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APRESENTAÇÃO
Embalagem na Logística Urbana: Conceitos, Métodos e Práticas
O livro Embalagem na Logística Urbana: Conceitos, Métodos e Práticas procura 
atender as demandas de aprendizagem de especialistas e iniciantes interessados 
no binômio embalagem logística. Apresenta, dentro de uma visão sistêmica, os 
conceitos básicos (O que é?) para entendimento do tema, as principais ferramentas 
(Como aplicar?) para a correta concepção e uso de embalagens em sistemas logísticos 
urbanos e confirma, através de algumas boas práticas e casos de sucesso, a adoção 
destas estratégias propostas (Para que serve?). 

A logística em sua essência é uma atividade organizadora e integradora de fluxos em 
busca de ganhos de escala. As cadeias de suprimentos trocam intensamente matérias-
primas, produtos acabados, dinheiro, informação e responsabilidades. Fazem isso de 
forma bidirecional e normalmente em condições de alta variabilidade. 

A logística garante as conexões entre os agentes destas redes e a eficiência nas suas 
trocas de bens físicos, informações, dinheiro e responsabilidades. Nestes processos, 
para obter reduções de custos, menos investimentos e melhorias nos serviços 
prestados, o principal instrumento utilizado até hoje tem sido a economia de escala e 
de escopo. Por exemplo, quando um operador logístico consegue dois clientes cujas 
operações têm variações sazonais complementares pode utilizar um mesmo armazém 
para atendê-los reduzindo bastante o investimento e o custo fixo das duas operações.

Neste cenário é que cresce a importância da embalagem.  Como protetora, unitizadora, 
e comunicadora, a embalagem assume posição essencial nos processos logísticos. 
Lamentavelmente a embalagem não é percebida como fator crítico para a eficiência 
logística na maioria dos casos.

Se o tripé da logística é estoque, transporte e informação, a base que apoia esse tripé 
é a embalagem. A embalagem permite a logística obter a tão perseguida economia 
de escala para redução dos custos, investimentos e melhoria dos serviços. É a 
embalagem que garante a integridade e a segurança das mercadorias durante os 
processos de transporte; É a embalagem que permite a unitização adequada para as 
operações mais eficientes dos armazéns; É a embalagem que carrega as etiquetas e 
as mensagens de marketing tão importantes para os fluxos de informações e para as 
gôndolas no varejo.

Se essa parceria logística e embalagem é tão importante por que não abordá-la de 
forma integrada, onde os ganhos serão maiores? Esta oportunidade é a motivação 
deste livro. Embora existam muitos textos tratando da logística e da embalagem de 
forma dissociada, são raros os materiais que procuram integrar esses dois assuntos.
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E por que logística urbana? Por ser um dos maiores desafios das operações logísticas 
globais e nacionais. É na última milha onde ocorrem as deseconomias de escala tão 
indesejadas para a eficiência logística. Em algumas operações globais o custo de 
uma operação logística China Brasil é menor do que o custo da entrega urbana deste 
mesmo produto. Por exemplo, uma caneta dá a volta ao mundo por centavos de dólar 
mas custa de dois a três dólares se você quiser trazê-la do centro de distribuição até a 
porta da sua casa. Novamente o papel da embalagem como meio de permitir escalas 
e reduções de custos volta a ser importante e muito pouco explorado. 

Este livro foi concebido procurando balancear teoria e prática com o objetivo de 
propiciar experiências de aprendizagem proveitosas tanto para especialistas quanto 
para iniciantes. Os especialistas em logística vão encontrar importantes conteúdos 
para se aprofundar no tema de embalagem e para os especialistas em embalagem, 
o inverso para conhecer mais a logística. Para os iniciantes a estrutura do livro foi 
montada em três partes voltadas a conceitos, métodos e práticas para permitir uma 
boa visão sistêmica e abrangente do assunto.

O desafio foi buscar um equilíbrio entre teoria e prática que permita reflexos sobre o 
assunto, mas também aplicações imediatas e bons resultados práticos.

O livro possui uma primeira parte introdutória sobre os temas de logística urbana 
e embalagem cujo objetivo é apresentar os principais conceitos e permitir que 
profissionais das diferentes áreas tenham uma visão sistêmica e integrada sobre o 
assunto. São dois capítulos voltados para os conceitos básicos de logística (Capítulo 
1) e de embalagem (Capítulo 2).

Destaco que é na segunda parte do livro que você vai encontrar os elementos mais 
inovadores do mesmo. Nesta parte são apresentados métodos e ferramentas para 
solução de problemas de embalagem em logística urbana. Dentro de uma sequência 
lógica de planejamento, projeto, operação, avaliação, risco e sustentabilidade, os 
conteúdos foram organizados considerando o ciclo de vida da embalagem integrada 
ao ciclo de operações logísticas. Essa estrutura lógica contempla desde a concepção 
do sistema de embalagem até o seu descarte e reutilização, passando por todas as 
operações logísticas, do berço ao túmulo como se diz na linguagem da sustentabilidade.

As ferramentas sugeridas nesta segunda parte fazem parte do mais recente estado da 
arte do tema e têm sua eficácia comprovada pelas inúmeras aplicações já realizadas 
nas diferentes partes do mundo, algumas exemplificadas neste livro também.

Para o planejamento do binômio embalagem logística sugere-se o uso da simulação 
(Capítulo 3), ferramenta que permite muita flexibilidade na avaliação de diferentes 
cenários e facilidade na representação de diferentes operações logísticas mesmo de 
alta complexidade e trazendo insights importantes para a escolha da embalagem.

No caso de projeto (Capítulo 4) o foco são as embalagens para transporte e 
condicionamento, situações onde ocorrem as maiores exigências na embalagem na 
garantia de integridade dos produtos. É nessa situação também que as definições de 
dimensões e volumes são críticas para a correta ocupação dos veículos e áreas de 
armazenagem.
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Em termos de operação (Capítulo 5) a ferramenta sugerida é o Lean Seis Sigma. 
O uso dos elementos de operação enxuta e de gestão de variabilidade tem grande 
impacto na racionalização e uso de embalagens na logística principalmente pela 
análise dos mapas de valor atuais e projetados.

Já para a parte de avaliação de desempenho (Capítulo 6), novamente com uma 
inovação, é sugerido o uso de uma ferramenta concebida nos moldes do Balanced 
Scorecard - BSC especificamente para tratar o desempenho da embalagem Packaging 
Scorecard - PSC e que permite a avaliação e melhoria do desempenho da embalagem 
nos processos logísticos.

Ainda em termos de desempenho são tratados no Capítulo 7 os aspectos de risco 
relacionados ao transporte e condicionamento de produtos perigosos, principal 
elemento de periculosidade no binômio embalagem logística.

Finalmente a questão de sustentabilidade é explorada no Capítulo 8 como elemento 
integrador de todo o ciclo de vida e operação do binômio embalagem logística. O foco 
principal é a reutilização e descarte de embalagens, um dos grandes desafios das 
operações logísticas hoje.

O livro se encerra com uma terceira parte voltada para boas práticas e oportunidades 
de aplicações imediatas que auxiliem aos práticos a obterem resultados de imediato 
e aos teóricos refletirem sobre a aplicabilidade das ferramentas propostas na segunda 
parte do livro. Nesta parte são apresentados um projeto de uma operação envolvendo 
o binômio embalagem logística através do uso de simulação (Capítulo 9), um exemplo 
de avaliação de desempenho de um sistema de embalagem ao longo de uma cadeia 
de suprimentos utilizando o PSC Packaging Scorecard (Capítulo 10), um caso de 
racionalização das operações logísticas através de intervenções nas embalagens 
(Capítulo 11) e finalmente um caso voltado para logística reversa e reutilização de 
embalagens (Capítulo 12). 

Uma importante retaguarda para o livro é o fato do mesmo ter sido produzido pelos 
pesquisadores do Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes - LALT do 
Departamento de Geotecnia e Transportes da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura 
e Urbanismo da UNICAMP (www.lalt.fec.unicamp.br) e do Centro de Tecnologia da 
Embalagem - CETEA do Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL (http://www.ital.
sp.gov.br/cetea/), duas importantes referências brasileiras nos temas abordados.

A ideia deste livro surgiu durante o desenvolvimento do mestrado da Dra. Ana Paula 
Reis Noletto quando começamos, orientada e orientador, a identificar esta lacuna na 
literatura. Como ela trabalha no CETEA foi natural que reuníssemos pesquisadores 
dos dois grupos (LALT e CETEA) para começarmos a empreitada. Neste momento 
foram integrados à tarefa a Dra. Rosa Maria Vercelino Alves, o MEng. Tiago Bassani 
Hellmeister Dantas, o Esp. Thiago Urtado Karaski e a Dra. Leda Coltro pelo CETEA 
e a Dra. Lilian da Silva Santos, Dr. Sérgio Adriano Loureiro, M. Eng. Rodrigo Barros 
de Castro, Me. Antônio Carlos Sanches, Eng. Henrique Trefiglio pelo LALT. Uma 
experiência de aprendizagem muito proveitosa face à aproximação das diferentes 
visões do binômio embalagem logística. Quando o livro já se encontrava melhor 
esboçado ficaram claras as lacunas quanto ao uso dos conceitos de Lean Seis Sigma 
e necessidade de uma discussão sobre produtos perigosos. Foi neste momento que 
convidamos o Prof. Dr. Iris Bento da Silva, da USP São Carlos, e o Dr. Marne Lieggio 
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Júnior, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para integrarem o 
grupo de autores.

Como autores, estamos muito satisfeitos com o resultado obtido. A ideia seria um 
livro sobre embalagens em logística urbana por ser um tema muito pouco explorado e 
dar um enfoque prático mas com base acadêmica forte e precisamos de sua opinião 
como leitor para confirmar ou não se atingimos nosso objetivo. Caso deseje contribuir, 
utilize o e-mail lalt@fec.unicamp.br para contatos, dúvidas e sugestões.

Já estamos formatando na UNICAMP uma disciplina para ser inserida no nosso curso 
de especialização: FEC600 - Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística e também 
uma disciplina de Pós-Graduação Stricto Sensu tendo como referência este livro. 
Sugestão semelhante faço a outros coordenadores de cursos de Pós-Graduação lato 
e stricto sensu bem como aos cursos de Graduação de Engenharia de Produção, de 
Engenharia de Alimentos, de Engenharia Civil e de Tecnologia com destaque para as 
FATECs e os IFETs face ao conteúdo aplicado do livro.

Como se diz, palavras são a embalagem do pensamento, e eu acrescento, permitem 
a logística do conhecimento. Aproveitem a experiência de aprendizado que este livro 
pode lhe propiciar e boa leitura. 

Professor Titular Orlando Fontes Lima Júnior 
LALT Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes  

UNICAMP
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CAPÍTULO 1:  
A LOGÍSTICA E SUAS INTERAÇÕES  

COM AS EMBALAGENS

Ana Paula Reis Noletto 
Lilian da Silva Santos 

Orlando Fontes Lima Júnior 
Sérgio Adriano Loureiro

1.1 INTRODUÇÃO
Este capítulo tem como objetivo apresentar uma visão geral sobre a logística, suas 
características e componentes, explorando a participação da embalagem como 
elemento de ganho de produtividade e de qualidade nas operações logísticas.

Como o tema é muito amplo, a abordagem vai se restringir a logística urbana e suas 
embalagens não tratando de temas também importantes como logística internacional 
e contêineres, por estarem fora do escopo deste livro.

Serão tratados os conceitos básicos e definições de logística bem como a caracterização 
dos principais componentes das cadeias de suprimentos com especial atenção às 
embalagens.

1.1.1 Definição de Gestão Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos
A logística compreende desde o Serviço ao Cliente, passando pelas redes de 
transportes e a localização de instalações e centros de distribuição chegando a 
política de estoques, previsão de demanda, armazenagem e a movimentação de 
materiais. São ainda elementos inportantes da logística o fluxo de informações, os 
custos da cadeia como um todo, a logística reversa e a gestão estratégica da cadeia 
de suprimentos (Figura 1.1).
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FIGURA 1.1 Representação da cadeia de suprimentos (BALLOU, 2001).

Como o conjunto de assuntos é muito amplo sugere-se ao leitor interessado em 
aprofundar-se nessas temáticas a consulta aos livros clássicos da área tais como 
Ballou (2001) e Simchi-Levi (2003).

Para entender e contextualizar a Logística é necessário conhecer e diferenciar 
os conceitos de Logística e de Gestão da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain 
Management, termo em inglês também comumente adotado no Brasil).

Para isso serão utilizadas as definições sugeridas pelo CSCMP - Council of Supply 
Chain Management Professionals (2013), uma das mais importantes associações 
mundiais dessa área (tradução livre):

 ■ A Gestão da Cadeia de Suprimentos essencialmente integra a oferta e a gestão da 
demanda dentro e entre empresas. Engloba o planejamento e a gestão de todas as 
atividades envolvidas na conversão de sourcing e-procurement, e a totalidade de 
atividades de gestão de logística, além da coordenação e colaboração com parceiros 
de canal, que podem ser fornecedores, intermediários, prestadores de serviços 
terceirizados e clientes.

 ■ Sob a ótica dos limites e relacionamentos, a Gestão da Cadeia de Suprimentos é 
uma função de integração, que tem como objetivo básico ligar as principais funções 
e os processos de negócio inter e intra-empresas, dentro de um modelo coeso e 
de alto desempenho. Isso inclui todas as atividades de gerenciamento logístico, 
bem como as operações de manufatura, e impulsiona a coordenação de processos 
e atividades inter e intra-marketing, vendas, projeto de produtos, finanças e 
tecnologia da informação.

 ■ A Gestão Logística é a parte da Gestão da Cadeia de Suprimentos que planeja, 
implementa e controla de forma eficiente e eficaz os fluxos diretos e os inversos, 
bem como os pontos de parada desses fluxos (seja de bens, de serviços ou de 
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informação relacionada), desde os pontos de origem aos de consumo, esperando-se, 
por meio dessa gestão, um elevado serviço ao cliente. É uma função integradora, que 
coordena e otimiza todas as atividades logísticas, bem como integra as atividades 
logísticas com outras funções, incluindo marketing, fabricação, vendas, finanças e 
tecnologia da informação.

 ■ Sob a ótica dos limites e relacionamentos, a Gestão Logística normalmente inclui 
atividades relacionadas ao gerenciamento de transporte, a entrada e a saída, a 
gestão de frota, a armazenagem, ao manuseio de materiais, ao atendimento de 
pedidos, ao projeto de rede logística, a gestão de estoques, a oferta/planejamento 
de demanda e a gestão de prestadores de serviços. Em variados graus, inclui 
também os sourcing e-procurement, o planejamento e a programação da produção, 
a embalagem e a montagem, e o serviço ao cliente. Envolve-se em todos os níveis 
de planejamento e execução - estratégico, operacional e tático. 

Basicamente tanto a Gestão Logística quanto a Gestão da Cadeia de Suprimentos 
procuram garantir que produtos cheguem aos locais certos, nas horas certas e de 
forma adequada e desejada pelo cliente em termos de custos, qualidade e serviços.

Esta é uma visão restrita ao nível de eficiência das empresas e da eficácia de 
atendimento ao mercado, em uma abordagem macroeconômica e o Quadro 1.1 
apresenta as principais atividades envolvidas, cabendo destacar a Embalagem como 
elemento de suporte para as operações.

Atividades da Cadeia Suprimentos
Atividades – Chave
1. Padrões de serviço ao cliente

2. Transportes

3. Administração de estoque

4. Fluxo de informações e processa-
mento de pedidos

Atividades de suporte
1. Armazenagem

2. Manuseio de materiais

3. Compras

4. Embalagem protetora

5. Cooperar com a produção/operário

6. Manutenção de informação

QUADRO 1.1 Atividades da Cadeia de Suprimentos (BALLOU, 2001).

Hoje é necessário ampliar-se a visão incorporando principalmente aspectos de 
sustentabilidade econômica, ambiental e social. Dentro desta visão macroeconômica, 
o papel da logística passa a ser o de prover as ligações e os fluxos entre os lugares 
de produção e os de reprodução que permitam as atividades econômicas em geral.

Essa é uma visão sociológica mais ampla mas que mantém o tripé transporte, estoque 
e localização com base nas redes e na localização da infraestrutura como essenciais 
para a logística (Figura 1.2). 
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FIGURA 1.2 Triângulo das tomadas de decisões logísticas (BALLOU, 2001).

O espectro das operações logísticas é muito grande, variando com os tipos de produtos, 
modos de transportes, abrangência espacial e condicionantes temporais. No caso 
da gestão das cadeias de suprimentos, a complexidade é maior ainda pois pode 
envolver, além dos condicionantes logísticos, diferentes tipos de relacionamentos 
cliente-fornecedor. 

Uma operação de exportação de graneis agrícolas é totalmente diferente de uma 
exportação de produtos fármacos. Mesmo sendo ambas de exportação, podendo ter 
inclusive o mesmo destino, as diferenças são muitas. Quer seja por uma operação 
tratar de produtos de baixo valor agregado e movimentados como commodities e a 
outra tratar de produtos com maior valor agregado e muitas vezes com demandas 
de controle de temperatura. Quer seja por uma utilizar preferencialmente transporte 
marítimo e outra o modal aéreo.

O ponto comum entre este variado conjunto de operações logísticas são os objetivos 
finais das mesmas e as estratégias adotadas para isso, conforme apresentado no 
Quadro 1.2.

Principais Objetivos do Planejamento Logístico
1 Redução de custos: estratégia dirigida para minimizar os custos variáveis 

associados à movimentação e à estocagem;

2 Redução de capital: estratégia direcionada para minimização do nível de 
investimento no sistema logístico;

3 Melhoria no serviço: as estratégias que reconhecem que as receitas dependem 
do nível de serviço logístico fornecido.

QUADRO 1.2 Objetivos do Planejamento Logístico (BALLOU, 2001).
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Outro aspecto comum nas diferentes operações logísticas é o permanente trade off 
entre suas variáveis apresentando, na maior parte das vezes, soluções de compromisso 
entre transportes, produção, estoques, compras e mais recentemente impactos 
ambientais. 

1.1.2 Evolução da Logística
Dentro de uma análise da evolução do homem fica claro que estamos tratando de 
uma atividade-meio essencial ao progresso humano.

Na Idade da Pedra a produção e reprodução aconteciam simultaneamente, o desafio 
era sobreviver frente a grandes limitações. O transporte era limitado às capacidades 
de força humana e com muita pouca tecnologia. Transportar o mamute caçado por 
distâncias muito grandes era impraticável e armazenar ou refrigerar, impossível. Neste 
contexto a variável logística preponderante era a informação, por exemplo, encontrar 
comida próxima e que não precisasse de transporte e de estoque, ou se deslocar até 
locais com comida abundante. A primeira revolução tecnológica ocorreu com a roda, 
e com ela, o transporte.

Já na Idade Antiga, momento das guerras e das conquistas, principalmente romanas 
e bárbaras. O desafio é conquistar território, basta avaliar a abrangência do império 
romano. Surgem grandes aparatos logísticos baseados na segunda variável, o 
transporte. Inicia-se uma revolução tecnológica que não parou mais: carroça, caravela, 
trem, automóvel, avião,

E foi na Idade Média que aumentou a importância da terceira variável logística, 
o estoque. Neste período, ocorreu a separação entre produção e reprodução. A 
produção agrícola começa a produzir mais do que se consome localmente, e surgem 
as primeiras sementes do chamado varejo, as feiras medievais que irão evoluir depois 
para as redes de franquias, lojas e shopping centers. 

Esta tendência se consolida na fase seguinte, a Era Industrial. Nessa era surge um 
novo comportamento que o homem não tinha vivido até então, o emparelhamento de 
atividades, pessoas e máquinas. As pessoas têm que ir para a fábrica, trabalhar até 
um horário que apita um determinado sinal, ter um conteúdo de formação para serem 
úteis naquele período que elas passam juntas às voltas de um torno por exemplo. Surge 
o conceito de produção em massa e a cidade conforme a conhecemos hoje. O desafio 
é distribuir em quantidade e em território. É o momento que isso começa a formalizar 
os métodos de logística, principalmente com a evolução da indústria automobilística. 
O estoque se consolida como a palavra de ordem. Chegamos a logística que combina 
transporte, estoque e informação para que as mercadorias cheguem aos locais certos 
nas horas certas e conforme foram especificadas.

E chega-se aos dias atuais, no qual o aumento da complexidade das operações logísticas 
e do número de agentes envolvidos demanda uma abordagem mais estratégica e 
integrada, a da Gestão da Cadeia de Suprimentos como um todo. Surge também a 
necessidade de operações reversas, destinação de resíduos de forma organizada bem 
como atendimento a outros condicionantes socioambientais desses processos. No 
Quadro 1.3 é apresentada uma evolução do conceito a partir da década de sessenta e 
no Quadro 1.4 como evoluíram os fatores que motivaram esta evolução.
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QUADRO 1.3 Evolução da logística (Fonte: Baseado em Novaes (2007) e Christopher (2007).

QUADRO 1.4 Evolução dos fatores de influência.
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Agora no século XXI a Logística se consolidou dentro de um cenário de globalização 
no qual novas formas de contratação e trabalho são aplicadas e com uso intensivo 
de tecnologia e muito atenta aos impactos ambientais. Para atuarem nesse cenário, 
as empresas tiveram que priorizar atendimento ao cliente, padrões de qualidade 
elevados como alto desempenho logístico baseados no conceito de gestão da cadeia 
de suprimentos e utilizando novos estilos de administração e organização onde a 
terceirização dos serviços se tornou preponderante. O Quadro 1.5 retrata um pouco 
destes desafios no cenário atual da logística.

QUADRO 1.5 Desafios do cenário atual da logística.

1.1.3 A unitização e a embalagem na logística
Tanto a distribuição quanto a armazenagem precisam de economias de escala que 
permitam operações de baixo custo e alta produtividade. A unitização dos produtos 
movimentados é uma das principais estratégias utilizadas para atingir este objetivo. A 
unitização junto com o uso de diferentes tecnologias de transportes, de movimentação 
e de armazenagem e de diferentes estratégias operacionais como cross docking 
formam o tripé para a obtenção de alto desempenho operacional.

Duas operações típicas de logística são, conforme exemplificadas na Figura 1.3, 
a consolidação e o fracionamento. Nos dois casos, o papel dos unitizadores e as 
embalagens são essenciais.
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FIGURA 1.3 Operações de Consolidação e Fracionamento da Carga (BALLOU, 
2001).

Por exemplo, vamos considerar uma cadeia logística do setor de construção civil, 
em particular a que abastece lojas de uma grande rede de materiais de construção, 
que tem inclusive marca própria. Imagine a dificuldade de manusear pregos, por 
exemplo, sem unitizadores e embalagens. É neste contexto que cresce a importância 
dos contêineres, paletes, caixas, e até os pequenos sacos plásticos contendo 12 
pregos cada com a logomarca da empresa e pendurados no expositor da loja. Do 
fornecedor ao centro de distribuição, a transferência pode ser feita a granel em 
pequenos contentores, já do centro de distribuição para as lojas provavelmente 
irão já com a embalagem final e dentro de caixas que permitam o manuseio pelos 
embarcadores em uma escala maior. Este cenário pode ser generalizado para uma 
grande quantidade de operações logísticas, conforme a Figura 1.4.
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FIGURA 1.4 Exemplos de operações logísticas (BALLOU, 2001).

Cabe comentar que a intermodalidade, ou seja, o uso de mais um modal de transportes 
em uma mesma operação permite grandes ganhos de escala, principalmente nas 
operações globais ou nacionais, quando envolvem grandes distâncias, como no caso 
brasileiro. Estas operações trazem ganhos de custos e de nível de serviço e o contêiner 
é o principal agente em uma grande quantidade destas operações (Figura 1.5). 

FIGURA 1.5. Exemplo de movimentação de contêineres no porto (Fonte: Getty Images).

Junto com os contêineres temos os paletes e os outros tipos de contentores que 
permitem vários ganhos operacionais tanto em termos de carregamento de veículos, 
de movimentação de produtos e armazenagem, conforme ilustrado na Figura 1.6.



EMBALAGEM NA LOGÍSTICA URBANA: Conceitos, Métodos e Práticas

30

FIGURA 1.6 Exemplificação de tipos de paletes e contentores (Fonte: Getty 
Images).

A embalagem tem como funções principais conter e proteger os produtos de eventuais 
avarias e identificá-los durante as diferentes etapas da cadeia de suprimentos 
permitindo rastreabilidade, gerenciamento de informações e ações de marketing. 
Além disso, a embalagem, como os unitizadores, tem papel muito importante no 
transporte, na movimentação e na armazenagem de produtos (Figura 1.7). Com papel 
semelhante aos contêineres e paletes permite economia de escala, de escopo e de 
densidade nas operações logísticas, garantindo economia de escala pois permite a 
automação de operações e com isso um uso otimizado dos recursos, por exemplo com 
o uso das esteiras de carregamento de veículos ou de operação de picking. Garantem 
ainda economia de escopo pois criam unidades padronizadas, independentes do 
conteúdo armazenado fazendo com que equipamentos possam manusear diferentes 
produtos da mesma forma. E finalmente garantem economia de densidade pois 
permitem a consolidação de produtos para maximização do uso das capacidades 
instaladas dos equipamentos e/ou manuseio manual.
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FIGURA 1.7 Exemplificação de linha de produção e acondicionamento de produtos 
em embalagens de transporte (Fonte: Getty Images).

No contexto da gestão da cadeia de suprimentos, a embalagem é um dos elos e 
também fator de trade offs entre suprimentos, produção, o marketing e a logística. 
Este motivo faz com que os projetos de embalagem devam considerar os aspectos 
logísticos aos quais os produtos estarão submetidos pois podem afetar aspectos como 
ocupação de veículos, de unitizadores e de armazéns além da produtividade dos 
sistemas de movimentação. O ideal é que o sistema de embalagem seja pensado 
de forma integrada em relação aos diferentes componentes do sistema logístico 
(transporte, movimentação, armazenagem e distribuição dos produtos), sem esquecer 
que esse sistema também deve atender as necessidades de produção e marketing 
(Figura 1.8).

FIGURA 1.8 Integração entre os componentes do sistema logístico e os sistemas de 
embalagens (BALLOU, 2001). 

1.2 LOGÍSTICA URBANA
Ao longo de décadas, o aumento da concentração da população das áreas urbanas 
tem se tornado uma realidade nas grandes cidades de vários países. A necessidade, 
cada vez maior, de encontrar rapidamente e de forma centralizada produtos e 
serviços, entre eles educação e saúde, tem sido alguns dos agentes motivadores 
dessa tendência (DEZI, 2010).
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Segundo dados do World Business Council for Sustainable Development (2011), 
hoje mais da metade da população do mundo vive em áreas urbanas. Para o ano de 
2050, a previsão é de que 70% da população mundial ocupará essas áreas, tornando 
mais comum a presença das megacidades como pode ser constatado no infográfico 
a seguir (Figura 1.9).

FIGURA 1.9 Indicação de localização das grandes concentrações populacionais 
(Baseado em WBCSD, 2011).

Essa ocupação maciça das áreas urbanas tem gerado um aumento no número de 
veículos de passeio e de carga que trafegarm nessas áreas, dificultando a circulação 
e comprometendo a eficiência da distribuição física de bens.

Além da rápida concentração nas áreas urbanas, houve uma severa mudança no 
comportamento da sociedade. O aumento do consumo de bens representado pela 
globalização na cadeia de abastecimento e comércio eletrônico, a necessidade de 
rapidez na entrega de produtos colocando o nível de serviço como um valor para 
o produto, a falta de espaço físico causada pela grande concentração demográfica 
levando a adoção de estratégias como JIT (Just-in-Time) e políticas de reposição 
contínua de inventário têm tornado as atividades de logística de carga urbana cada 
vez mais complexas (MAGALHÃES, 2010).

Conforme descrito por Lima Junior (2010):

 “O operador logístico tem sua eficiência prejudicada pelos congestionamentos e 
dificuldades de acesso, não conseguindo cumprir prazos e degradando sua produtividade. 
O comerciante se posiciona próximo aos seus consumidores, em regiões muito adensadas 
e congestionadas e deseja receber as mercadorias com qualidade e baixos custos. O 
morador da cidade tem sua qualidade de vida prejudicada pela poluição e interferências 
dos caminhões onde mora e trabalha, mas prioriza estes locais por terem serviços e 
comércios abundantes. O poder público tem grande dificuldade em regulamentar e 
minimizar os impactos deste relacionamento entre a carga e a cidade, toma decisões 
unilaterais com o objetivo de garantir a continuidade das atividades econômicas mas com 
efeitos danosos a sua imagem”.
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Dentro desse contexto, a etapa de distribuição em áreas urbanas enfrenta grandes 
desafios.

1.2.1 Sistemas de Distribuição
Novaes (2014) resume as configurações básicas de sistemas de distribuição em dois 
tipos: “distribuição um para um” e “distribuição um para muitos” ou compartilhada.

Na distribuição um para um, o veículo é totalmente carregado em uma instalação 
e ocorre o transporte da carga para outro ponto de destino podendo ser um outro 
armazém, loja ou cliente final. Na distribuição um para muitos ou compartilhada, o 
veículo é carregado com produtos destinados a diversos locais executando um roteiro 
de entregas pré-determinado.

De acordo esse autor, a distribuição física de produtos é realizada com a participação 
de componentes físicos e informacionais. São eles: instalações (terminais, centros de 
distribuição, armazéns), veículos, estoque de produtos, pessoas, informações, custos, 
hardware e softwares diversos.

Sob o ponto de vista logístico,  os  elementos básicos de distribuição são a distância 
entre ponto de origem e destino, a velocidade operacional do veículo, o tempo de 
porta a porta, o tempo de carga e descarga, a quantidade ou volume do carregamento, 
a densidade da carga, as dimensões e morfologia dos produtos transportados, a 
disponibilidade de carga de retorno, acondicionamento da carga no veículo, grau de 
fragilidade e periculosidade do produto transportado, compatibilidade de produtos de 
natureza diversa, valor unitário e custo global. Quando consideramos a distribuição 
compartilhada, outro fator de influência é a divisão da região a ser atendida por um 
veículo (NOVAES, 2014).

É importante ressaltar que, entre os elementos básicos de distribuição citados 
anteriormente, um conjunto deles se inter-relacionam diretamente com a embalagem 
utilizada. 

A importância da embalagem como um agente de melhoria da logística de distribuição 
de bens tem sido cada vez mais reconhecida (ARVANITOYANNIS, 2008; PEREIRA, 
2007). Sendo imprescindível para garantir a proteção e preservação de bens de 
consumo dos centros de produção até o consumidor, a embalagem também atua 
como uma facilitadora das etapas de manuseio, movimentação e armazenagem e 
possibilita a redução dos custos envolvidos (GARCIA, 2001).

No Quadro 1.6, são apresentadas as interações entre as etapas logísticas presentes 
na distribuição urbana e a embalagem.



Características da 
Embalagem

Etapas 
Logísticas Consequências 

Embalagens com infor-
mações adequadas

Transporte

Redução do tempo de expedição (im-
pacto no tempo de carga e descarga)

Embalagens com me-
lhores características 
de proteção

Redução dos custos de movimentação 
e tempo de espera 

Embalagens com maior 
nível de padronização

Redução de uso de equipamentos 
especiais no transporte (impacto na 
quantidade ou volume de carrega-
mento, na densidade da carga, nas 
dimensões e morfologia dos produtos 
transportados)

Otimização de uso de espaço dos 
meios de transportes (impacto no 
acondicionamento da carga no veículo)

Embalagens com infor-
mações adequadas

Armazenagem

Diminuição do tempo de efetivação de 
pedidos e redução de mão-de-obra

Embalagens com me-
lhores características 
de proteção

Otimização de uso de espaço de Cen-
tros de Distribuição

Embalagens com maior 
nível de padronização

Custos direcionados para equipamen-
tos de movimentação adequados

Embalagens com infor-
mações adequadas

Logística 
Reversa

Minimização de impactos ambientais 
(redução de resíduos e redução do 
consumo de recursos naturais)

Redução de custos

QUADRO 1.6 Interações entre a embalagem e as etapas logísticas. Adaptado de 
LAMBERT (1998) e PERES (2006).

Conforme descrito no Quadro 1.6, na etapa de transportes, a embalagem pode 
atuar, entre outras formas, como um agente de otimização de operações, reduzindo 
tempos de permanência dos veículos em carga e descarga, entre outros exemplos, e 
consequentemente melhorando o tráfego urbano de carga.

1.2.2 Embalagens em operações urbanas
KYE et al. (2013) identificam cinco características das embalagens que impactam 
diretamente na eficiência do transporte de carga: padronização das caixas de embarque, 
controle de modelos de paletes utilizado na distribuição da carga (exemplo: paletes 
PBR 1000 x 1200m), presença de informações que possibilitem a rastreabilidade, 
visibilidade e segurança dos produtos ao longo da cadeia de suprimentos e uso de 
sistemas de embalagens que facilitem as operações de logística reversa.
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A padronização de caixas de embarque e o controle de modelos de paletes estão 
relacionados com distribuições unitizadas da carga que representam, em geral, 
os pontos da cadeia de suprimentos entre o fabricante e o Centro de Distribuição 
(CD) ou entregas diretas do fabricante para os pontos de venda atacadistas. Essas 
distribuições são feitas através de diferentes modais como marítimo (contêineres) e 
rodoviário (caminhões de grande porte). 

No entanto, no trecho de distribuição entre o CD e os pontos de venda (área urbana), 
em geral as cargas são mistas e entregues em veículos de menor porte (Figura 1.10) 
do tipo Veículo Urbano de Carga (VUC). Nesse trecho de distribuição a padronização 
das caixas de embarque não é tão relevante e o controle de modelos de paletes não 
tem relevância alguma. São necessárias opções diferenciadas e/ou inovadoras para 
acomodar as embalagens de forma a otimizar as operações.

FIGURA 1.10 Exemplo de carga mista entregue em veículos de menor porte.

As questões referentes à presença de informações e o uso de sistemas de embalagens 
que facilitem operações de logística reversa são relevantes independentemente do 
ponto da cadeia de suprimentos. Essas características podem representar um grande 
diferencial competitivo quando a distribuição de produtos ocorre em áreas urbanas 
através de operações logísticas mais eficazes e eficientes. 

1.2.3 Soluções inovadoras em movimentação/distribuição de bens em 
operações urbanas

Dentre as opções para movimentação de carga em áreas urbanas, os dispositivos de 
movimentação de carga de menor porte são uma opção para a redução do trânsito nas 
grandes cidades (Figura 1.11).
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FIGURA 1.11 Opção de transporte em áreas urbanas.

O mercado também tem apresentado unidades de transporte que apresentam conceitos 
inovadores, unindo funções múltiplas de forma a atender segmentos e distribuições 
específicas. Formados, em geral, por várias peças, esses dispositivos permitem um 
melhor aproveitamento de espaço inclusive no retorno à empresa (Figuras 1.12 e 1.13).

FIGURA 1.13 Exemplo de unidade de transporte inovadora (bandejas plásticas).

FIGURA 1.12 Exemplo de unidade de transporte inovadora (pratos).
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1.2.4 Pontos de Entrega Inteligentes
Entre as propostas difundidas para minimizar a dificuldade de circulação de bens em 
áreas urbanas estão a implementação dos chamados “pontos de entregas inteligentes” 
e a distribuição coordenada de mercadorias, ambos se baseando na melhoria através 
da centralização ou da entrega ou da distribuição de produtos.

Oliveira (2010) apresenta um estudo de melhoria da distribuição em áreas urbanas 
através do uso de pontos de entregas inteligentes de entregas oriundas das atividades 
de comércio eletrônico.  Os resultados do trabalho, realizado na Região Metropolitana 
de Florianópolis, mostram que é possível a instalação desses pontos em áreas de 
grande circulação como shoppings e clientes potenciais se sentiriam motivados a 
utilizar o sistema.

Na Figura 1.14 são apresentados exemplos de sistemas de ponto de entrega 
inteligente. De forma geral, os sistemas operam de maneiras muito similares. Os 
usuários recebem a informação (via celular, por exemplo) de que a encomenda chegou 
e um código que lhe dá acesso a um dos compartimentos. No mesmo local o usuário 
pode enviar encomendas pagando com cartão de banco. 

FIGURA 1.14 Exemplo de Ponto de Entrega Inteligente (DHL).

A limitação desse sistema está no tipo de carga transportada. No caso de produtos 
perecíveis ou de produtos que precisam de condições de temperatura específicas 
para condicionamento esse tipo de sistema não seria adequado.
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CAPÍTULO 2:   
CONCEITOS GERAIS SOBRE EMBALAGEM

Rosa Maria Vercelino Alves 
Ana Paula Reis Noletto

2.1 INTRODUÇÃO
A logística de carga está intrinsecamente ligada à presença das embalagens uma 
vez que elas são imprescindíveis para garantir a proteção e preservação de bens 
de consumo dos centros de produção até o consumidor. Para cumprir as funções 
de conter, proteger, identificar e facilitar a venda e distribuição de produtos, as 
embalagens apresentam-se em diversos formatos e tamanhos, com possibilidade de 
utilização de vários tipos de material em sua composição e com desenvolvimento 
de estruturas com elevada resistência física, química e mecânica. Existem vários 
trabalhos que avaliam a colaboração das embalagens nas operações logísticas 
(KLEVÅS, 2005; GARCÍA-ARCA et al., 2008; SOHRABPOUR et al., 2012). Estes 
estudos exploram o potencial da embalagem em facilitar as etapas de manuseio, 
movimentação e armazenagem tendo como consequência melhorias das operações 
e a redução de custos (ARVANITOYANNIS, 2008; PEREIRA, 2007). Este capítulo 
apresenta uma abordagem geral sobre os principais conceitos relativos às embalagens 
como especificação, tipos de materiais e sua relação com alguns dos principais 
segmentos de produtos. 

2.2 TIPO DE PRODUTO 

Cada produto apresenta necessidades de proteção a serem atendidas pelo tipo de 
embalagem a ser utilizada, de forma a ter suas principais características preservadas 
pelo tempo de vida de prateleira especificado pelo fabricante.

Segundo dados da Revista ANTT (2011) o modal rodoviário realiza cerca de 60% do 
transporte de cargas do Brasil. Entre os grupos de produtos manufaturados que mais 
utilizam esse modal estão: alimentos, eletro-eletrônicos, farmacêuticos e produtos 
químicos.  A seguir são apresentadas as principais características e necessidades de 
proteção exigidas pelos produtos pertencentes a esses segmentos.
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2.2.1 Alimentos
Os principais parâmetros de qualidade de alimentos são: sabor, odor, textura, cor, 
aparência e valor nutricional que podem apresentar sensíveis alterações durante o 
processo e estocagem. Com exceção do valor nutritivo, as alterações que podem 
ocorrer nesses parâmetros podem ser facilmente observadas pelo consumidor antes 
e/ou durante a ingestão do alimento. De maneira geral, essas alterações podem ser 
impedidas, retardadas e/ou minimizadas pelo uso de uma embalagem adequada 
(ROBERTSON, 2013).

Perdas devido a presença ou ausência de oxigênio
Entre as principais reações indesejáveis que podem ocorrer em alimentos merecem 
destaques as devidas ao contato com o oxigênio como a reação de oxidação de óleos 
e gorduras (óleos vegetais, batata frita, carnes, queijos, castanhas, etc.) que tornam 
o produto com sabor/aroma desagradáveis. O oxigênio também pode oxidar vitaminas 
reduzindo o valor nutricional do alimento, oxidar pigmentos causando alteração de 
cor (sucos de frutas, produtos de tomate, etc), oxidar componentes aromáticos (café, 
etc). A presença de oxigênio também favorece o desenvolvimento de alguns tipos de 
microorganismos deteriorantes (produtos cárneos, laticínios, etc).

Também é importante ressaltar que essas reações de oxidação podem ser aceleradas 
pela incidência de luz, requerendo assim embalagens que barrem a incidência de 
luz ultra violeta (óleos vegetais) e em alguns casos até a luz visível (laticínios, por 
exemplo).

Por outro lado, a presença do oxigênio é necessária em outros produtos a exemplo 
de ser necessário para a manutenção da coloração vermelha de carne fresca e para 
prolongar o frescor ao manter a respiração anaeróbica de frutas e hortaliças. 

Entre os gases também se destaca a necessidade de manutenção de gás carbônico 
responsável pelas características sensoriais em bebidas carbonatadas, além de agir 
como agente antimicrobiano em embalagens onde é feita a modificação atmosférica 
ao redor do produto (cárneos, queijos, etc).

Perdas devido ao ganho ou perda de umidade
A transferência de umidade do ambiente externo causa ganho de umidade em 
produtos secos e desidratados proporcionando várias alterações como: aglomeração 
de produtos em pó (pó para refresco, café solúvel), perda de crocância (salgadinhos, 
biscoitos), escurecimento (leite em pó), além de favorecer o desenvolvimento de 
microorganismos (fungos), alterações de cor e sabor, perdas nutricionais, etc. 

Mas, se houver transferência de umidade do produto para o ambiente de estocagem, 
ocorrerão alterações de textura no alimento pelo ressecamento (queijos, carnes), 
murchamento (frutas, verduras) e perda de peso (bebidas em geral, massas 
secas, produtos de panificação, etc) que podem causar problemas legais devido à 
discordância com o peso declarado no rótulo do produto.
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Perdas devido ao ganho ou perda de aromas
A alteração do sabor/odor característico de um produto também pode ocorrer se houver 
perda para o ambiente externo do aroma característico ou pela absorção de aromas 
indesejáveis do ambiente externo que permeiam pela embalagem, principalmente se 
o produto for gorduroso (manteiga, chocolates, batata frita, etc).

Perdas devido à permeação de gorduras
Pode ocorrer a permeação de gordura do produto através da embalagens poliolefínicas, 
tendo como principais consequências a separação dos filmes que compõem o laminado 
(rações animais) e/ou ataque a impressão externa além de causar oleosidade externa 
em embalagens monocamadas (arroz, por exemplo, farinhas de milho, etc.  

Perdas devido à interação da embalagem com o produto
Também podem ocorrer interações entre o produto e a embalagem primária que 
causam problemas de migração de componentes da embalagem para o produto 
levando a problemas legais quando o migrante causar danos à saúde do consumidor, 
o que não atende as legislações que tratam da adequação de embalagens para contato 
com alimentos e/ou alterações sensoriais no produto.

Vale ressaltar que muitas das ocorrências descritas acima são aceleradas pelo aumento 
da temperatura, parâmetro sobre o qual a embalagem normalmente não tem ação, 
e que pode sofrer variações durante a estocagem, distribuição e comercialização do 
produto.

Além de minimizar ou prevenir tais reações as embalagens também podem proteger 
o produto de danos mecânicos, o que é obtido quando se utiliza embalagens rígidas 
(potes e frascos plásticos, latas, vidros).  

2.2.2 Eletroeletrônicos
Os principais fatores de perda para esses produtos estão relacionados aos choques 
mecânicos devido à fragilidade das partes dos equipamentos e aparelhos eletrônicos. 
Os componentes presentes nos produtos eletroeletrônicos podem sofrer danos ou se 
desprenderem ao longo do transporte e distribuição devido à ocorrência de vibrações, 
impactos e/ou quedas nessas etapas da cadeia de suprimentos. A embalagem deve 
conferir proteção mecânica para esses produtos através do uso de calços, espumas e 
cintas de fixação.

Outra questão relacionada a esse tipo de produto diz respeito à segurança oferecida 
pelas embalagens. Alguns produtos eletroeletrônicos apresentam um alto valor 
de mercado e a embalagem pode ser um importante elemento de incremento da 
segurança contra furtos através do uso de sistemas de rastreabilidade do tipo RFID.
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2.2.3 Farmacêuticos
Produtos farmacêuticos possuem exigências tecnológicas geralmente superiores 
a outras categorias de produtos comercializados porque dependendo do tipo de 
medicamento, uma especificação inadequada de embalagem e/ou do sistema de 
fechamento pode levar a alterações nas características intrínsecas do produto e, 
consequentemente, ao comprometimento do princípio ativo do medicamento que, por 
sua vez, poderá levar a alguma ineficácia com relação à cura (JENKINS; OSBORN, 
1993). Também contribui para o nível de exigência os longos períodos de vida de 
prateleira de alguns tipos de produtos farmacêuticos (2 a 3 anos).

Segundo Lockart e Paine (1996), a embalagem destinada ao mercado de produtos 
farmacêuticos precisa apresentar barreira eficaz para proteção do conteúdo contra 
agentes externo como umidade, luz, calor, oxigênio e microrganismos. 

A umidade tem influência adversa sobre os medicamentos. Substâncias anidras 
cristalinas, como o carbonato de sódio, sulfato de sódio, sulfato de magnésio, absorvem 
rapidamente a umidade, tornando-se um sólido aglomerado. Medicamentos como o 
ácido acetil salicílico (aspirina) podem ser hidrolisados pela água, modificando-se de 
forma a alterar a concentração de ingredientes ativos (LOCKHART; PAINE, 1996).

Drogas na forma de pós secos, ao absorverem muita umidade, apresentam perda total 
ou parcial de seus princípios ativos. Vitaminas devem ser preservadas da umidade 
para manter sua ação e estabilidade. A umidade juntamente com o calor afeta a 
razão da dissolução de comprimidos e cápsulas administrados via oral, demonstrando 
que a embalagem exerce importante função na preservação dessas características 
(LOCKHART; PAINE, 1996).

Por outro lado, em produtos farmacêuticos e veterinários líquidos e de base aquosa, 
a perda de umidade é indesejável por levar principalmente a uma concentração do 
princípio ativo do produto.

Para todos esses produtos a embalagem deve atuar como uma barreira à passagem de 
vapor d’água, assegurando a sua estabilidade.

Também como discutido para alimentos, a presença de oxigênio pode oxidar vitaminas 
reduzindo o valor nutricional do medicamento, oxidar pigmentos causando alteração 
de cor. Essas reações de oxidação são aceleradas pela incidência de luz, requerendo 
assim embalagens que barrem a incidência de luz o que torna comum o uso de 
embalagens totalmente barreira a luz com o uso de folha de alumínio ou pigmentadas 
de branco ou âmbar.

2.2.4 Produtos químicos
Produtos químicos são suscetíveis principalmente a reações de oxidação e ganho 
e perda de umidade semelhante ao discutido para o segmento de alimentos. Outra 
preocupação com esses produtos está relacionada à sua capacidade de interação 
química com a embalagem. No caso das embalagens plásticas, essa interação pode 
ocorrer na forma de stress cracking ambiental (SCA). O SCA é uma falha acelerada 
do material polimérico, ocorrendo de forma frágil, como consequência da ação 
combinada do ambiente de exposição (interação com o produto acondicionado) e de 
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tensões, levando à formação de microfissuras e rachaduras no material com possível 
perda do produto. O SCA de materiais plásticos está mais associado à exposição a 
líquidos, principalmente orgânicos e produtos químicos com baixo peso molecular 
pela facilidade em permear pela estrutura do polímero.

As tensões podem ser oriundas da própria embalagem (tensões residuais) ou de 
solicitações externas, sendo que as tensões residuais são particularmente importantes 
por não serem, em geral, consideradas ou quantificadas adequadamente.

A ocorrência de SCA em materiais plásticos é função de parâmetros como:

 ■ polímero selecionado: massa molar, grau de cristalinidade, entre outros;

 ■ design e processo de fabricação da embalagem, que se relaciona com as tensões 
residuais presentes no material, distribuição de espessura da embalagem formada 
etc;

 ■ agente tensoativo e sua interação com o polímero (diferentes agentes químicos 
produzem diferentes comportamentos na iniciação e na propagação de fissuras).

2.2.5 Produtos perigosos
Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), são considerados 
produtos perigosos todo produto que representa risco à saúde das pessoas, ao meio 
ambiente ou à segurança pública, seja ele encontrado na natureza ou produzido por 
qualquer processo. De forma geral, os produtos perigosos estão dentro da classe de 
produtos químicos que apresentam algum risco de explosão, combustão espontânea 
ou toxicidade durante seu transporte e distribuição. No Brasil, os regulamentos de 
transporte desse tipo de produto estão baseados nas recomendações do Comitê de 
Peritos em Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas. As embalagens 
para esses produtos, além de atenderem aos cuidados apresentados para os produtos 
químicos de forma geral, devem apresentar características mais específicas como 
estanqueidade, resistência a pressão interna, resistência à carga vertical e à queda.

Para essa categoria de produtos, a rotulagem da embalagem apresenta uma 
importância ainda maior, uma vez que a classificação de periculosidade do produto 
deve estar claramente apresentada. Mais detalhes sobre esse tipo de produto são 
descritos no capítulo 7 desse livro.

2.3 TIPOS DE EMBALAGENS
Um sistema de embalagem é formado pelo conjunto de embalagens utilizadas para 
um determinado produto. Esse sistema pode ser formado, em geral, por uma, duas ou 
três embalagens. Para alguns produtos específicos, um número maior de embalagens 
pode ser utilizado, dependendo das necessidades específicas de cada tipo de produto. 
Cada uma das embalagens, de forma separada ou pela união dos materiais, agrega 
as funções descritas anteriormente. A Figura 2.1 apresenta um exemplo de sistema 
de embalagens.
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FIGURA 2.1 Exemplo de sistema de embalagem composto por embalagem primária 
+ embalagem secundária + embalagem de transporte.

O conjunto formado por uma série de embalagens primárias, secundárias e/ou de 
transporte, formando uma unidade para movimentação sobre palete ou roll container 
é denominado unidade de carga (Figuras 2.2 e 2.3), carga unitizada ou embalagem 
terciária (ABNT, 2011; HELLSTROM, 2007).

FIGURA 2.2 Carga unitizada sobre palete. Arranjo colunar e cruzado (BORDIN, 
2010).
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FIGURA 2.3 Diversos níveis de unitização e embalagem (BORDIN, 2010).

Os tipos de embalagens descritas na norma NBR 9198 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE NORMAS TÉCNICAS, 2011) são descritos a seguir.

Embalagem primária
Embalagem que está em contato direto com o produto.

Embalagem secundária
Embalagem designada para conter uma ou mais embalagens primárias, podendo não 
ser indicada para transporte.

Embalagem de transporte
Embalagem final que possui resistência e durabilidade compatíveis com o ambiente 
de distribuição.

Acessórios
Durante a montagem da unidade de carga, uma série de acessórios pode ser usado 
para a fixação da mesma.

 ■ Fitas;

 ■ Filmes termoencolhíveis e esticáveis;

 ■ Calços e separadores.
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2.4 MATERIAIS DE EMBALAGEM 
Os principais materiais utilizados na confecção de embalagens são os plásticos 
(flexíveis e rígidos), os materiais celulósicos (papel, cartão e papelão ondulado), o 
vidro e o metal. A seguir são apresentadas as características de cada um desse grupos. 

2.4.1 Plásticos
Plásticos são polímeros orgânicos, sintéticos ou derivados de compostos orgânicos 
naturais, que podem ser moldados de diversas formas e repetidamente, normalmente 
pelo auxílio de calor e pressão. Dependendo da natureza química e física do polímero 
as propriedades são alteradas desta forma a aplicação. Diferentes tipos de resinas 
são utilizadas na fabricação de embalagens plásticas flexíveis (sacos, sacarias, 
stand up pouches, filmes termoencolhíveis, filmes esticáveis, etc) e rígidas (frascos, 
potes, baldes, bombonas, etc) e a escolha de qual utilizar ou combinar depende 
das propriedades desejadas para a embalagem em termos de barreira a gases, vapor 
d’água, aromas e luz, desempenho mecânico, temperatura do processamento e/ou de 
enchimento do produto, custos, características de selagem, resistência química entre 
outros. As embalagens plásticas apresentam grande flexibilidade de propriedades 
dependendo do número de camadas do material (mono ou multicamadas), tipo de 
resina plástica, ou incorporação de outros materiais no caso das flexíveis como folha 
de alumínio,  metalização, papel, espessura  de cada material que compõe a estrutura, 
processo de fabricação da embalagem, entre outros.

 De maneira geral a utilização de multicamadas tem como objetivo combinar 
polímeros estruturais como o polietileno - PE, o polipropileno - PP, o poliestireno - PS 
e o poli(tereftalato de etileno) - PET, que conferem à embalagem boas propriedades 
mecânicas a um menor custo, com resinas que incorporam características de barreira 
reduzindo/minimizando a transferência de gases, aromas, como a poliamida – PA, 
os copolímeros de etileno e álcool vinílico – EVOH e os copolímeros de cloreto de 
vinilideno – PVDC.

Principais tipos de materiais plásticos
A seguir serão discutidas algumas características dos principais polímeros utilizados 
na fabricação de embalagens plásticas.

Polietilenos - PE
Entre os tipos de polímeros, a família de polietileno (PE) é diversificada e amplamente 
utilizada devido à barreira que oferecem ao vapor d’água, resistência à maioria dos 
produtos químicos, às suas propriedades de termosselagem e ao bom equilíbrio em 
propriedades mecânicas e baixo custo. Entretanto, os polietilenos não apresentam 
boa barreira a gases e são permeáveis a óleos e gorduras (ROBERTSON, 2012) .

Os PE são utilizados tanto na fabricação de filmes simples (grãos em geral, farinhas, 
açúcar, sacarias em geral, etc) quando se utiliza o polietileno de baixa densidade 
(PEBD) e/ou polietileno linear de baixa densidade (PELBD), como em multicamadas 
pelas características de termosselabilidade e barreira ao vapor d’água. O PELBD 
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é utilizado por melhorar algumas propriedades mecânicas tais como resistência à 
tração, perfuração, impacto e rasgamento, alongamento e melhor resistência da 
termossoldagem enquanto quente o que melhora o desempenho no equipamento de 
formação da embalagem e enchimento imediato do produto. É comum a utilização 
de filmes à base de blendas PEBD e PELBD, para combinar as boas propriedades 
mecânicas dos PELBD às boas características de processamento e melhor 
transparência do PEBD convencional (HERNANDEZ et al., 2000). O PEBD também 
é utilizado em frascos de apertar a exemplo dos utilizados para colírios e solução 
parenteral (soro) (ROBERTSON, 2013).

Quando a aplicação requer uso em temperaturas acima de 100ºC (produto cozido 
dentro da embalagem, por exemplo) e maior barreira ao vapor d’água (produtos 
farmacêuticos) o uso de polietileno de alta densidade – PEAD é mais indicado. O PEAD 
também é muito utilizado em embalagens rígidas pela maior rigidez e resistência 
mecânica, a exemplo de frascos para cosméticos, produtos de higiene e limpeza, 
produtos químicos e agroquímicos, garrafas, bombonas, baldes, tampas, tambores, 
paletes, caixas e engradados.

Polipropilenos - PP
O polipropileno - PP é muito usado para filmes, mono ou biorientados, para ráfia e 
filamentos devido a propriedades como transparência, rigidez, resistência a óleos e 
gorduras e baixa permeabilidade ao vapor d’água. Em ráfia é muito utilizado pela 
elevada resistência à tração quando monorientado. 

Filmes monorientados são utilizados na fabricação de sacos utilizados, por 
exemplo, no mercado de massas secas. Os filmes biorientados – BOPP apresentam 
melhores propriedades de resistência à tração, transparência, brilho e redução na 
permeabilidade ao vapor d’água e oxigênio, propriedades estas obtidas com filmes de 
menor espessura. Mas com a biorientação é reduzida a resistência ao alongamento 
e rasgamento e a capacidade de termossoldagem (ROBERTSON, 2013). Dessa 
forma o filme de BOPP deve ser coextrusado com uma poliolefina para apresentar 
características de selabilidade e geralmente é pigmentado/perolizado quando em 
embalagens de biscoitos, sorvetes, etc.

Também são encontrados filmes de BOPP metalizados o que melhora as propriedades 
de barreira ao vapor d’água, oxigênio e luz. Esse tipo de material é muito utilizado em 
embalagens de snacks e tem crescido sua utilização em biscoitos.

Na aplicação como embalagens rígidas, o PP é utilizado na fabricação de frascos 
e garrafas, tampas, caixas, potes e bandejas. Nestes casos, é utilizado o PP 
homopolímero por apresentar boa barreira ao vapor d’água, média barreira a gases, 
boa resistência a óleos e gorduras e a produtos químicos, boa resistência à abrasão, 
boa estabilidade térmica e não é susceptível ao fissuramento sob tensão (stress 
cracking) (ROBERTSON, 2013). Este tipo de PP é o mais indicado quando a rigidez 
é um parâmetro muito importante como em tampas e caixas. Embalagens de PP 
podem ser esterilizadas e reaquecidadas em micro-ondas o que norteia muitas das 
suas aplicações a exemplo do uso para pratos prontos.
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Quando é necessária maior resistência ao impacto deve-se utilizar um copolímero 
de PP com etileno como para alguns frascos e baldes, garrafão de água mineral 
e principalmente em embalagens para produtos congelados (sorvete, potes de uso 
doméstico).  Embalagens rígidas de PP geralmente são pigmentadas devido à baixa 
transparência do material.

Poliestirenos - PS
O poliestireno - PS mais utilizado na área de embalagem é o produzido pela dispersão 
de borrachas sintéticas e denominado de poliestireno de alto impacto – PSAI. A 
adição de borracha aumenta a resistência ao impacto porém reduz a resistência 
térmica e transparência. Entretanto é um material de fácil termoformação e por 
isso é muito utilizado em utensílios descartáveis (copinhos de café por exemplo) 
e em processos tipo forma/enche de produto/fecha por temosselagem para iogurte, 
sobremesas lácteas, entre outros.

Outro segmento de aplicação das resinas de PS é o expandido - PSE, denominado 
popularmente de “isopor”, pelas propriedades de baixo peso, capacidade de 
alcochoamento e isolamento térmico. Seu uso é difundido em bandejas nos 
supermercados para acondicionar produtos cárneos, queijos fatiados, frutas e 
verduras, tramas para envolver peças ou frutas frágeis, copos isolantes para bebidas 
quentes, peças injetadas para alcochoamento de produtos frágeis, caixas para 
isolamento térmico de produtos resfriados ou congelados, etc.

Poli(cloreto de vinila) - PVC
O poli(cloreto de vinila) – PVC é usado em filmes plastificados esticáveis (stretch), 
como envoltório de produtos in natura em supermercados ou residências como carnes, 
frango, frutas, etc principalmente pela elevada capacidade de alongamento. Também 
é utilizado em filmes termoencolhíveis em aplicações como lacres anti-violação no 
fechamento de embalagens rígidas, rótulos sleeve ou como envoltórios de cartuchos 
e para unir um conjunto de embalagens.

Embalagens rígidas de PVC são na forma de bandejas, berços como para separar e 
proteger produtos como biscoitos, produtos cárneos congelados e blisters de produtos 
farmacêuticos devido a propriedade de fácil termoformação. No formato de garrafas/
frascos o PVC tem perdido mercado para o PET embora continue sendo utilizado em 
cosméticos e produtos de limpeza e de higiene pessoal, como xampus,  etc (pelas suas 
propriedades de transparência, permeabilidade a gases superior à das poliolefinas, 
resistência a óleos e gorduras e versatilidade na fabricação de embalagens com 
formatos diferenciados como frascos com alça. 

O PVC é sempre um composto cujas propriedades dependem da quantidade e tipo de 
aditivos de sua formulação (plastificantes, estabilizantes, modificadores de impacto, 
auxiliares de processamento, lubrificantes, pigmentos e cargas).

Poli(tereftalato de etileno) - PET
O poli(tereftalato de etileno), também denominado de poliéster - PET, é muito 
utilizado em embalagens rígidas (garrafas e frascos) e filmes biorientados, devido 
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às suas propriedades, a exemplo da elevada resistência mecânica, elevado brilho e 
transparência, barreira a gases, entre outras.

O PET tem conquistado novos mercados a cada dia após sua introdução como 
material de garrafas para refrigerantes. O processo de fabricação envolve a injeção 
de pré-forma e o sopro da embalagem rígida, geralmente sob bi-orientação. Com 
o processo de injeção se obtém uma embalagem com terminação de dimensões 
precisas, tanto na rosca como na superfície de vedação, o que garante sistemas de 
fechamento herméticos. A estrutura do PET confere à embalagem a transparência 
desejada e flexibilidade suficiente para garantir boa resistência ao impacto, que 
é sensivelmente melhorada pela bi-orientação durante o sopro. Por este processo 
também são produzidas garrafas para óleo comestível, sucos, molhos, e outros. Os 
frascos para produtos farmacêuticos, geralmente de menor capacidade volumétrica, 
são produzidos por injeção/sopro.

Os filmes de PET são biorientados, apresentam excelente transparência e brilho o que 
justifica seu uso como material externo onde é feita a impressão internamente antes 
da laminação a outros materiais. Além disso, apresenta boa resistência à tração, 
rigidez e estabilidade térmica que são propriedades que auxiliam o desempenho 
dos laminados contendo o PET como material externo em máquinas de formação 
de embalagens flexíveis (café torrado e moído, sopas desidratadas, refresco em 
pó, stand up de diversos produtos, etc). Não é barreira ao vapor d’água, mas têm 
excelente barreira a aromas e a gases, porém todas essas propriedades podem ser 
melhoradas pelo revestimento com os copolímeros de cloreto de vinilideno - PVDC, 
por metalização ou mesmo pelo revestimento com óxidos de silício.

Poliamidas - PA
As poliamidas – PA são genericamente conhecidas como Nylon sendo que em 
embalagens são utilizados os homopolímeros (nylons 6, 6.6, 12 e MXD6) e os 
copolímeros PA 6/6.6 e PA 6/12). De maneira geral, as propriedades das PA que 
justificam seu uso em embalagens são: apresentar boa barreira a gases e a aromas, 
boa resistência a óleos e gorduras, boa resistência química, alta resistência mecânica 
(abrasão, perfuração, impacto, flexão), boa resistência térmica e flexibilidade à baixa 
temperatura. Mas, por outro lado, as PA são muito permeáveis ao vapor d’água, não 
soldam com calor (fechamento de embalagens unicamente de PA é feita por grampo 
como em salsichas) e, por serem hidrofílicas, perdem parte das propriedades de 
barreira a gases e aromas e apresentam redução nas propriedades de tração e rigidez 
com a absorção de umidade, embora outras propriedades mecânicas como resistência 
ao impacto, a flexibilidade e o alongamento aumentem com a absorção de umidade. 
Em geral, nylons de número menor são mais sensíveis à umidade.

Na maioria das vezes, tanto em embalagens flexíveis como rígidas, as PA são usadas 
em embalagens multicamadas, e nas camadas intermediárias entre poliolefinas, EVA 
ou ionômeros que a protegem da umidade além de conferir selabilidade à estrutura 
flexível. Também são utilizadas na camada interna em estruturas multicamadas para 
minimizar a absorção de aromas e vapores orgânicos no material da embalagem e/
ou devido à sua resistência química. Também podem ser feitas blendas de diferentes 
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tipos de PA ou com EVOH, visando alguma melhoria de propriedade com minimização 
de custo.

Embalagens com PA são utilizadas para acondicionamento de alimentos e bebidas, 
cosméticos, agroquímicos e medicamentos. Também podem ser utilizadas em produtos 
submetidos a processamento térmico, dependendo de quais são os outros polímeros 
da estrutura multicamada. Na forma de filmes podem ser biorientadas o que melhora 
as propriedades de barreira e propriedades mecânicas e a maior aplicação de filmes 
com PA é em embalagens a vácuo para produtos cárneos e queijos e para tripas.

Copolímeros de etileno e álcool vinílico - EVOH
O maior uso de copolímeros de etileno e álcool vinílico – EVOH é em embalagens a 
vácuo ou inertizadas que requerem barreira ao oxigênio. O EVOH também apresenta 
barreira a outros gases como o gás carbônico que é requerido ser mantido ao redor 
do produto em embalagens com atmosfera modificada e também é barreira a vapores 
orgânicos em geral o que melhora a qualidade do produto embalado pela retenção 
do aroma característico.  Da mesma forma como discutido para as PA, como o EVOH 
perde propriedades de barreira com a umidade e propriedades mecânicas (intensidade 
depende da composição), este é geralmente utilizado em embalagens multicamadas, 
como camada intermediária, entre camadas de poliolefinas ou outros substratos 
que são boas barreiras à umidade (ROBERTSON, 2013). Também são utilizados em 
blendas com PA amorfa para aumentar a resistência ao impacto das embalagens 
rígidas ou melhorar as características de termoformação em chapas.

Também são observadas aplicações do EVOH em estruturas multicamadas do lado 
interno, a exemplo do que ocorre em embalagens para suco de laranja porque o EVOH 
não absorve componentes do aroma ou devido à resistência química deste material. 
Os filmes contendo EVOH são utilizados em embalagens a vácuo de produtos cárneos 
e queijos e com atmosfera modificada. As embalagens rígidas com EVOH por serem 
resistentes a óleos e agentes químicos são usadas para agroquímicos, solventes 
orgânicos e óleos. 

Copolímeros de cloreto de vinilideno - PVDC
Os copolímeros de cloreto de vinilideno – PVDC, conhecidos como Saran, apresentam 
propriedades dependendo do grau de polimerização, do tipo e propriedades dos 
comonômeros e das suas proporções relativas. Assim, o PVDC é o único entre 
os polímeros utilizados pelas propriedades de barreira que apresenta baixa 
permeabilidade ao oxigênio e ao vapor d’água, além de ser barreira a aromas. Também 
apresentam alta resistência química, resistência mecânica, resistência a óleos e 
gorduras, estabilidade dimensional, boas propriedades óticas e resistência térmica 
aos processos de enchimento a quente, esterilização e aquecimento em microondas.

O PVDC pode ser utilizado em embalagens flexíveis e rígidas multicamadas a exemplo 
de embalagens para queijos e carnes ou como revestimento de chapas como o PVC 
utilizado na fabricação de blister para farmacêuticos, ambos para agregar barreira ao 
material.
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Biopolímeros
Nos últimos anos a área de desenvolvimento de materiais tem buscado materiais que 
agreguem sustentabilidade às embalagens. Os materiais denominados biopolímeros 
vêm de encontro a essa necessidade. Esses polímeros ou copolímeros podem ser 
de fonte natural (soja, milho, cana-de-açúcar, celulose, quitosana, soro de leite, 
etc), sintetizados a partir de matéria-prima de fonte renovável ou ainda produzidos 
por microrganismos (ABNT NBR 15448-1, 2008). Exemplos destes materiais é o 
polietileno “verde” produzido pela Braskem no Brasil e o PLA – poli-lático ácido 
fabricado pela Nature Works nos EUA.  Uma ampla utilização de biopolímeros requer 
melhoria nas propriedades para atender os requisitos de proteção de maior gama de 
produtos, aumentar a disponibilidade e apresentar custo mais competitivo com os 
polímeros de fonte fóssil.

Uso de Folhas de Alumínio
O uso de folha de alumínio em estruturas flexíveis deve-se, principalmente, às suas 
excelentes propriedades de barreira a gases, vapor d’água, vapores orgânicos e luz, 
sendo estas estruturas aplicadas nos casos em que o produto requer grande proteção. 

Além disso, a folha de alumínio apresenta aparência nobre, capacidade de dobramento 
e de manutenção da dobradura, que a tornam adequada para envoltórios de tabletes 
fechados sem adesivos. Outra propriedade interessante da folha de alumínio é sua 
condutividade térmica, responsável por sua aplicação em estruturas flexíveis em 
selos para selagem por indução de embalagens plásticas rígidas e de vidros e sua 
estabilidade dimensional que possibilita o uso em embalagens esterilizáveis. Outra 
propriedade necessária em blister para medicamentos que é atendida por folha de 
alumínio simples é a de ser facilmente perfurada para o aceso ao medicamento.

Mas, as folhas de alumínio precisam ser protegidas por verniz ou revestimento 
plástico para evitar a corrosão por ácidos fortes, cloretos e outros sais, especialmente 
na presença de umidade.

2.4.2 Materiais celulósicos - Papel, cartão e papelão ondulado
Os materiais celulósicos utilizados na fabricação de embalagens são compostos 
principalmente por fibras de eucalipto (fibra curta) e fibras de pinus (fibras longas). 
Quanto maior a quantidade de fibras longas (pinus) maior a resistência mecânica do 
material. O uso de fibras provenientes da reciclagem tem se intensificado ao longo 
dos anos e a composição de fibras virgens e fibras recicladas possibilita a obtenção 
de papéis com diferentes níveis de resistência. Devido à sua natureza química, os 
materiais celulósicos (papel, cartão e papelão ondulado) perdem resistência em 
ambientes com alto teor de umidade. Além disso, esses materiais também não 
oferecem propriedades de barreira ao vapor de água, oxigênio e outros gases, sem 
que seja aplicado algum revestimento em sua estrutura (NOLETTO, 2010).
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2.4.3 Principais tipos de materiais celulósicos
A seguir serão discutidas algumas características dos principais materiais celulósicos 
utilizados na fabricação de embalagens.

Papel 
O papel é mais comumente utilizado na confecção de sacarias em geral podendo ser 
fabricado com fibras curtas e/ou longas, dependendo das características do produto 
e quantidade que se deseja acondicionar. Esse material pode ser monocamada ou 
multicamadas com a união ou adesão de filmes plásticos em sua estrutura. Nesses 
casos, além da excelente qualidade gráfica, os papéis conferem rigidez e boa 
maquinabilidade à estrutura. 

Na área de sacarias industriais é mais utilizado o papel kraft, de fibra longa, que 
apresenta bom equilíbrio em termos de resistência à tração e ao rasgamento, sendo 
adequado para embalagens de grande capacidade (25 a 50kg, por exemplo). Nessas 
aplicações o papel não branqueado (pardo) é o mais utilizado pela maior resistência 
mecânica. O papel kraft branqueado (branco) muitas vezes é empregado como folha 
externa de sacarias multifolhadas, devido às melhores propriedades de impressão 
e boa aparência. Muitas vezes as sacarias multifolhadas apresentam uma ou mais 
folhas revestidas com PEBD, quando o produto acondicionado requer proteção contra 
absorção de umidade. 

Cartão 
Formados pela sobreposição de camadas de material celulósico que podem diferir 
conforme o tipo de polpa. Nessas camadas podem ser utilizados celulose virgem 
(recursos renováveis) e materiais celulósicos recicláveis. Os principais tipos de cartão 
são:

Monocamada ou Sólido – formado por um único tipo de polpa apresenta, em geral, 
todas as suas camadas brancas. Usado principalmente para embalagens de cigarros, 
cosméticos, medicamentos, higiene pessoal.

Duplex – composto por dois tipos de polpa. É utilizado geralmente em embalagens de 
sabão em pó, medicamentos, cereais, gelatinas, mistura para bolos, caldos, biscoitos 
e brinquedos. 

Triplex – Composto por uma camada intermediária, suporte e forro. Em geral, a 
superfície e verso são brancos e miolo escuro. É normalmente utilizado em embalagens 
para alimentos, perfumaria e cosméticos.

A utilização mais comum dos cartões como material de embalagem é na forma de 
cartuchos para acondicionamento dos mais diversos tipos de produtos, desde os 
alimentícios até os de cosméticos e higiene e limpeza.

Papelão Ondulado
As caixas confeccionadas em papelão ondulado são as embalagens de transporte 
mais utilizadas no mundo. O papelão ondulado é uma estrutura formada por um ou 
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mais elementos ondulados (miolo) fixados a um ou mais elementos planos (capa), por 
meio de adesivo aplicado no topo das ondas (ASSOCIAÇÃO, 1999). De acordo com o 
número de capas e miolos utilizados na formação da estrutura do papelão ondulado 
este é classificado como face simples, parede simples, parede dupla e parede tripla 
(Figura 2.4) (NOLETTO, 2010).

FIGURA 2.4 Estruturas de chapas de papelão ondulado.

Além da diferenciação por estrutura, o papelão ondulado apresenta diferentes tipos 
de ondulação que é caracterizado pela altura das ondas e pelo número de ondas em 
um certo comprimento:

Onda A -  mais alta e mais espaçada (menor número de ondas por unidade de 
comprimento), confere ao papelão ondulado melhor capacidade de absorção de 
choque e maior resistência à compressão na direção topo-base do que as ondas 
B e C. A desvantagem da onda A é que ela é mais difícil de dobrar e vincar para a 
formação de embalagens do que os outros tipos de onda. Este tipo de onda é muito 
pouco utilizada em papelão ondulado no Brasil.

Onda B - devido ao seu maior número de ondas por unidade de comprimento, é 
utilizada quando se precisa de embalagens com maior resistência ao esmagamento, 
proporcionando também boa superfície para impressão.

Onda C -  tem propriedades intermediárias àquelas das ondas A e B, sendo uma das 
ondas mais utilizadas em papelão ondulado no Brasil.

Onda E – microondulado que pelo seu elevado número de ondas por unidade de 
comprimento também proporciona uma excelente superfície para impressão. 

A estrutura formada pelas chapas de papelão ondulado permite uma grande 
flexibilidade de formatos no desenvolvimento de novas embalagens, tendo como 
um dos principais atributos a rigidez, que propicia a sustentação das embalagens 
produzidas. 
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2.4.4 Vidros
Entre as principais características do vidro está a capacidade de ser completamente 
impermeável e inerte a maioria das substâncias e aquosas e químicas, o que confere 
excelente proteção e conservação do produto acondicionado desde que associado a 
um sistema de fechamento adequado (Jaime & Dantas, 2009). 

A principal classe de vidro utilizada na fabricação de embalagens para alimentos e 
bebidas é denominada de vidro sodo-cálcico, sendo o óxido de silício, o óxido de sódio 
e o óxido de cálcio os seus principais constituintes.  Para o segmento de alimentos 
e bebidas as embalagens de vidro podem ser comercializadas na forma de garrafas, 
frascos e potes e podem ser acompanhadas de sistemas de fechamento produzidos 
em materiais metálicos ou plásticos com sistema rosqueável ou mantidos por fixação 
mecânica e/ou à vácuo (Jaime & Dantas, 2009). 

As embalagens de vidro são também bastante utilizadas no segmento farmacêutico 
e, neste caso, apresentam uma classificação especial como vidro tipo I, tipo II e tipo 
III, em função de sua resistência hidrolítica ou alcalinidade. O vidro tipo I é o vidro 
borossilicato, não alcalino e de elevada resistência hidrolítica, térmica e mecânica, sendo 
usualmente empregado na fabricação de frascos e ampolas de vidro para medicamentos 
para aplicação intravascular e de uso parenteral. O vidro tipo II é o vidro sodo-cálcico 
de elevada resistência hidrolítica decorrente do tratamento superficial interno do vidro 
tipo III. O vidro tipo III, por sua vez, é o vidro sodo-cálcico sem tratamento superficial 
interno e de média resistência hidrolítica (ABNT 11819, 2004).

Para o segmento farmacêutico, as embalagens de vidro são importantes ainda pelas 
propriedades de barreira a umidade e ao oxigênio e, quando produzidas na coloração 
âmbar, as embalagens apresentam excelente propriedade de barreira à luz.

2.4.5 Metal
As embalagens metálicas têm como uma de suas principais características a 
capacidade de proporcionar uma estocagem de produtos em temperatura ambiente. 
Isso ocorre porque grande parte dessas embalagens é submetida a algum tipo de 
processo térmico para prolongar a vida de prateleira do produto que gira entre 2 e 3 
anos (COLES; KIRWAN, 2011).

Os principais usuários de embalagens metálicas são os mercados de cerveja, 
refrigerantes, coloração capilar, desodorantes, sucos e néctares com uso de 
embalagens de alumínio e os mercados de milho em conserva, leite condensado e 
tinta látex com uso de embalagens confeccionadas em folhas de flandres (BRASIL, 
2012).

2.4.5.1 Tipos de materiais metálicos

Os materiais metálicos utilizados na fabricação de embalagens são classificados em 
materiais ferrosos e os materiais não ferrosos (alumínio).
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Materiais ferrosos
São os materiais fabricados a partir de aço base (folha de flandres, folha cromada, 
entre outros). O aço base utilizado na fabricação das folhas para essas embalagens 
contém um baixo teor de carbono o que proporciona melhor capacidade de deformação 
sem rompimento do material (DANTAS et al., 1999).

Materiais não ferrosos (alumínio)
Devido às características desse material, o alumínio não pode ser soldado, sendo 
utilizado somente para fabricação de embalagens de duas peças (onde não há costura/
linhas de junção) (COLES; KIRWAN, 2011).

Formatos
O formato da embalagem metálica tem grande impacto no seu custo, desempenho 
físico e compatibilidade com o produto nela acondicionado. Tendo, em geral, 
uma secção transversal circular, para facilitar processos de fabricação, manuseio 
e enchimento, as latas podem apresentar alturas menores ou maiores do que seu 
diâmetro (Figura 2.5).

FIGURA 2.5 Formas típicas de embalagens metálicas de secção transversal circular para 
acondicionamento de alimentos e bebida (COLES; KIRWAN, 2011).

2.5 EMBALAGENS ATIVAS E INTELIGENTES
As embalagens ativas são aquelas nas quais elementos adicionais são inseridos 
no material de embalagem ou no espaço-livre da mesma de forma a melhorar seu 
desempenho. Um exemplo seriam as COM atmosfera modificada, com propriedades 
antimicrobianas, embalagens contendo absorvedores de gases e/ou umidade. 
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 Embalagens inteligentes são aquelas que apresentam dispositivos que permitem 
o monitoramento da qualidade dos produtos, a identificação os pontos críticos de 
controle e a obtenção de informações detalhadas sobre o produto ou o ambiente de 
exposição ao longo da cadeia de suprimentos. Diferentemente das embalagens ativas, 
as embalagens inteligentes não liberam ou absorvem substâncias dos alimentos 
(REGULAMENTO nº. 450, 2009; VANDERROOST, 2014; DAINELLI, 2008). O 
mercado para esse segmento de embalagens tem feito grandes progressos em relação 
à extensão de vida de prateleira, ao melhoramento de controles logísticos e ao 
monitoramento das condições dos produtos tanto no transporte como na prateleira. 
Entre as grandes vantagens do uso de embalagens inteligentes está a possibilidade de 
rastrear e monitorar o produto ao longo de toda a cadeia de suprimentos.

É importante frisar que, pela legislação europeia, o componente inteligente pode ser 
posicionado na superfície externa da embalagem e pode ser separado dos alimentos 
por uma barreira funcional (REGULAMENTO nº. 450, 2009).

No site da APIA - Active and Intelligent Packaging Industry Association – APIA, 
associação que congrega empresas fabricantes e usuárias de embalagens inteligentes, 
estão listadas as principais tecnologias disponibilizadas pelas indústrias para 
soluções em embalagens inteligentes. São elas: indicadores, sensores e sistemas de 
Auto ID (Automatic IDentification). Essas tecnologias e sua aplicação em embalagens 
inteligentes são descritas a seguir:

Indicadores
Proporcionam uma informação a respeito de uma condição a qual a embalagem está 
sujeita ou foi submetida, como por exemplo uma exposição a temperatura muito 
elevada ou muito baixa. Essa informação é feita, em geral, de forma visual através da 
mudança de cor ou de sua intensidade. Dentre os principais parâmetros identificados 
pelos indicadores temos: tempo, temperatura, gases ou vapores como como CO2, O2, 
vapor de água e etanol (DAINELLE, 2008; VANDERROST, 2014).

Sensores
Os sensores são utilizados, em geral, para identificar os mesmos parâmetros dos 
indicadores (tempo, temperatura, etc.) porém apresentam tecnologia mais avançada 
que inclui elementos receptores e transmissores. Isso permite que esses dispositivos, 
além de coletar e armazenar dados, possam enviar de forma remota essas informações. 
Os estudos de novos sensores têm se voltado para:

 ■ Nanotecnologia: permite a produção de sensores cada vez menores, mais flexíveis 
e com limites menores de detecção de gases;

 ■ Sensores de odor ou nose systems que apresentam alta seletiva e sensibilidade para 
detectar odores que se relacionam com o estado do produto (por exemplo, odores 
específicos presentes no processo de degradação de alimentos);

 ■ Silicone fotônicos que funcionam através de transdutores ópticos ao invés de elétricos. 
Esses sensores não precisam de energia podendo ser recarregados e enviar dados de 
maneira remota através de luz UV, visível e infravermelha (VANDERROST, 2014).
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Auto Identification Technologies (Auto ID)
Essa tecnologia permite a identificação e captura de dados de objeto de forma remota. 
Estão inseridos nesse grupo os sistemas RFID (Radio Frequency IDentification, NFC 
(Near Field Communication) e QR-code:

 ■ Sistemas RFID

Existem três sistemas de etiquetas RFID disponíveis no mercado (IBM, 2014): 

Sistema passivo – Etiquetas que não possuem bateria e são alimentadas pelo leitor. As 
ondas de rádio frequência vindas do leitor encontram a etiqueta. Ao mesmo tempo 
que a etiqueta retira energia das ondas do leitor, ela envia as informações codificadas 
que estão em sua memória.

Sistema ativo – Etiquetas com bateria que pode alimentar a etiqueta de forma parcial 
ou completa.

Sensores de condição - Etiquetas que têm bateria e monitoram parâmetros (como 
temperatura e umidade) além de se comunicar com outros dispositivos.

As possibilidades de utilização de sistemas RFID em embalagens geram uma grande 
perspectiva no contexto da logística. O rastreamento da carga, o monitoramento de 
características do ambiente como temperatura, umidade relativa e concentração de 
gases e o registro das acelerações provocadas pelo modal de transporte geram um 
relatório completo do que ocorre com a embalagem/produto ao longo da distribuição 
(ZOU et al., 2014). No entanto, os estudos apontam significativas falhas de leitura do 
RFID  quando o produto acondicionado possui alto teor de água, quando a velocidade 
de movimentação de palete é alta, em embalagens metálicas e conforme o tipo de 
formação do arranjo do palete. (CLARKE, 2006; SINGH et al., 2009; SINGH et al., 
2010).

 ■ Near Field Communication (Comunicação por campo de proximidade)

Possibilita a transmissão de dados entre objetos que estão a curta distância. 
Para embalagens, esses sistemas podem ser utilizados para a transmissão de 
especificações técnicas dos produtos dispensando, por exemplo, a necessidade da 
presença física de um vendedor para tirar as dúvidas (Figura 2.6). 
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FIGURA 2.6 Utilização de sistema NFC para obtenção rápida de informações sobre o 
produto através de smartphones. (Fonte: Getty Images).

Eletrônica Impressa
A tecnologia de eletrônica impressa possibilita o uso de tecnologias já conhecidas de 
forma mais funcional, sem o uso de chips à base de silício (BRASIL PACKTRENDS 
2020, 2012).

Visão para o futuro
Apesar das inúmeras possibilidades que as embalagens inteligentes podem 
proporcionar ainda há uma série de desafios a serem transpostos (Figura 2.7). O 
custo elevado e as restrições de legislações ainda limitam o uso dessas embalagens 
na Europa. Além disso, muito fabricantes e varejistas temem que esses sistemas 
evidenciem as falhas de controle que podem ocorrer durante o transporte e a 
distribuição de produtos (DAINELLI, 2008).

FIGURA 2.7 Funções da Embalagem (Fonte: Baseado em LEE et al., 2008).
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CAPÍTULO 3:  
MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

COMPUTACIONAL APLICADA AOS 
PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E EMBALAGEM

Sérgio Adriano Loureiro 
Ana Paula Reis Noletto

3.1 INTRODUÇÃO
A importância da embalagem como um elemento de melhoria do desempenho das 
atividades logísticas é reconhecida pelos diversos agentes na cadeia de suprimentos, 
tanto em seu papel tradicional de garantir proteção e conservação dos produtos ao 
longo da cadeia, bem como em sua função de facilitadora das atividades de manuseio, 
movimentação, armazenagem e transportes.

Um conjunto destas relações de melhoria do desempenho promovidas pelo emprego 
de embalagens adequadas é proposta por Lambert et al. (1999) e Peres (2006), e 
apresenta-se na Tabela 3.1.

Nessa Tabela, podemos observar que o desenvolvimento de embalagens adequadas 
proporciona um maior aproveitamento do espaço dos veículos de carga e dos sistemas 
de armazenagem (otimização volumétrica), além de proporcionar maior agilidade nas 
atividades de manuseio e movimentação.

Hellström e Saghir (2007) exemplificam o impacto econômico do manuseio nas 
operações logísticas do mercado de varejo na Suécia, para cada segundo reduzido 
no tempo de manuseio foi estimada uma economia da ordem de 5 milhões de euros, 
considerando os processos realizados a partir dos Centros de Distribuição até os 
Pontos de Vendas.
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TABELA 3.1 Melhorias na embalagem versus atividades logísticas.

Melhorias na 
Embalagem Etapas da Cadeia Consequências 

Embalagens com design 
adequado

Embalagens com maior 
nível de padronização

Acondicionamento 
de produtos

Menor dificuldade de acondicionamento 
do produto e redução de consumo dos 
recursos envolvidos

Redução dos riscos de avarias no processo 
de acondicionamento

Maior quantidade de peças por embalagem 
(otimização volumétrica)

Embalagens com design 
adequado

Embalagens com maior 
nível de padronização

Movimentação 
e armazenagem 
temporária, 
conteinerização e 
carregamentos

Menor complexidade de movimentação, 
armazenagem e carregamento com 
a redução de consumo dos recursos 
envolvidos e custos

Otimização de uso de contêineres e/ou de 
meios de transportes

Embalagens com 
informações adequadas

Embalagens com 
melhores características 
de proteção

Embalagens com maior 
nível de padronização

Transporte

Redução do tempo de expedição

Redução dos custos de movimentação e 
tempo de espera

Redução de uso equipamentos especiais 
no transporte

Otimização de uso de espaço dos meios de 
transportes

Embalagens com 
informações adequadas

Embalagens com 
melhores características 
de proteção

Embalagens com maior 
nível de padronização

Armazenagem

Diminuição do tempo de efetivação de 
pedidos e redução de mão de obra

Otimização de uso de espaço de Centros de 
Distribuição

Custos direcionados para equipamentos de 
movimentação adequados

Fonte: Adaptado de Lambert et al. (1998) e Peres (2006).

O emprego da modelagem e simulação computacional se faz útil na avaliação 
de problemas relacionados às operações logísticas e de embalagens. Modelos de 
Programação Matemática podem ser utilizados durante as etapas de projeto e 
planejamento de embalagens para determinar design adequados que proporcionem 
economia de material na produção e a racionalização do espaço ocupado em sistemas 
de transporte e armazenagem. Por outro lado, modelos de Simulação Computacional 
podem ser empregados para avaliar o desempenho de operações de empacotamento 
em linhas industrias ou processos de carga e descarga de veículos.

Na área de Logística são observadas questões de grande complexidade em virtude 
de aspectos relacionados à interdependência das variáveis e escala dos problemas, 
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além da exiguidade de tempo e recursos (financeiros e humanos) necessários 
para o desenvolvimento das soluções. A Modelagem Matemática e Simulação 
Computacional apresentam-se como ferramentas para abordar problemas, já que 
permitem abordá-los com o emprego de poucos recursos e em período de tempo 
adequado.

Essas abordagens de solução são parte do conjunto de métodos científicos que 
formam a Pesquisa Operacional (PO), uma ciência aplicada voltada à resolução 
de problemas com foco na tomada de decisão através da aplicação de conceitos e 
métodos de diferentes áreas da ciência na concepção, planejamento e operação de 
sistemas (SOBRAPO, 2014).

Antes de discutir a aplicação da modelagem e simulação na resolução dos problemas 
de Logística e Embalagem é importante definir três importantes conceitos: modelo, 
sistema e simulação.

Um modelo é a representação simplificada de um sistema ou de um de seus 
componentes, assim, um modelo busca representar as características fundamentais 
do sistema. Conforme afirma Novaes (1975) o conceito de sistema é fundamental para 
elaboração e análise de modelos, um sistema pode ser definido como um conjunto 
de partes ou subsistemas interconectados que possuem interdependência entre seus 
componentes. Organismos, conjuntos eletromecânicos e organizações sociais são 
exemplos de sistemas e demostram a abrangência desse conceito.

A simulação é um processo de experimentação realizado através de um modelo 
representativo do sistema no qual busca-se inferir qual será o comportamento do 
sistema frente a alterações em sua estrutura, ambiente ou condições de contorno 
(HARREL et al., 2002).

Neste capíitulo serão discutidas duas abordagens de Modelagem Computacional que 
podem ser empregadas na solução de problemas de Logística e Embalagens:

 ■ Programação Matemática

 ■ Simulação Computacional

3.2 MODELAGEM COMPUTACIONAL
Abordagens de Programação Matemática e Simulação Computacional utilizam 
relações matemáticas e estatísticas para representar um objeto ou problema de 
decisão, o termo matemática é utilizado em um sentido mais amplo que abrange os 
conceitos de álgebra e lógica.

O problema de decisão é representado em um modelo em função das relações 
existentes entre as variáveis que o compõem, essas variáveis podem ser consideradas 
dependentes ou independentes. Por exemplo, um modelo matemático que expresse o 
lucro pode ser explicitado como:

LUCRO = f(RECEITAS, DESPESAS)
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Neste modelo, o lucro é uma função de receitas e despesas, assim podemos entender 
o lucro como uma variável dependente de receitas e despesas. Já as variáveis receitas 
e despesas são independentes. 

Os modelos de programação matemática e simulação computacional podem ser 
classificados em três categorias: prescritivos, preditivos e descritivos (RAGSDALE, 
2009). As três categorias e suas características são explicitadas no Quadro 3.1.

Quando o problema enfrentado envolve um relacionamento muito preciso e bem 
definido entre a variável dependente e as variáveis independentes, com estas sobre 
o controle do tomador de decisão, o problema se resume a determinação dos valores 
das variáveis independentes que produzem o melhor valor possível para variável 
dependente, este tipo de modelo é chamado modelo prescritivo, porque suas soluções 
informam ao tomador de decisão que ações realizar.

Uma segunda categoria de problemas encontrados são aqueles onde deseja-se prever 
ou estimar qual valor a variável dependente terá quando as variáveis independentes 
assumirem valores específicos. Se a função relacionada às variáveis dependentes e 
independentes for conhecida, a solução do problema é obtida de forma simples pela 
atribuição dos valores desejados às variáveis independentes e o cálculo da função. 
Porém, em algumas situações a função pode ser desconhecida, devendo ser estimada 
para que o tomador de decisão faça previsões sobre a variável dependente, estes 
modelos são conhecidos como modelos preditivos.

Características do Modelo

Categoria Forma de f(*)
Valores de variáveis 

independentes Técnicas de PO

Modelos 
Prescritivos

Conhecido, bem 
definido

Conhecido ou sob 
controle do tomador de 
decisão

Programação linear, Rede, 
Programação Inteira, COM, 
Programação de Metas, 
Programação não linear, QOE

Modelos 
Preditivos

Desconhecido, 
mal definido

Conhecido ou sob 
controle do tomador de 
decisão

Análise de regressão, Análise 
de séries de tempo, Análise 
discriminatória

Modelos 
Descritivos

Conhecido, bem 
definido

Desconhecido ou 
incerto

Simulação, filas, PERT, 
Modelos de inventário

QUADRO 3.1 Categorias e características dos modelos. (Fonte: RAGSDALE, 2009).

A terceira categoria é composta dos modelos descritivos, caracterizados por problemas 
de decisão que possuem relacionamento funcional muito preciso e bem definido 
entre as variáveis independentes e dependentes, porém, pode haver grande incerteza 
com relação aos valores exatos que as variáveis independentes podem assumir. Neste 
tipo de problema, o objetivo é descrever o resultado ou comportamento do sistema.

Hillier e Lieberman (2010) sintetizam as fases de desenvolvimento de um modelo 
de PO em:
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1 Definir o problema de interesse e coletar dados;

2 Formular um modelo matemático para representar o problema;

3 Desenvolver um procedimento computacional a fim de derivar soluções para o 
problema a partir do modelo;

4 Testar o modelo e aprimorá-lo conforme necessário;

5 Preparar-se para a aplicação contínua do modelo conforme prescrito.

Os modelos de Pesquisa Operacional podem ser organizados em dois grupos: modelos 
determinísticos de programação matemática (otimização linear, otimização discreta, 
otimização não-linear, programação dinâmica determinística, e outras); e modelos 
probabilísticos (programação dinâmica estocástica, teoria das filas, simulação de 
eventos discretos e outras).

3.3 MODELOS DE PROGRAMAÇÃO 
MATEMÁTICA DETERMINÍSTICA 

O processo simplificado de desenvolvimento do modelo de programação matemática é 
apresentado na Figura 3.1.

FIGURA 3.1 Processo de Modelagem (ARENALES et. al., 2007).

Uma etapa crucial no desenvolvimento de um modelo de programação matemática 
é a construção da função objetivo. A função objetivo é uma função matemática 
que expressa uma medida quantitativa de desempenho para cada objetivo final do 
tomador de decisões em relação ao conjunto de variáveis de decisão que devem ser 
determinados e das restrições impostas as essas variáveis de decisão.

O modelo de programação matemática permite então determinar valores para estas 
variáveis de decisão de forma a maximizar ou minimizar a função objetivo sujeita às 
restrições especificadas, estes modelos também são conhecidos como modelos de 
otimização.
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De acordo com Novaes (1978) a otimização representa não um processo de busca 
do melhor absoluto mas a procura sistemática do melhor prático. Para Novaes, as 
técnicas usuais de otimização são baseadas em duas premissas: admite-se que possa 
ser definida uma função objetivo que exprime através de uma escala única a média 
de desempenho do sistema analisado; admite-se que as relações entre a variável 
dependente e as variáveis independentes ocorram de forma determinística.

A medida de desempenho pode ser algo tangível como lucro, custo, volume, peso, 
entre outras possíveis, ou então algo abstrato como utilidade.

Entre as diversas abordagens dos modelos de programação matemática determinística 
destacam-se para resolução de problemas de embalagens os modelos de otimização 
discreta. 

3.4 OTIMIZAÇÃO DISCRETA
A otimização discreta também é conhecida como programação inteira e combinatória, 
uma vez que algumas de suas variáveis pertencem a um conjunto discreto. Problemas 
de otimização discreta são comuns em diversas áreas como finanças, saúde, logística 
e transportes.

Quando algumas das variáveis do problema são inteiras e pertencem ao domínio 
dos números reais, o problema é denominado de programação inteira mista (PIM), 
podendo ser formulado como:

Em que A, uma matriz (m x n), D, uma matriz (m x p), c, um vetor (l x n), d, um 
vetor (1 x p), d, um vetor (1 x p), e b um vetor (m x 1), representam os parâmetros do 
problema. Os vetores de variáveis x e y com dimensões (n x 1) e (p x1).        representa 
o espaço dos vetores com n componentes reais e      representa o espaço dos vetores 
com p componentes inteiras não-negativas.

Quando todas as variáveis são inteiras, o problema é denominado problema de 
programação linear inteira (PI):

Caso todas as variáveis assumam apenas valores 0 e 1, o problema passa a ser 
denominado de programação 0-1 ou binário, podendo ser definido como:
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Onde Bn representa o espaço dos vetores com n componentes binárias.

Outro tipo de problema é o de otimização combinatória, este problema pode ser 
definido como dado um conjunto finito N = {1, ..., n}, um conjunto de pesos cj 
para  cada          , e uma família F de subconjuntos factíveis de N. O problema de 
otimização combinatória consiste em determinar o subconjunto de peso mínimo de F:

3.5 EMPREGO DA PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA AOS 
PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E EMBALAGEM

Nas próximas seções são exemplificadas abordagens clássicas de otimização 
combinatória empregadas na resolução de problemas relacionados a logística e 
embalagem.

3.5.1 Problema da Mochila
O problema da mochila recebe este nome em analogia ao problema de decisão que 
consiste em determinar quais itens carregar em uma mochila sem exceder um dado 
limite de peso. Quando existem outras restrições como volume o problema torna-se 
multidimensional.

O problema pode ser formulado como considere que existem n itens distintos e um 
peso limite W para mochila. Seja x1,...,xn a quantidade de itens que se deseja carregar, 
cada um com seu respectivo peso w1,...,wn e valor v1,...,vn. O objetivo do problema é 
maximizar o valor carregado da mochila:

Sujeito a:

Este modelo pode ser aplicado para determinar quais produtos devem ser carregados 
em um veículo, contêiner ou caixa para que este tenha o maior valor.

Por exemplo, um barco de 4 toneladas pode ser carregado com um ou mais de três 
produtos. A Tabela 3.2 apresenta o peso unitário wi em toneladas e a receita unitária 
vi em milhares de dólares para cada produto i. O objetivo é determinar o número de 
unidades xi de cada produto que irá maximizar a receita total de transportes.
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TABELA 3.2 Dados dos produtos.

Produto i wi vi

1 2 31

2 3 47

3 1 14

Assim, o problema pode ser formulado como:

Max Receita Total = {v1 × x1 + v2 × x2 + v3 × x3}
Sujeito a:

{w1 × x1 + w2 × x2 + w3 × r3} ≤ 4

Para este exemplo, o valor de máxima receita é 62 mil dólares, e corresponde aos 
seguintes valores de x1 = 2, x2 = 0 e x3 = 0.

3.5.2 Problemas de Corte e Empacotamento
Os problemas de corte e empacotamento podem ser descritos como uma variedade 
de problemas de otimização combinatória nos quais busca-se arranjar um conjunto 
de itens menores dentro de um objeto maior, esta classe de problema pode ser 
unidimensional, bidimensional e tridimensional dependendo da natureza dos itens 
que estão sendo empacotados.

Exemplos de aplicação incluem: a minimização de perda de material proveniente do 
corte de barras, tubos e esquadrias (problema unidimensional); a maximização da área 
de corte de placas e tecidos (problema bidimensional); e a maximização do volume 
de um caminhão, contêiner ou palete (problema tridimensional). Em linhas gerais 
podemos perceber que esta classe de problemas está relacionada com minimização 
do desperdício de materiais e espaço que onera os custos de produção e transporte. 
Assim, sua aplicação está relacionada a problemas de planejamento e operações de 
produção, logística e transportes.

Por exemplo, suponha que uma empresa que fabrica embalagens de papelão, caixas, 
deseja efetuar o corte de forma que as sobras de produção sejam minimizadas. Para 
encontrar a solução deste problema, inicialmente, devemos determinar os esquemas 
de cortes possíveis.

Considerando que as chapas possuem dimensão de 60 x 30 centímetros e que para 
produção de caixas precisamos obter chapas menores com dimensões A = 30 x 30 
centímetros, B = 40 x 30 centímetros e C = 20 x 20 centímetros, nas quantidades  
A = 70, B = 60 e C = 80 chapas respectivamente.

O primeiro passo é determinar as sobras (em cm²) para as diferentes combinações 
possíveis de corte:
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TABELA 3.3 Combinações de corte.

Esquema xA xB xC xAA xAC xBC xCCC

Sobra (cm²) 900 600 1400 0 500 200 600

O modelo matemático pode ser formulado como:

Min Total Sobras = 
900 × xA + 600 × xB + 1400 × xc + 0 × xAA + 500 × xAC + 200 × xBC + 600 × xccc

Sujeito a:

Para este exemplo, as quantidades que minimizam as sobras são:

xAA = 35; xBC = 59; xCCC = 7; e xB = 1, totalizando perdas de 16.600 cm2.

3.6 MODELOS DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
Há na literatura diferentes descrições que delineiam os processos-chave de um estudo 
de simulação computacional, ver Banks et. al. (2004); Harrell et al. (2004); Sterman 
(2000); Kelton et al. (2007); e North e Macal (2007); porém uma análise detalhada 
destas explicações indica a existência de um conjunto comum de processos principais. 
Robinson (2004) afirma que as principais diferenças entre as diversas explicações 
encontradas na literatura residem na nomeação dos processos e no número de sub-
processos em que estes estão divididos. 

A Figura 3.2 apresenta um esboço de um estudo de modelagem e simulação 
computacional proposto por Robinson (2004); na figura, as caixas representam os 
resultados das etapas mais importantes de um estudo de modelagem e simulação 
computacional, e as setas representam os processos que são executados nas etapas. 
A seguir será apresentada uma breve discussão das etapas e processos. 

O modelo conceitual consiste em uma descrição do modelo que será desenvolvido. 
Assim a modelagem conceitual compreende o entendimento do problema, a 
determinação dos objetivos do modelo, seus componentes, entradas e saídas. Além 
da coleta e análise de dados necessários ao desenvolvimento do modelo.

O modelo computacional consiste no modelo de simulação implementado em 
um computador. No processo de codificação o modelo conceitual é convertido ou 
codificado através de linguagem de computação, planilha eletrônica ou software 
especialista de simulação em um modelo de computador.

As soluções e ou entendimento são obtidos através do processo de experimentação do 
modelo de simulação. Uma vez desenvolvido o modelo, são realizadas experiências 
como este a fim de se obter uma maior compreensão do sistema real ou soluções para 
problemas reais. Neste processo de análise são realizadas alterações nos parâmetros 
de entrada do modelo e avaliados os resultados obtidos. 
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FIGURA 3.2 Processos-chave em Estudo de Modelagem (ROBINSON, 2004).

Uma melhoria no mundo real é obtida a partir da implementação de uma das soluções 
ou do entendimento adquirido através do modelo. De acordo com Robinson (2004) 
o processo de implementação pode ser interpretado de três formas que não são 
mutuamente exclusivas:

 ■ Implementação de Resultado: quando se adota uma solução específica identificada 
pelo modelo.

 ■ Implementação de Execução: quando se adota o modelo em vez de um de seus 
resultados.

 ■ Implementação de Aprendizagem: quando o estudo desenvolvido fornece uma 
melhor compreensão do sistema, sendo esta uma contribuição mais significativa 
que os resultados gerados ou a utilização do modelo.

A simulação computacional é aquela onde empregamos um computador para a 
realização de experimentos sobre um modelo implementado através de uma linguagem 
de programação, planilhas eletrônicas ou softwares específicos.

Nas próximas seções serão discutidos três métodos de simulação computacional 
empregados na resolução de problemas de logística e transporte: Simulação de 
Eventos Discretos (Discrete Event Simulation –DES), Dinâmica de Sistemas (System 
Dynamics – SD) e Modelagem e Simulação Baseada em Agentes (Agent Based 
Modeling and Simulation – ABMS).
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3.6.1 Simulação de Eventos Discretos
A simulação de eventos discretos (DES) é um método de simulação dinâmica, onde 
as variáveis de estado do modelo se alteram em momentos distintos no tempo como 
consequência da ocorrência de um evento específico.

Os elementos que compõem o sistema podem ser descritos como entidades, atividades, 
recursos e controles. Esses elementos definem quem, como, onde e quando o modelo 
vai ser processado (KELTON et al., 2007).  A Figura 3.3 mostra uma representação 
do sistema do ponto de vista do método (HARRELL et al., 2004).

Entidades são elementos processados através do sistema, cada entidade pode ter 
características que as tornam diferentes umas das outras, como o formato, o custo, a 
prioridade, a qualidade ou condição (HARRELL et al., 2004). De acordo com Kelton 
et al. (2007) estas características são chamadas de atributos das entidades.

As atividades são tarefas executadas no sistema que podem estar envolvidas direta ou 
indiretamente, com o processamento de entidades. Geralmente envolvem atribuição 
de tempo e o consumo de recursos.

Os recursos são meios para a execução das atividades. Capacidade, velocidade, tempo 
de ciclo e produtividade são características dos recursos  (HARRELL et al., 2004). 
Kelton et al. (2007) chamam a atenção para outros elementos que fazem parte do 
modelo DES, estes são: variáveis globais, as filas e o relógio da simulação.

As características apresentadas do método DES o  tornam  ideal para a modelagem de 
sistemas que podem, naturalmente, ser representados por um processo ou sequência 
de operações, constituído de uma forte componente de variabilidade, que pode ser 
bem definida por uma distribuição de probabilidade (LANE, 2000; BANKS et al., 
2004). Assim, a gama de aplicação do método DES varia de problemas operacionais 
para tático (BRAILSFORD e HILTON, 2001; BORSHCHEV e FILIPPOV, 2004; 
MORECROFT e ROBINSON, 2005).

FIGURA 3.3 Elementos do Sistema (HARRELL et al., 2004).

Uma das principais vantagens do método reside na facilidade de representação do 
modelo através do uso de funções pré-definidas e blocos de construção (SAKURADA; 
MIYAKE, 2009). As principais desvantagens e limitações do método estão relacionadas 
com a dificuldade de representação dos processos complexos, como os que possuem 
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pontos múltiplos e em paralelo de decisão, por exemplo, os que podem ocorrer em um 
modelo que simula comportamento de multidões, ou problemas como o roteamento 
dinâmico e problemas de agendamento.

Para exemplificar o uso do método Simulação de Eventos Discretos vamos avaliar o 
seguinte processo de produção de uma pequena fábrica de refrigerantes. O fluxo de 
produção simplificado pode ser descrito por quatro processos principais: 

1 Etapa de sopro da pré-forma e lavagem da garrafa PET

2 Etapa de envase e vedação do refrigerante

3 Etapa de formação da multipack (6 garrafas) com passagem por túnel para 
encolhimento do filme plástico.

4 Etapa da formação de um palete de 6 camadas

 O fluxo do processo de produção descrito é apresentado na Figura 3.4.

FIGURA 3.4 Processo de produção de refrigerante.

A fábrica tem ampliado suas vendas nos últimos anos e investimentos foram realizados 
para ampliar a capacidade de produção. Os processos 1 e 2 são automatizados 
sendo realizados por máquinas sem interferência humana e assim apresentam 
pequena variação dos resultados. O gerente de produção da fábrica gostaria de 
avaliar a necessidade de adicionar mais recursos aos processos 3 e 4, já que alguns 
colaboradores têm afirmado que estão sobrecarregados. Prevendo um aumento de 
20% na demanda de refrigerantes para o próximo mês, o gerente gostaria também de 
saber se a configuração operacional atual ou proposta é suficiente para atender este 
incremento na demanda.

O processo de envase é realizado por um equipamento moderno cuja capacidade de 
produção é de 500 unidades de dois litros por hora. O processo manual de formação 
do multipack é realizado por 01 operador e pode ser descrito por uma função de 
distribuição de probabilidade do tipo triangular com moda igual a 2 minutos, valor 
mínimo de 1,0 minuto e máximo de 4 minutos, atualmente dois operadores realizam 
esta atividade de forma paralela. A paletização manual emprega um operador, este 
processo pode ser descrito através de uma função de distribuição de probabilidades 
do tipo normal com média de 5 minutos e desvio padrão de 1 minuto, dois recursos 
estão disponíveis para execução desta atividade. A situação descrita acima pode 
ser representada por um modelo de simulação de eventos discretos, conforme a 
Figura 3.5.
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FIGURA 3.5 Representação do Modelo de Packing de Refrigerante.

Para avaliar a necessidade de aumento de recursos nos processos 3 e 4 um modelo 
de simulação do processo foi desenvolvido com o auxílio do software de simulação 
Anylogic 7.0. Inicialmente quatro cenários foram considerados para análise:

 ■ Cenário 1: representa a situação atual, com taxa de produção de 8 garrafas/minuto, 
o emprego de dois recursos na formação do multipack e dois recursos na formação 
dos paletes.

 ■ Cenário 2: se mantém a taxa de produção em 8 garrafas/minuto, e aumenta-se 
em duas vezes a quantidade de recursos empregados na atividade de formação do 
multipack.

 ■ Cenário 3: se mantém a taxa de produção em 8 garrafas/minuto, e aumenta-se em 
duas vezes os recursos empregados na formação dos paletes.

 ■ Cenário 4: se mantém a taxa de produção em 8 garrafas/minuto, e aumenta-se em 
duas vezes os recursos empregados na formação do multipack e dos paletes.

O modelo foi executado durante 30 dias considerando uma operação que ocorre 4 24 
horas por dia, 7 dias por semana. O valor médio esperado de paletes produzidos em 
um dia é igual 320, o gerente considera aceitável uma variação de 2% neste valor. A 
Tabela 3.4 apresenta os resultados da simulação.

TABELA 3.4 Resultados da Simulação da Linha de Produção de Refrigerantes.

Cenário
Operador
Multipack

% Uso

Operador
Paletizador

% Uso

Média de
Paletes 

Formados

Desvio Padrão
Paletes

Formados

1 100,00 37,50 205,79 0,77

2 77,90 55,80 319,90 0,78

3 100,00 18,00 205,95 0,22

4 77,90 27,90 319,88 0,79
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Os resultados dos cenários simulados indicam que na situação atual (cenário 1) os recursos 
empregados na formação do multipack estão 100% ocupados e representam desta forma 
um gargalo para o sistema, já que a produção média diária é de apenas 205,79 paletes. 
Aumentando a quantidade deste recurso de dois para quatro conforme o cenário 2, houve 
um sensível aumento na média de paletes formados no período de análise (55%), ficando 
a produção média diária dentro do limite estabelecido pelo gerente. 

Os resultados do cenário 3 demonstram que o aumento de recursos no processo de 
formação de paletes não produz melhoria na média de paletes produzidos, uma vez 
que o gargalo do sistema permanece no processo de formação do multipacks.

No cenário 4 é possível verificar que o aumento dos recursos nos dois processos conduz 
o sistema a um valor médio de formação de paletes igual ao obtido no cenário 2, porém 
a ocupação dos recursos utilizados na formação dos paletes é de apenas 27,90%.

Assim, a condição operacional mais adequada para esta linha de produção de 
refrigerantes é dada pelo cenário 2, onde os recursos empregados para formação do 
multipack é igual a 4.

Quanto ao incremento de 20% na demanda, que representa uma produção de 384 paletes/
dia, pelo resultado da simulação do cenário 1 é possível verificar que não há possibilidade 
de atender esta demanda. Para atender este incremento de demanda será necessário 
alterar a taxa de produção de refrigerantes de 8 garrafas/minuto para 10 garrafas/minuto 
e utilizar o número de recursos definidos no cenário 2. Nestas condições o valor médio de 
paletes produzidos é de 400 paletes, com desvio padrão de 0,60 paletes.

3.6.2 Dinâmica de Sistemas
A Dinâmica de Sistemas (SD) estuda o comportamento dos sistemas ao longo do 
tempo. O método foi desenvolvido por Jay Forrester (FORRESTER, 1961) a partir de 
conceitos da teoria de servo-mecanismos e aponta para uma visão de mundo onde as 
inter-relações e suas estruturas influenciam os sistemas que nos cercam (SANCHES, 
2009).

Vennix (1996) argumenta que a estrutura hierárquica dos modelos SD é composta 
por quatro níveis: limites fechados, loops de feedback, os estoques e fluxos, metas, 
condições observadas, as discrepâncias entre os objetivos e as condições observadas 
e as ações desejadas.

A dinâmica de sistemas tem duas linguagens fundamentais: os diagramas causais e 
os diagramas de estoques-fluxo (STERMAN, 2000). Estas duas linguagens permitem 
o modelador representar graficamente o sistema que está sendo modelado e, além 
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disso, são a base para a construção de modelos computacionais que permitem a 
simulação de diferentes políticas e cenários (STERMAN, 2000; MORECROFT, 2007; 
SANCHES, 2009).

Diferentemente de outras abordagens de simulação abordados neste trabalho, SD é 
um método de modelagem e simulação contínuo. No entanto, o principal diferencial 
do método reside na sua capacidade de representar as relações não-lineares entre as 
diversas variáveis do sistema (STERMAN, 2000). Esta característica é extremamente 
útil para compreender os padrões do sistema e seu comportamento a longo prazo, 
frente a adoção de diferentes políticas e cenários de gestão (LANE, 2000; MAYO e 
WICHMANN, 2003; MORECROFT e ROBINSON, 2005; SANCHES, 2009)

Como consequência, os modelos SD são agregados e têm alto nível de abstração 
(MAYO e WICHMANN, 2003; BORSHCHEV e FILIPPOV, 2004). Assim, uma das 
limitações do método é a representação de processos detalhados como os processos 
de eventos discretos ou atividades que têm tempo de duração fixa (NORTH e MACAL, 
2007).

Mayo e Wichmann (2003) e North e Macal (2007) apontam que a limitação de outro 
método está em sua incapacidade para modelar entidades complexas, que possuem 
características de decisão heterogênea.

Para exemplificar a aplicação do método de Dinâmica de Sistemas (SD), vamos 
discutir um problema originalmente apresentado por Dace et al. (2014) sobre o 
emprego de políticas que promovam o emprego de embalagens eficientes e o aumento 
das taxas de reciclagem resultando em solução dos problemas causados pela geração 
de resíduos de embalagens.

A poluição causada por resíduos domésticos é um dos problemas ambientais mais 
importantes enfrentados hoje pelas cidades. A quantidade de resíduos depositadas 
em aterros anualmente na Europa tem dobrado desde do final da década de 1990, 
apesar dos crescentes esforços empregados na reciclagem. No Brasil a situação não 
é diferente conforme podemos constatar através do Gráfico 3.1, a quantidade gerada 
de resíduos sólidos urbanos (RSU) cresce ano a ano. 

GRÁFICO 3.1 Panorama da Geração de Resíduos Sólidos (ALBEPRE, 2014).
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Resíduos de embalagens constituem uma grande parte desse montante, cerca de 
20%. Pesquisas conduzidas na Europa demonstram que quase 90% da população 
está ciente da necessidade de separar os resíduos e conduzir ações de reciclagem, 
porém menos de 50% da população pratica essas ações. 

Um modelo de dinâmica de sistemas foi desenvolvido para analisar os mecanismos 
de políticas que promovam o emprego de materiais de embalagem mais eficientes e 
que conduzam a taxas mais altas de reciclagem. O modelo proposto inclui incentivos 
econômicos, como impostos sobre embalagens e uso de aterros sanitários que são 
combinados a mecanismos de mercado, aspectos comportamentais e considerações 
ecológicas, por exemplo, eficiência do material de embalagem (material de embalagem 
por unidade de produto, fração de reciclada em produtos).

A Figura 3.6 apresenta a estrutura do modelo com seus três setores principais: modelo 
de mercado, modelo de gestão de resíduos e modelo de separação de resíduos. O 
modelo de mercado representa os mecanismos de mercado, onde um material pode 
ser substituído por outro em resposta a uma variação do seu preço, mudanças de preço 
influenciam oferta e demanda ao mesmo tempo em que a relação oferta e demanda 
determinam o preço. O modelo de gestão de resíduos representa os mecanismos que 
governam o fluxo de resíduos (separação, disposição em aterros) e a fração de utilização 
dos aterros com base no consumo anual de materiais e na fração da população que 
separa seus resíduos. Finalmente, o modelo de separação dos resíduos define a 
dinâmica da proporção da população que separa seus resíduos domésticos.
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Demanda Anual 
por Embalagem

Demanda por 
Material Virgem

Demanda por 
Material Reciclado

Residuo Anual de Embalagens

Resíduos Depositados 
Anualmente em Aterros

Imposto sobre
 Aterros

Gestão de Residuos
Custo por habitantePopulação

Fração de Separação dos
Resíduos pela População 

Fração preenchida
 dos Aterros

Oferta Potencial de 
Materiais Reciclados

Preço de             
Materiais Reciclados

Preço de  Referência           
Materiais Virgens

Imposto sobre
 Embalagens

PIB

Preço Médio dos 
Produtos Finais

Propensão Média 
ao Consumo

Consumo de 
Produto Final

Quantidade de 
Referência de Material 
por unidade de produto 

Modelo de Separação de Resíduos

Modelo de Gestão de Resíduos

Modelo Mercado

FIGURA 3.6 Diagrama de Estrutura do Modelo (DACE et al., 2014).

A Figura 3.7 apresenta o diagrama de causa e efeito que representam os principais 
laços de reforço e balanço que compõem o modelo de gestão de resíduos e determinam 
o comportamento do sistema. Um aumento na demanda de materiais de embalagem 
provoca um aumento na quantidade de resíduos gerados, como consequência a 
fração preenchida dos aterros aumenta. O aumento da fração de preenchimento dos 
aterros provoca um aumento da consciência ambiental e a consequente elevação 
dos impostos sobre embalagens, o efeito da elevação das taxas é o aumento do 
preço das embalagens o que provoca a redução da demanda por materiais. O laço de 
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balanceamento B1 representa esta dinâmica que provoca a diminuição do crescimento 
dos resíduos gerados. 

Por outro lado o aumento da fração preenchida do aterro provoca um aumento nos 
custos de gestão de resíduos o que conduz a aumento na fração de separação dos 
resíduos por motivação econômica, com o aumento da fração de separação ocorre a 
diminuição da fração preenchimento dos aterros, já que mais material passa a ser 
reciclado. Essas relações compõem o laço de balanceamento B2. 

À medida que a fração de materiais separados aumenta também aumentam a entrega 
de materiais reciclados ao mercado, como os materiais reciclados são mais baratos 
do que os materiais virgens, a demanda por materiais aumenta, como consequência 
aumentam a quantidade de recursos gerados e a fração de preenchimento dos 
aterros, em resposta aumentam os custos de gestão de resíduos, o que conduz a 
um aumento da fração de materiais separados pela população. Esse conjunto de 
dinâmicas determina o laço de reforço R1.

Demanda por
Materiais

Fração Preenchida
dos Aterros

Quantidade de
Resíduos

Taxa Liquída de
Impostos por
embalagem

Entrega de Materias
Reciclados

Fração de Materias
Separados

Custos da Gestão
de Resíduos

+

+

+

-

+

+

+

+

B1

-

B2

R1

FIGURA 3.7 Diagrama de loops causais da estrutura do modelo (DACE et al., 
2014).

Para avaliar os efeitos da adoção de ações de eco-design e políticas econômicas na 
gestão de resíduos de embalagem Dace et al. (2014) elaboraram sete cenários, que estão 
representados na Tabela 3.5. O objetivo destes cenários era determinar como a gestão de 
resíduos de embalagem pode ser influenciada de modo a aumentar a taxa de reciclagem 
de materiais e taxa de uso de materiais reciclados na produção de embalagem.
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TABELA 3.5 Cenários para avaliação ações de eco-design e políticas de gestão de 
resíduos de embalagens (DACE et al., 2014).

Medidas Políticas Adotadas
Cenário

Base 1 2 3 4 5 6

Elasticidade Preço da Demanda 0 0,3 1 1 0,3 0,3 0,3

Elasticidade Preço da Demanda dos 
Materiais Reciclados

0 0,3 1 0,3 0,3 0,3 0,3

Elasticidade da Substituição 0 2,5 10 0 2,5 2,5 2,5

Imposto sobre Embalagens Virgens ↑2x

Imposto sobre Embalagens Recicladas ↑2x ↓2x

Impostos do Aterro ↑10x

O cenário base da análise conduzida por Dace et al. (2014) considera que a dinâmica 
do sistema promovida pela demanda de materiais não é influenciada pelo aumento 
dos preços dos materiais virgens necessários para produção de embalagens, e tão 
pouco as mudanças nas condições de oferta e demanda dos materiais reciclados 
usados para este mesmo propósito influenciam o preço dos materiais reciclados. Esta 
situação de inelasticidade do mercado poderia ser causada pela falta de soluções que 
provocassem o decréscimo dos preços dos materiais de embalagem em resposta a um 
aumento de preço dos produtos.

Os efeitos das ações de eco-design são testados no modelo pela variação do preço 
do produto virgem e reciclado, o que provoca então alterações na elasticidade preço 
da demanda dos mesmos e na elasticidade de substituição uma vez que as ações 
de eco-design provocam um decréscimo na quantidade necessária de material de 
embalagem por unidade de produto. Os cenários 1, 2 e 3 testam os efeitos destas 
ações de eco-design.

Os efeitos das políticas econômicas são avaliados nos cenários 4, 5 e 6 através da 
variação dos impostos cobrados sobre materiais de embalagens virgens e reciclados, 
como também os impostos cobrados pelo uso dos aterros. Os Gráficos 3.2 e 3.3 
resumem os resultados da simulação para os cenários apresentados acima.

Da análise dos resultados do modelo podemos concluir que a adoção de ações 
isoladas de eco-design ou políticas econômicas não promovem efeitos positivos sobre 
o comportamento dinâmico do sistema, apenas a adoção combinada de ações de eco-
design e políticas econômicas proporcionam este efeito. 

Ações de eco-design que direcionam o sistema para simultaneamente substituir 
material de embalagem virgem por reciclado e que promovam um aumento da 
separação e reciclagem de materiais são ações mais efetivas por proporcionarem 
efeitos mais duradouros na redução do consumo e manutenção dos preços dos 
materiais.

As políticas econômicas são um instrumento importante porque proporcionam ao 
sistema o atraso necessário na elevação do preço dos materiais reciclados, o que 
ocorre, por exemplo, em função de impostos aplicados ao material virgem, que 



EMBALAGEM NA LOGÍSTICA URBANA: Conceitos, Métodos e Práticas

80

colaboram para a competitividade dos materiais reciclados. Para que o efeito da 
política exemplificada seja máximo é importante que a população responda ao 
aumento de preços com redução da demanda por produtos o que provoca o efeito de 
alavancagem do sistema, onde aumentam as taxas de separação e reciclagem, e o 
emprego de material reciclado na produção de embalagens.

GRÁFICO 3.2 Quantidade de Material de Embalagem por produto (DACE et al., 
2014).

GRÁFICO 3.3 Percentual de Ocupação dos Aterros (DACE et al., 2014).

3.6.3 Modelagem Baseada em Agentes
Modelagem e Simulação Baseada em Agentes (ABMS) é um método de modelagem e 
simulação computacional utilizado para compreender e analisar sistemas compostos 
de diversos agentes que interagem (NORTH; MACAL, 2007; GILBERT, 2008).

De acordo com North e Macal (2007), o princípio básico da ABMS é que os sistemas 
são maiores do que a simples soma dos seus componentes, de fato, o comportamento 
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do sistema emerge das inter-relações entre estes vários componentes. Onde cada um 
destes componentes tem seu próprio conjunto de regras e comportamentos, o que 
lhes fornece a capacidade de afetar maior ou menor grau o comportamento global do 
sistema (NORTH; MACAL, 2007).

De acordo com Jennings, Sycara e Wooldrige (1998) o conceito de agente tem despertado 
o interesse de pesquisadores de diferentes áreas da ciência como: inteligência 
artificial, programação orientada a objeto e design de interface computador-homem 
e outras. Segundo Bandini, Manzoni e Vizzari  (2009), Schieritz e Milling  (2003) e 
Borshchev e Filippov (2004) a modelagem baseada em agentes vem sendo aplicada 
principalmente em conjunto com a ciência da complexidade e da teoria dos jogos no 
desenvolvimento de modelos de simulação de sistemas socioeconômicos como para 
elaboração de cenários em logística e transportes, planejamento de redes, e para 
sistemas biológicos utilizados para o planejamento urbano, modelos de infecção etc. 
Este tipo de modelo é particularmente adequado para enfrentar situações de tomada 
de decisão descentralizada, como as que ocorrem em sistemas emergentes, auto-
organizados, com interações do tipo local-global (AXELROD e TESFATSION, 2006; 
BANDINI et al., 2009; MACAL e NORTH, 2005).

Assim como os outros métodos de modelagem e simulação, ABMS tem algumas 
limitações e desvantagens. A falta de um padrão e definições conceituais representa 
um sério impedimento para a ampla adoção e desenvolvimento do método. Uma 
consequência desta limitação é refletida nas ferramentas ABMS, pouco amigáveis 
aos usuários, o que pode representar uma barreira para adoção do método, este 
aspecto em particular foi muito importante para a popularização dos outros dois 
métodos discutidos anteriormente. 

Outra limitação é apontada por Axelrod (2006), de acordo com o autor a ABMS é uma 
técnica de pesquisa ainda pouco difundida, assim existe resistência de pesquisadores 
que utilizam outros métodos de modelagem e simulação, como os baseados em 
modelos matemáticos, quanto à validade dos estudos realizados com ABMS.  O autor 
ressalta que esta resistência ocorre por desconhecimento das técnicas de validação 
empregadas no processo de desenvolvimento dos modelos de ABMS.

A ABMS possui duas estruturas básicas: o ambiente e os agentes. Gilbert (2008) 
define ambiente como o espaço simulado no qual um agente é encontrado incluindo 
os elementos físicos e outros agentes. Bandini, Manzoni e Vizzari (2009) afirmam 
que o ambiente é responsável pela dinâmica global do modelo combinando os efeitos 
da influência individual de cada agente, para os autores no contexto específico de 
simulação do ambiente é tipicamente responsável por:

 ■ Refletir/gerir a estrutura do arranjo físico/social do sistema global;

 ■ Incorporar, apoiar a regulamentação do acesso aos objetos e partes do sistema que 
não são modelados como agentes;

 ■ Apoiar a percepção do agente e situando a ação;

 ■ Manter a dinâmica interna;

 ■ Definir/aplicar as regras.
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Para Gilbert (2008) agentes são: 

“... programas de computador separados ou mais comumente, partes distintas de 
um programa que são usados para representar atores sociais (pessoas, organizações, 
entidades ou nações). Eles são programados para reagir ao ambiente computacional em 
que estão localizados, onde este ambiente é um modelo do ambiente real onde os atores 
sociais operam.”

Para Castelfranchi, Conte e Pailucci (1998) um agente opera transições entre estados 
do ambiente simulado por meio de regras simples e em razão de seu conhecimento 
prévio sobre os outros agentes ou sobre o ambiente, sendo capaz de aprender através 
da comunicação e experiência anterior.

Holland (1995) apresenta  sete princípios ou características dos agentes que 
explicam seu comportamento adaptativo, para o autor estas características podem 
ser subdivididas em propriedades ou mecanismos:

 ■ Agregação (propriedade): esta propriedade apresenta-se em dois níveis, o primeiro 
no nível do agente representa sua capacidade de lidar com o ambiente, agrupando 
elementos de características comuns e ignorando os que apresentam diferenças. 
O segundo apresenta-se em nível coletivo, ocorrendo a partir da agregação de 
comportamento de agentes individuais conduzindo a padrões de comportamento 
ou organização coletivos.

 ■ Marcação (mecanismo): agentes precisam ser individualizados, ao receberem uma 
identidade torna-se mais fácil sua seleção, especialização de tarefas, cooperação e 
a definição de estratégias.

 ■ Não linearidade (propriedade): os processos de agregação em nível coletivo dos 
agentes na maioria das vezes possuem comportamento não linear, o que implica 
que estes não podem ser decompostos de forma linear em cadeias de causa e efeito.

 ■ Fluxos (propriedade): representa a capacidade dos agentes de promover conexões 
para transferência de matérias e informações.  

 ■ Diversidade (propriedade): agentes são heterogêneos, podem exercer funções ou 
comportamentos diferentes.

 ■ Modelos internos (mecanismo): permitem organizar as regras que produzem 
o comportamento do agente e podem ser usados para antecipar repostas do 
ambiente. Podem ser divididos em dois tipos: implícitos, que prescrevem uma ação 
em curso no âmbito de uma previsão implícita, isto é, regras de comportamento 
inatas do agente; explícitos, que utilizam memórias ou experiências armazenadas 
para o processo de decisão, o que permite aos agentes explicitarem alternativas de 
comportamento.

 ■ Construção em blocos (mecanismo): agentes são construídos através de componentes 
básicos. Este tipo de construção permite que a recombinação e/ou adição de 
componentes produza um novo agente com comportamento e objetivos diferentes.

Um exemplo da aplicação da ABMS é apresentado no Capítulo 10.
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3.6.4 Escolha de uma abordagem de simulação computacional para 
problemas relacionados às embalagens

Para a escolha de uma abordagem de simulação o primeiro passo é avaliar a natureza 
do problema: estratégica, tática, operacional. Em função dessa natureza, pode-se 
identificar na Figura 3.8 as abordagens mais adequadas dentre as três discutidas 
neste Capítulo.

FIGURA 3.8 Abordagens de Simulação versus Nível de Abstração (BORSHCHEV e 
FILIPPOV, 2004).

O processo de modelagem computacional independentemente da técnica de 
modelagem escolhida possui etapas de desenvolvimento similares, porém poucos são 
os trabalhos na literatura que analisam comparativamente as técnicas.

A natureza da decisão que precisa ser tomada, estratégica ou tático operacional, é 
que indica qual a melhor técnica a ser utilizada. A técnica de Dinâmica de Sistemas 
se aplica para problemas de ordem estratégica com escopo mais amplo como os 
voltados para questões de reutilização e reciclagem de embalagens, que foram 
exemplificados neste Capítulo. A aplicação de modelagem por Eventos Discretos está 
voltada para problemas de nível tático e operacional nos quais podem ser analisados 
desde processos de produção de embalagens, para avaliar possíveis limitações, 
até o fluxo de materiais em sua cadeia de suprimentos. Já a Modelagem baseada 
em Agentes pode ser usada para uma ampla classe de problemas que vão desde 
o nível operacional até o estratégico. Um exemplo de aplicação dessa técnica será 
apresentado no Capítulo 10.

No Quadro 3.2 é apresentado um resumo das principais diferenças dos métodos de 
modelagem e simulação com base em diferentes análises encontradas na literatura 
(LOUREIRO, 2014). 
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O Quadro consiste em uma ferramenta de auxílio à escolha de um método de simulação 
computacional, porém ressalta-se que outros critérios devem ser considerados, 
como, por exemplo, a familiaridade com a técnica, a disponibilidade de dados e as 
características do problema. 

DES SD ABMS

Perspectiva Top-down Top-down Bottom-up

Escopo Operacional ao Tático Estratégico Operacional ao Es-
tratégico 

Nível de 
Modelagem Detalhado, Micro Agregado, Macro Individual, Micro

Principal Bloco 
de Construção Processo

Estoques e flu-
xos, laços de 
reforço

Agente

Origem da 
Dinâmica do 
Modelo

Eventos e processos 
aleatórios

Estoques e atra-
sos Eventos

Unidade de 
Análise Processos Estrutura do sis-

tema
Regras e Comporta-
mentos Individuais

Estrutura do 
Sistema Fixa Fixa Variável

Passagem do 
Tempo Discreto Contínuo Discreto ou Contínuo

Principal 
elemento de 
Formulação 
Matemática 

Distribuições de Pro-
babilidade

Equações Inte-
grais Lógica

Quando Usar

Para similar sistemas 
que podem natural-
mente ser descritos 
através de processos 
e possuem Elementos 
de variabilidade e in-
certeza

Para entender 
padrões de tran-
sição do sistema 
e seu comporta-
mento de longo 
prazo

Para simular siste-
mas que possuem 
comportamento 
emergente, compos-
tos por Agentes que 
interagem

Principais 
Desvantagens e 
Limitações

Dificuldade em mo-
delar sistemas com-
plexos com múltiplos 
níveis de tomada de 
decisão e inabilidade 
para capturar mudan-
ças na estrutura do 
sistema

Inabilidade de 
modelar proces-
sos detalhados e 
entidades com-
plexas

Falta de padrão ge-
ral de modelagem, 
ferramentas de de-
senvolvimento pouco 
amigáveis, elevados 
requisitos de har-
dware para mode-
lagem de grandes 
sistemas

QUADRO 3.2 Resumo das principais diferenças entre os métodos (LOUREIRO, 2014).
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CAPÍTULO 4:  
PROJETO DE EMBALAGENS  

PARA TRANSPORTE 

Tiago Bassani Hellmeister Dantas

4.1 INTRODUÇÃO
Os projetos de embalagem podem ser classificados em dois tipos: os projetos de 
design, relacionados aos aspectos mercadológicos e de interação com o consumidor, 
como por exemplo formatos diferenciados, características que facilitam a abertura 
ou refechamento, etc., e os projetos de engenharia, com foco no desempenho 
físico-mecânico da embalagem ao longo da distribuição e otimização destas no 
armazenamento e transporte (WEVER, 2009). No caso das embalagens para 
transporte, tratamos dos projetos de engenharia, nos quais se busca o adequado 
dimensionamento estrutural e geométrico do sistema de embalagem. Para isso, 
consideram-se as características próprias deste, como o formato da embalagem 
primária e sua resistência, e também os fatores principais presentes no ambiente de 
distribuição que afetam tal desempenho, como, por exemplo, as variações climáticas 
no transporte e no armazenamento, as condições de manuseio, dentre outros.

O dimensionamento de um sistema de embalagem tem como objetivo a otimização, 
pois tanto o excesso quanto a falta de embalagem podem levar a perdas. Assim, do 
ponto de vista logístico, uma embalagem de transporte deve prover a medida exata 
de proteção ao produto, de forma que este chegue em segurança ao seu destino 
final, sem a utilização de muito ou pouco material (MCKINLAY, 2004). Além disso, o 
desenvolvimento deve ser realizado observando-se a cadeia logística como um todo, 
avaliando-se as etapas existentes e buscando uma otimização integrada, envolvendo 
todas as embalagens, ou seja, primárias, secundárias e terciárias, sem deixar de 
considerar questões como limites máximos de peso e altura da unidade paletizada, 
características dos meios de transporte a serem utilizados, dentre outros.

Além disso, para que um projeto de embalagem seja adequado, é necessário conhecer 
as características do ambiente de distribuição, ou seja, as adversidades que serão 
enfrentadas pelo sistema de embalagem na cadeia logística; as características do 
produto, para que se possa definir o nível de proteção requerido; e as características 
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do material de embalagem, avaliando-se a possibilidade de integração entre os 
diferentes níveis do sistema, isto é, as embalagens primárias, secundárias e terciárias.

Considerando-se a importância da embalagem de papelão ondulado no transporte 
e distribuição de produtos e o fato de que, no Brasil, o volume físico de embalagens 
produzidas em papelão ondulado representa perto de 18% do total da produção de 
embalagens, incluindo todos os tipos de materiais (ABPO, 2011), daremos foco, neste 
capítulo, ao desenvolvimento de caixas de papelão ondulado utilizadas como embalagem 
para transporte. Porém, antes disso, veremos os principais aspectos relacionados ao 
ambiente de distribuição que deverão ser considerados nas etapas de dimensionamento.

4.1.1 O ambiente de distribuição
Os principais fatores presentes no ambiente de distribuição são: condições ambientais, 
choque mecânico, vibração e compressão. Ao avaliarmos as etapas da cadeia logística 
de um produto, desde sua fabricação até sua chegada ao consumidor final, podemos 
compreender melhor a existência destes fatores. A Figura 4.1 ilustra um exemplo 
simples da logística de um produto e a presença dos fatores citados.

FIGURA 4.1 Exemplo de cadeia logística e os principais fatores adversos nela presentes.
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4.1.2 Condições ambientais
Existem diversos fatores ambientais que podem influenciar o desempenho de um 
sistema de embalagem. De forma geral, estes englobam: temperatura, umidade 
relativa, pressão atmosférica e outros fatores como sujidades, poeira, maresia, etc.

No caso da caixa de papelão ondulado, o parâmetro mais crítico, em relação às 
condições ambientais, é a umidade relativa, principalmente em função da 
característica higroscópica do material. Assim, o projeto de embalagens de papelão 
ondulado deve levar em conta tais condições, tanto no armazenamento quanto no 
transporte, e as características da região na qual tais embalagens serão utilizadas. 
Por exemplo, uma caixa com desempenho adequado na região Sudeste do Brasil 
muito provavelmente não será adequada para ser utilizada na região Norte, onde o 
clima é extremamente úmido.

Outro fator importante é a temperatura, principalmente no caso de embalagens 
plásticas rígidas, como bombonas e tambores, tanto em relação às baixas temperaturas, 
inferiores a 0°C, que podem fragilizar o material, como também às altas temperaturas, 
que podem levar a deformações e consequente perda de estabilidade do sistema. 
No Brasil, as temperaturas baixas não costumam ser um problema. Porém, diversas 
empresas relatam registros entre 60°C e 70°C no interior do baú de caminhões. Um 
estudo sobre as variações de temperatura em contêineres transportados entre Europa, 
Singapura e Austrália (GOEDECKE, 2008) apresenta registros de até 50°C no topo 
dos contêineres. Em outro estudo similar, entre Estados Unidos e Índia (SINGH, 
2012), as temperaturas chegaram a 60°C, também no topo do contêiner.

A pressão atmosférica está mais relacionada às embalagens primárias, sendo este 
fator mais crítico para as embalagens plásticas flexíveis. A diminuição da pressão 
atmosférica, em função da elevação da altitude, tanto nos transportes terrestres quanto 
nos transportes aéreos não pressurizados (SINGH, 2009), aumenta a diferença de 
pressão entre o interior da embalagem e o exterior, podendo resultar em embalagens 
estufadas ou até mesmo levar ao seu rompimento.

4.1.3 Choque mecânico
O choque mecânico é definido como uma perturbação caracterizada por um aumento 
de aceleração seguido por uma diminuição desta em um curto período de tempo, 
geralmente considerado um evento transiente. Os dois componentes de qualquer 
choque são sua amplitude (nível de aceleração) e sua duração (MCKINLAY, 2004).

O choque mecânico pode estar presente em diversas etapas da cadeia logística, 
como no manuseio em fábrica, centros de distribuição e pontos de venda; durante o 
transporte, no carregamento e descarregamento das caixas ou unidades paletizadas, 
no transporte rodoviário, em função das más condições das estradas e dos caminhões; 
no transporte ferroviário, no momento do engate de vagões; e nos transportes aéreo 
e marítimo, nas movimentações de contêineres. É praticamente impossível isolar 
completamente o produto em relação a estes choques. Assim, a embalagem tem como 
função absorver o máximo destes impactos, de forma que o produto seja submetido a 
níveis de choque mecânico que este possa suportar.
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Ostrem e Godshall (1979) resumem diversos estudos com as seguintes conclusões:

 ■ a maioria das embalagens recebe muitos impactos de baixas alturas e poucos 
impactos de alturas elevadas;

 ■ as unidades paletizadas estão sujeitas a menos impactos e de alturas menores 
quando comparadas às embalagens primárias;

 ■ a maioria das embalagens sofre quedas sobre sua base (mais de 50% do total de 
quedas);

 ■ quanto mais pesada a embalagem, menor sua altura provável de queda;

 ■ quanto maior a embalagem, em termos dimensionais, menor sua altura provável de 
queda;

 ■ impressões com as informações “frágil” ou “manuseie com cuidado” exercem 
algum efeito, mas podem ser consideradas pouco eficientes.

Embora cada sistema de distribuição tenha suas peculiaridades, a Figura 4.2 
apresenta informações sobre a probabilidade de altura de queda de uma embalagem 
em função de seu peso bruto. No desenvolvimento de embalagens, recomenda-se 
uma avaliação preliminar do ambiente de distribuição quanto aos níveis de choque 
que podem ser encontrados. Porém, caso isso não seja possível, diversos trabalhos 
sobre o assunto podem ser encontrados que podem servir como embasamento na 
definição dos critérios a serem utilizados na aprovação da embalagem.

FIGURA 4.2 Curvas de probabilidade de choques no manuseio de embalagens 
(Adaptado de BRANDENBURG; LEE, 1988).

4.1.4 Vibração
Nos sistemas de distribuição de produtos, não há como eliminar as vibrações 
existentes, que se iniciam já nas esteiras de movimentação, dentro da fábrica, nas 
empilhadeiras e no transporte em geral, nas movimentações de armazenamento, nos 
centros de distribuição e na entrega aos pontos de venda.
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A vibração é definida como um movimento oscilatório de uma massa ao redor de um 
ponto de referência e toda vibração é o resultado da interação massa-mola (MCKINLEY, 
2004). Nos veículos de transporte, as vibrações ocorrem aleatoriamente, provenientes 
de diferentes origens. Assim, considerando-se o transporte por caminhão, temos que: 
a suspensão gera vibrações na frequência de 1 a 10 Hz, dependendo da carga; a 
frequência dos pneus geralmente cai na faixa de 15 a 20 Hz, em função de sua 
pressão; o chassi e os componentes estruturais do veículo geram vibrações entre 50 e 
100 Hz. Outros fatores também contribuem, como o giro do motor, desbalanceamentos 
das rodas, velocidade de tráfego e condições das ruas e estradas. Este conjunto de 
vibrações ocorre simultaneamente, criando uma complexa forma de onda (GOODWIN;  
YOUNG, 2011). Estas vibrações podem ser registradas e transformadas em um perfil 
de vibração, conhecido como PSD – Power Spectrum Density, como mostrado na 
Figura 4.3, representando as intensidades das amplitudes de vibração em cada 
frequência do espectro.

FIGURA 4.3 Perfil de vibração randômica de um transporte rodoviário de Joinville 
(SC) a Salvador (BA) (Adaptado de JICA, 2007).

4.1.5 Compressão
Basicamente, a compressão ocorre em duas situações da cadeia logística: no 
armazenamento, seja na fábrica, no centro de distribuição ou no ponto de venda, 
conhecida como compressão estática; e na movimentação e distribuição dos produtos, 
onde se encontra a compressão dinâmica.

A compressão estática acontece em função do empilhamento das embalagens, 
apoiadas diretamente no solo ou utilizando-se paletes, e ainda no empilhamento 
das unidades paletizadas. Tais empilhamentos podem durar dias ou até meses. 
Algumas embalagens, como caixas de madeira e tambores metálicos, apresentam 
uma resistência muito maior do que o necessário para tal empilhamento e são nada 
ou pouco afetadas pelas condições do ambiente de distribuição. Porém, na maioria 
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dos casos, como na utilização de bombonas e baldes plásticos, caixas de papelão, 
tais condições têm influência direta sobre o desempenho das embalagens em termos 
de resistência à compressão e devem ser consideradas no projeto. Veremos adiante 
como isso pode ser feito.

Já a compressão dinâmica está presente por um período de tempo menor do que 
no caso da compressão estática, porém sua intensidade pode ser muito maior, em 
função das vibrações presentes nos meios de transporte. Alguns estudos sugerem 
que as forças dinamicamente induzidas pela vibração randômica em um transporte 
rodoviário de 1.600 km podem criar os mesmos problemas de embalagem que uma 
carga estática aplicada por um ano no armazenamento (MCKINLEY, 2004).

Outros tipos de compressão dinâmica existentes são as compressões horizontais, que 
ocorrem nas acelerações e frenagens de veículos, fazendo com que as cargas se 
desloquem e sejam pressionadas horizontalmente, nos acoplamentos de vagões de 
trem e também no caso de movimentação pelo sistema de “clamp”.

4.2 DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGENS PARA TRANSPORTE
Para que o desenvolvimento de embalagens seja adequado, ou seja, contemple tanto 
as questões funcionais quanto as de custo, devem-se considerar todos os aspectos 
envolvidos na cadeia logística do produto.

A embalagem deve ser a ponte entre a robustez inerente do produto e o nível de 
severidade do ambiente de distribuição. Um projeto eficiente de embalagem para 
transporte provê a proteção necessária para que o produto sobreviva à viagem desde 
sua fabricação até chegar ao consumidor final (GOODWIN; YOUNG, 2011). A Figura 
4.4 esquematiza as relações entre o produto, ambiente de distribuição e a efetividade 
da embalagem. Se a embalagem for subdimensionada, o produto será danificado; se 
for superdimensionada, haverá um gasto excessivo e desnecessário; assim, o ideal é 
que a embalagem apresente a proteção necessária, sempre considerando um fator de 
segurança, em função da variabilidade do ambiente de distribuição.

Além disso, torna-se inviável a eliminação da ocorrência de danos na cadeia logística. 
Para que isso aconteça, faz-se necessário um dispêndio muito grande com a 
embalagem e com os demais fatores envolvidos na distribuição.

Portanto, o desafio é otimizar o processo de desenvolvimento a fim de se obter, da 
forma mais eficiente, o tipo, o formato e a quantidade de material de embalagem 
necessários à proteção adequada do produto ao longo do canal de distribuição 
(GOODWIN; YOUNG, 2011).
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FIGURA 4.4 Efetividade do conjunto produto-embalagem frente ao ambiente de 
distribuição.

Observando-se a Figura 4.5 pode-se verificar três possibilidades de se obter um 
adequado desenvolvimento da embalagem para transporte: alterando o produto, 
ou seja, fazendo com que este apresente maior resistência aos fatores presentes 
no ambiente de distribuição e consequentemente necessite menor proteção por 
parte da embalagem; reduzindo os riscos do ambiente de distribuição, como por 
exemplo utilizando-se transporte refrigerado ou meios de transporte menos agressivos 
ao produto; e logicamente atuando na embalagem, o que será apresentado neste 
capítulo.

Uma das grandes dúvidas no projeto de uma embalagem é ter a garantia de seu 
adequado funcionamento, ou seja, saber se o sistema de embalagem realmente 
apresentará a capacidade de proteger o produto ao longo da cadeia logística. Para 
isso, uma das principais ferramentas disponíveis aos desenvolvedores são os ensaios 
em laboratório. A Figura 3.3.2 esquematiza um diagrama de fluxo do processo de 
desenvolvimento.

FIGURA 4.5 Diagrama de fluxo do processo de desenvolvimento de embalagens para 
transporte (Adaptado de GOODWIN; YOUNG, 2011).
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Desta forma, as técnicas a serem apresentadas aqui para o desenvolvimento de 
embalagens para transporte devem ser sempre seguidas por ensaios de laboratório, 
a fim de se validar tal desenvolvimento. Caso a realização destes ensaios não seja 
possível, recomendamos a execução de testes práticos, com movimentações e 
transportes reais.

Trataremos agora das etapas do processo de um projeto de embalagens e também 
dos dimensionamentos envolvidos no desenvolvimento de embalagens para 
transporte: o estrutural, que basicamente determinará a resistência da embalagem ao 
empilhamento, considerando-se os efeitos adversos do ambiente de distribuição; e o 
geométrico, relacionado ao consumo de material e à otimização na ocupação de área 
e/ou volume nas etapas de armazenamento e transporte.

4.2.1 Etapas do projeto de embalagem
A embalagem de transporte pode ser considerada como a interface entre o produto 
e o ambiente externo. Durante sua jornada até o consumidor final, ela passará por 
esteiras, paletes, mãos, gôndolas, porta-malas... enfim, uma diversidade de situações, 
em geral adversas, que devem ser consideradas nas etapas do projeto e que ainda 
incluem a questão do descarte. Assim, deve-se estabelecer uma abordagem holística 
neste processo, observando-se todos os aspectos presentes no sistema de distribuição.

Apresentaremos a seguir um pequeno roteiro de dez passos (MCKINLAY, 2004) que 
pode ser utilizado como orientação neste processo, aplicáveis não só à embalagem de 
transporte, mas ao sistema de embalagem como um todo.

1 Identificação das características físicas do produto: além das características 
dimensionais, devemos nos atentar a outras susceptibilidades ou pontos críticos 
como os efeitos da vibração sobre o produto, pontos de fragilidade quando 
submetido a impactos, regiões com maior probabilidade de abrasões, entre outros, 
sendo possível, assim, a identificação de possíveis problemas potenciais.

2 Determinação dos requisitos de mercado e da distribuição: é importante 
conhecer estes requisitos para que o dimensionamento, que veremos a seguir, 
seja adequado. Aspectos como tempo estimado durante o qual o produto fica 
no mercado, condições de estocagem nas instalações dos clientes ou centros de 
distribuição, volume de venda, meios de transporte e questões regulatórias devem 
ser obtidos para o projeto. Um exemplo de requisito de mercado: alguns varejistas, 
principalmente grandes redes de supermercado, possuem exigências quanto ao 
número de unidades (produtos) dentro da embalagem de transporte.

3 Conheça o ambiente de distribuição: conforme apresentado no item 3.2, o 
conhecimento das condições adversas encontradas no ambiente de distribuição 
é fundamental para o projeto. Isto pode ser obtido pela observação, relatórios de 
pesquisa ou por medição direta.

4 Procure alternativas de embalagem e unitização: existem cada vez mais opções 
de embalagens para transporte, acessórios de embalagem e unitização de cargas. 
Evite trabalhar apenas com materiais com os quais se tem experiência. A inovação 
gera um incômodo inicial, mas cujos desafios podem trazer melhores resultados.
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5 Projete a embalagem de transporte: com as informações obtidas nos itens 
anteriores, já é possível projetar a embalagem de transporte e a unitização da 
carga. O ciclo de tentativa e erro pode ser reduzido realizando-se ensaios em 
laboratórios, minimizando-se as variabilidades presentes nos testes práticos. Por 
exemplo, um teste prático de transporte rodoviário está sujeito a muitas variáveis: 
condições do caminhão, do caminhoneiro, da amarração da carga, da estrada e da 
carga; variações climáticas como chuva ou calor excessivo.

6 Determine a qualidade de proteção com ensaios de desempenho: nesta 
etapa, pode-se trabalhar com uma unidade paletizada completa ou, quando a 
disponibilidade de amostras for pequena, é possível que os ensaios sejam feitos 
até mesmo com apenas uma caixa. Esta determinação consiste no estabelecimento 
de uma sequência de ensaios, simulando os efeitos presentes no ambiente de 
distribuição, a fim de se avaliar o desempenho do conjunto produto-embalagem. 
Existem diversos procedimentos de ensaio com esta finalidade, aplicáveis tanto às 
unidades paletizadas quanto às embalagens de transporte (secundárias). Dentre 
estes, destacamos o procedimento D 4169 da ASTM – “American Society for 
Testing and Materials” (ASTM INTERNATIONAL, 2009) e os diversos protocolos 
de ensaio da ISTA – “International Safe Transit Association” (INTERNATIONAL..., 
2013).

7 Faça a adequação do projeto até a aprovação de desempenho nos ensaios: a 
aprovação do projeto com os ensaios não será garantia de um perfeito desempenho 
em campo, na vida real, mas certamente evitará muitas surpresas desagradáveis...

8 Se indicado e factível, reprojete o produto: é possível que os ensaios revelem 
alguma fragilidade no produto que pode ser suprida pela embalagem, mas com 
um custo excessivo. Se possível, a correção desta fragilidade no produto pode ser 
interessante. É importante o estabelecimento de uma comunicação contínua entre 
os profissionais de embalagem e os de produto.

9 Desenvolva os métodos de embalagem: deve-se conhecer as etapas finais de 
embalagem e unitização de cargas, considerando-se os custos de mecanização ou 
automação desta etapa. Por vezes, deve-se admitir um “trade-off” no projeto de 
embalagem a fim de se obter economias no sistema como um todo.

10 Documente todo o trabalho: o processo de documentação do trabalho é muitas 
vezes negligenciado no projeto. Embora seja trabalhoso, isto pode evitar retrabalhos 
e repetições indevidas no futuro.

Após a implementação da embalagem ou do sistema de embalagem, recomenda-se o 
monitoramento do transporte no período inicial da produção, com o acompanhamento 
de carregamentos e descarregamentos, visitas a clientes, centros de distribuição e 
pontos de venda. Estas pequenas ações geram informações importantes sobre o 
transporte que podem ser utilizadas em alterações imediatas ou em projetos futuros.

4.2.1.1 Dimensionamento estrutural

O dimensionamento estrutural consiste no estudo das características de um sistema 
produto-embalagem de forma a minimizar os danos causados ao mesmo quando 
submetido às condições reais de uso. De forma direta ou indireta, estas condições 
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encontradas no ambiente de distribuição afetam principalmente a capacidade da 
embalagem de transporte suportar os esforços de compressão, sejam eles estáticos 
ou dinâmicos.

Todo esforço aplicado a um material gera uma deformação. Ao tratarmos de 
embalagens, se estas deformações estiverem dentro de limites aceitáveis para os 
materiais utilizados, a estrutura irá resistir aos esforços e, uma vez cessados estes, 
retornará à situação inicial. Desta forma, no dimensionamento estrutural de uma 
embalagem são definidas suas características construtivas de forma que o seu 
comportamento se encontre dentro de limites aceitáveis (BORDIN; GARCIA, 2010a).

Os objetivos do dimensionamento estrutural são:

 ■ redução de perdas;

 ■ manutenção da imagem do produto;

 ■ segurança no armazenamento;

 ■ redução de custos com devolução de produtos.

Ao tratarmos especificamente das caixas de papelão ondulado utilizadas no 
transporte de produtos, devemos considerar em seu projeto os parâmetros, presentes 
no ambiente de distribuição, que afetam sua resistência ao longo da cadeia logística. 
Assim, apresentaremos a seguir o efeito dos principais parâmetros sobre o papelão e 
como estes devem ser considerados na especificação de resistência da caixa.

a) Umidade relativa: este é um dos parâmetros mais críticos e de maior influência 
na resistência dos materiais celulósicos, em função de suas características 
higroscópicas. As moléculas de água quebram as pontes de hidrogênio presentes 
na estrutura da celulose, diminuindo a resistência do material.

No ambiente de distribuição, a umidade relativa pode apresentar grandes variações, 
pois está relacionada à temperatura ambiente. Assim, durante o dia, com o aumento 
da temperatura ambiente, a umidade relativa tende a ser baixa; durante a noite, 
com a queda da temperatura, a umidade relativa tende a aumentar.

b) Tempo de estocagem: as caixas de papelão ondulado perdem cerca de 50% de sua 
resistência à compressão inicial quando submetidas a uma carga pelo período de 
um ano (MCKINLEY, 2004). Isso se deve à fluência do material.

c) Forma de empilhamento: de forma geral, podemos considerar três formas de 
empilhamento na montagem das caixas em uma unidade paletizada: o arranjo 
colunar, no qual as caixas são colocadas diretamente umas sobre as outras, na 
mesma posição ao longo das camadas, de forma que as arestas inferiores das 
caixas de uma camada sempre coincidam com as arestas superiores das caixas da 
camada inferior; o arranjo cruzado, no qual as posições das caixas são invertidas 
ao longo das camadas; e o arranjo misto, no qual as camadas inferiores seguem o 
arranjo colunar e as superiores, o arranjo cruzado. A Figura 4.6 exemplifica estes 
arranjos.

O arranjo colunar é o que exige menos das caixas, ou seja, uma caixa projetada para 
suportar o empilhamento em arranjo colunar pode não suportar o arranjo cruzado. 
Porém, o arranjo colunar apresenta menor estabilidade que o arranjo cruzado. 
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Assim, o arranjo misto consegue combinar as vantagens dos outros dois, podendo 
gerar ganhos em função da possibilidade de se utilizar um material de embalagem 
com menor resistência. Deve-se ressaltar, porém, a importância de conhecer todas 
as etapas da cadeia logística. Por exemplo, se no centro de distribuição a unidade 
paletizada é desmontada e suas caixas são colocadas com outros produtos, em outra 
unidade paletizada, ou se estas caixas forem transportadas a granel, a resistência 
especificada pode não atender a tais condições.

d) Tipo de manuseio: o papelão ondulado utilizado na fabricação de caixas para 
transporte é, em geral, o papelão de parede simples ou parede dupla. A composição 
do papelão ondulado consiste em dois elementos planos (capas interna e externa) 
e o elemento ondulado (miolo). Esta estrutura é a responsável pela resistência do 
papelão ondulado à compressão. O manuseio inadequado das caixas pode causar 
danos a esta estrutura, ocasionando o achatamento das ondas e a consequente 
perda de resistência do material.

FIGURA 4.6 Tipos de arranjo em unidades paletizadas.

Assim, a combinação destes parâmetros permite o estabelecimento de fatores de 
segurança a serem utilizados no projeto de embalagem. Existem alguns fatores 
utilizados em normas, como por exemplo os fatores de segurança apresentados na 
ASTM D4169 (item 11: “Schedule C – Warehouse stacking”, aplicáveis a embalagens 
secundárias, celulósicas ou plásticas, cujos produtos ou embalagens primárias não 
suportam qualquer parcela de carga):
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Nível de severidade Fator de segurança

I 8,0

II 4,5

III 3,0

É possível também estimar o fator de segurança, observando-se os parâmetros 
apresentados anteriormente em um específico ambiente de distribuição. Utilizando-
se os fatores apresentados na tabela a seguir (FIBRE BOX ASSOCIATION, 2005), é 
possível calcular o fator de segurança para especificação da embalagem de transporte.

Condição ambiente Fator (multiplicador)

Umidade relativa

   50% 1,00

   60% 0,90

   70% 0,80

   80% 0,68

   90% 0,48

Tempo de estocagem

   30 dias 0,60

   90 dias 0,55

   180 dias 0,50

Padrão de paletização

   empilhamento colunar, alinhado desprezível

   empilhamento colunar, desalinhado 0,85 a 0,90

   empilhamento cruzado 0,40 a 0,60

   sobrepalete 0,60 a 0,80

Manuseio excessivo 0,60 a 0,90

Fonte: FIBRE BOX ASSOCIATION, 2005.

Exemplo de cálculo do fator de segurança: imaginemos uma unidade paletizada 
composta por 11 camadas, com 10 caixas por camada, cada caixa com peso bruto de 
10 kgf. Consideremos a seguinte situação na distribuição:

 ■ umidade relativa: 70%;

 ■ tempo de estocagem: 180 dias;

 ■ padrão de paletização: cruzado;

 ■ manuseio: excessivo.
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Na unidade paletizada, cada caixa da camada inferior (base da carga) suporta o peso 
de 10 caixas, presentes nas camadas superiores. Assim, cada caixa da base deve 
suportar:

10 camadas x 10 kgf = 100 kgf

Porém, devido às condições adversas presentes no ambiente de distribuição, se 
especificarmos uma caixa com 100 kgf de resistência (em laboratório), o sistema 
de embalagem falhará; por exemplo, sabemos que, durante a estocagem, o material 
perde resistência, ou seja, a caixa projetada para suportar 100 kgf, ao perder esta 
resistência, não será capaz de suportar as camadas superiores. Assim, consultando a 
tabela apresentada, utilizaremos então os seguintes parâmetros para composição do 
fator de segurança:

 ■ umidade relativa: 0,80;

 ■ tempo de estocagem: 0,50;

 ■ padrão de paletização: 0,50;

 ■ manuseio: 0,80.

Multiplicando-se estes valores entre si, temos:

F = 0,80 x 0,50 x 0,50 x 0,80 = 0,160

Com este valor, podemos calcular a resistência inicial que a caixa deve possuir para 
que, ao final de sua vida útil, esta ainda apresente pelo menos 100 kgf de resistência 
à compressão:

RE = REC x F

onde:

RE: resistência da caixa necessária no empilhamento;

REC: resistência da caixa no ensaio de compressão (laboratório);

F = fator de segurança.

Portanto:

REC = RE/F = 100 kgf/0,160 = 625 kgf

Assim, para que uma caixa seja capaz de suportar o empilhamento de 10 camadas 
sobre si, com caixas de 10 kgf, nas condições apresentadas, ela deve apresentar 
uma resistência inicial (em laboratório, condicionada a 50% de umidade relativa) 
de 625 kgf.
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Outra forma de se utilizar o fator de segurança é, conhecendo-se a resistência de uma 
caixa (REC), determinarmos o máximo empilhamento (RE) que esta suporta.

Logicamente estes fatores podem variar em função das propriedades do material, das 
condições da linha de processamento, características específicas da empresa usuária 
da embalagem e do próprio ambiente de distribuição. Porém, são uma ferramenta útil 
no dimensionamento inicial, sendo que este pode e deve ser adequado ou otimizado 
à medida que se obtêm mais informações e maior experiência sobre o sistema de 
embalagem, de transporte e distribuição como um todo.

4.2.1.2 Dimensionamento geométrico

O dimensionamento geométrico consiste na determinação das características 
dimensionais do sistema de embalagem como um todo, considerando-se todo o 
conjunto, desde a embalagem primária até a unidade paletizada e suas formas de 
distribuição. Esta determinação busca a otimização de consumo de material e de 
aproveitamento na armazenagem e no transporte.

A redução do consumo de material de embalagem, além de permitir ganhos diretos 
em termos de matéria-prima, relaciona-se também à diminuição de seu impacto 
ambiental, considerando-se o menor consumo de recursos naturais envolvidos em 
sua fabricação, nos recursos energéticos despendidos no transporte e na diminuição 
de resíduos sólidos (BORDIN; GARCIA, 2010b).

O trabalho de dimensionamento geométrico pode ser realizado de três formas: 
alterando-se as dimensões da embalagem primária, alterando-se a quantidade 
de embalagens primárias dentro da secundária e alterando-se a disposição das 
embalagens primárias dentro da secundária. Em geral, os melhores resultados são 
obtidos com a primeira opção, a variação das dimensões da embalagem primária. Isso 
se deve ao seguinte fato: ao pensarmos em uma unidade paletizada e na disposição 
das embalagens primárias sobre o palete, observamos que qualquer variação nas 
dimensões das primárias implica em uma grande variação final nas dimensões do 
conjunto de embalagens. A Figura 4.7 exemplifica bem isto; uma variação de 2 
mm na largura da embalagem primária provocaria, no exemplo em questão, uma 
variação final de 60 mm no conjunto de caixas. Estas pequenas variações podem 
ser determinantes na ocorrência de sobrepalete ou na possibilidade de aumento do 
número de caixas por camada em uma unidade paletizada.
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FIGURA 4.7 Vista superior da camada de uma unidade paletizada (15 caixas) e das 
embalagens primárias dentro de uma das caixas. A variação de 2 mm na 
embalagem primária resulta em uma variação final de 60 mm em uma 
das dimensões do conjunto.

Porém, muitas vezes não é possível a modificação das dimensões da embalagem 
primária. Assim, outra opção para se conseguir um adequado dimensionamento 
geométrico é a alteração da quantidade de embalagens primárias dentro da 
secundária. O objetivo disso é a redução da relação entre a área da caixa (área de 
papelão ondulado consumido) e a quantidade de embalagens por caixa. Ainda assim, 
esta opção nem sempre é possível, seja por questões de exigências dos varejistas 
ou até mesmo por questões internas da empresa. Desta forma, a opção seguinte é a 
alteração da disposição das embalagens primárias dentro da secundária. Embora isso 
possa parecer estranho, é possível a obtenção de ganhos com esta simples alteração, 
através da otimização do consumo de material de embalagem.

Para um determinado volume de embalagem, é possível construirmos esta com 
diferentes dimensões. Imaginemos uma caixa de 32 litros (32.000 cm³). Podemos 
obter esta caixa com as seguintes dimensões (Comprimento x Largura x Altura ou 
CxLxA):

 ■ 1 cm x 1 cm x 320 m;

 ■ 10 cm x 10 cm x 3,2 m;

 ■ 20 cm x 20 cm x 80 cm;

 ■ 30 cm x 30 cm x 35,5 cm;

 ■ 40 cm x 20 cm x 40 cm.
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Logicamente alguns dos exemplos são absurdos, mas todos apresentam o mesmo 
volume. Porém, para cada tipo de caixa existe uma correlação entre as dimensões 
comprimento, largura e altura com a qual se obtém a menor área possível de 
material para sua construção. Como em geral o custo das caixas é dado pela área 
de papelão consumido, a otimização desta área tem impacto direto no custo final da 
embalagem. Para a caixa de papelão normal (0201, conforme terminologia da FEFCO 
– Federação Europeia dos Fabricantes de Papelão Ondulado e ABNT NBR 5980), 
também conhecida como caixa “maleta”, esta relação C:L:A é de 2:1:2; no exemplo 
acima, a última opção é a de menor área, pois obedece a esta relação. Apenas para 
complementar este exemplo, apresentamos as áreas de cada uma das opções acima:

 ■ 1 cm x 1 cm x 320 m – área de  12,8 m²;

 ■ 10 cm x 10 cm x 3,2 m – área de 1,32 m²;

 ■ 20 cm x 20 cm x 80 cm – área de 0,8 m²;

 ■ 30 cm x 30 cm x 35,5 cm – área de 0,786 m²;

 ■ 40 cm x 20 cm x 40 cm – área de 0,72 m².

Para o cálculo da área, planificamos a caixa, como exemplificado na Figura 4.8 
e desconsideramos a área da junta de fabricação e dos entalhes. Este método se 
baseia no cálculo do valor mínimo da função “área” com relação às demais variáveis 
(MARCONDES, 1991) e pode ser aplicado a qualquer tipo de caixa.

FIGURA 4.8 Esquema da caixa 0201 planificada e indicações das dimensões da 
caixa montada.

Assim, voltando à questão sobre a mudança de disposição das embalagens 
primárias dentro da secundária, daremos outro exemplo. Imaginemos um cartucho 
com dimensões de 246 x 232 x 60 mm. Dezesseis unidades destes cartuchos são 
colocados em uma caixa de papelão ondulado, como exemplificado na Figura 4.9.

FIGURA 4.9 Exemplo de caixa contendo 16 cartuchos – situação 1.
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Esta caixa consome uma área aproximada de 1,346 m² de papelão ondulado. Ao 
invertermos a posição dos cartuchos e modificarmos também a caixa (posição de 
abertura), temos a seguinte situação, mostrada na Figura 4.10:

FIGURA 4.10 Exemplo de caixa contendo 16 cartuchos – situação 2.

Com esta simples modificação, conseguimos uma redução de aproximadamente 22% 
de material; a nova caixa possui uma área de 1,045 m².

Outra questão relacionada ao dimensionamento geométrico é a otimização do volume 
de carga ou ocupação espacial.

Esse tipo de problema é conhecido tecnicamente como problema de otimização 
combinatorial e é, em geral, de difícil solução (BORDIN; GARCIA, 2010b). O objetivo 
principal é conseguir agregar o máximo possível de caixas em uma unidade paletizada 
ou em um contêiner.

Atualmente existem diversos softwares para realização deste trabalho. Dentre 
eles, temos o DiGE – Dimensionamento Geométrico de Embalagens, desenvolvido 
no CETEA – Centro de Tecnologia de Embalagem1. A partir dos dados básicos do 
sistema de embalagem, como dimensões da embalagem primária, informações 
sobre a embalagem secundária e características da forma de movimentação (palete 
ou contêiner), o programa determina os melhores arranjos das caixas, com base no 
aproveitamento de área (no caso de paletes) ou volume (no caso de contêineres, baús 
de caminhões, etc.). Além disso, o programa também efetua o dimensionamento 
estrutural da caixa.

É importante também considerar as limitações presentes na cadeia logística, 
como altura e peso máximos da unidade paletizada, para não haver problemas na 
movimentação desta por paleteiras ou empilhadeiras ou problemas no carregamento dos 
veículos de transporte, questões de peso máximo permitido para tráfego em rodovias, 
além de questões relacionadas às dimensões planas do palete, principalmente em 
situações em que este é armazenado em estruturas tipo “rack”.

Vale ressaltar que, no projeto, deve-se visualizar todo o sistema de embalagem, pois, 
como vimos anteriormente, as modificações na embalagem primária produzem, em 
geral, os melhores resultados. O desenvolvimento deve ser iterativo, verificando-se 
como as modificações propostas impactam em todo o sistema.
1  Para informações sobre o DiGE, visite www. http://www.ital.agricultura.sp.gov.br/cetea/dige.php
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CAPÍTULO 5: 
  LEAN SEIS SIGMA EM PROJETOS  

DE EMBALAGENS + VIDRO

Iris Bento da Silva 
Antonio Carlos Sanches

5.1 INTRODUÇÃO
A embalagem é um produto temporário, que agrupa um ou mais itens, que pode ser 
reduzida, reusada ou reciclada (3R’s). Ela é utilizada na logística, na distribuição. 
No projeto de desenvolvimento de embalagens considera-se: aplicação, tecnologia, 
funcionalidade, aparência, custos, prazos. A embalagem também envolve: a) transporte 
no campo (frutas); b) indústria, desde o armazenamento, distribuição e rastreamento; 
c) varejo, permitindo a exposição de produtos; dentre outros (PELLEGRINO, 2014).

O desafio para buscar inovação, em desenvolvimento de embalagens, não implica 
somente na aplicação de novas metodologias, mas também na forma de envolvimento 
dos recursos humanos, bem como nas mudanças organizacionais. Para alcançar esse 
desafio é necessário desenvolver a capacidade pessoal de trabalho em equipe, para 
que a organização possa se adaptar às constantes mudanças no ambiente de negócios 
e tornar-se competitiva (FLEURY; FLEURY, 2003). 

A competitividade também é uma constante nos projetos de embalagens. Dessa 
forma, as empresas que já conquistaram novas metodologias de desenvolvimento, mas 
entendem que não podem estagnar-se nesses patamares e que é preciso melhorá-los 
ainda mais. Por isso, as empresas que projetam embalagens, que buscam a melhoria 
contínua, podem motivar-se para aplicar a Lean Seis Sigma.

A Lean Seis Sigma (LSS), para George (2002), é a combinação da Lean Manufacturing 
(LM) e Seis Sigma (SS). Ele relata que a LSS é benéfica, pois os principais enfoques 
de uma, podem compensar certas lacunas da outra. Essa opinião também é enfatizada 
por Andersson et al. (2006), que comparou as maneiras de implantação de ambas e 
constatou que podem ser aplicadas, individualmente ou conjuntamente.

5.2 LEAN MANUFACTURING (LM)
Na década de 1980, a metodologia LM destacou-se por meio da divulgação dos 
resultados de um projeto de pesquisa conduzido pelo MIT (Massachusetts Institute 
of Technology), que estudou os programas adotados por empresas líderes da SCM 
(Supply Chain Management) e constatou que a aplicação da LM contribui para 
reforçar suas competitividades (WOMACK et al., 2001; WOMACK; JONES, 2004).
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Os cinco princípios da LM encontram-se definidos como: a) definir o que agrega 
valor na perspectiva do cliente; b) mapear o fluxo de valor do desenvolvimento da 
embalagem; c) analisar e propor um novo fluxo de valor sem desperdícios (esperas ou 
refugos); d) implantar ou projetar no sistema pull, definido pelo cliente; e) buscar a 
excelência por meio da melhoria contínua (WOMACK et al., 2011).

5.2.1 Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM)
A maneira para se identificar o valor agregado é chamado de Mapeamento do Fluxo 
de Valor (VSM – Value Stream Mapping) (ver Figura 5.1). Ele identifica o que agrega 
valor na perspectiva do cliente, ou seja, como manufaturar ou projetar um produto 
sem desperdícios.

FIGURA 5.1 Value Stream Mapping – VSM (Adaptado ROTHER; SHOOK, 1999).

O mapeamento de manufatura, como exemplo, é desenhado em uma mesma página, 
retratando toda a cadeia de operações. Ele permite a visualização do fluxo de 
informações (desde o pedido do cliente até o fornecedor, parte superior da Figura 
5.1) e do fluxo de material (desde a matéria-prima até a entrega para o cliente, parte 
do meio da Figura 5.1). O valor agregado, no exemplo, é 0,4%; ou seja, é necessário 
identificar e reduzir os desperdícios (parte inferior da Figura 5.1). Os desperdícios são 
identificados com a aplicação do mapeamento de fluxo de valor. Os sete desperdícios 
da LM (ver Figura 5.2) estão descritos a seguir (WOMACK et al., 2011):

1 Processamento: Inadequado uso de procedimentos;
2 Superprodução: Produzir além do necessário;
3 Estoque: Alto inventário que resulta em alto custo;
4 Defeito: Problema com a não qualidade;
5 Transporte: Excessivo deslocamento de pessoas ou componentes;
6 Movimentação: Desorganização do local de trabalho;
7 Espera: Grande período de inatividade.
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FIGURA 5.2 Desperdícios da LM (Adaptado WOMACK et al., 2011).

Após a identificação dos desperdícios, elabora-se um VSM futuro para a sua eliminação 
ou redução. Essa metodologia permite encontrar a redução do tempo entre o pedido 
do cliente e a entrega, com a consequente redução de custos e maior produtividade. 
No mapeamento de fluxo de valor futuro são indicadas as ferramentas para reduzir 
desperdícios.

5.2.2 Um exemplo de aplicação de VSM na logística de 
embalagens de vidro.

A Wheaton Brasil Vidros é uma empresa nacional, com mais de 60 anos de existência, 
localizada em São Bernardo do Campo (SP). Sua atuação é no segmento de embalagens 
de vidro, para a indústria farmacêutica, perfumaria e cosméticos, grande varejo e 
distribuidores para a linha doméstica (Figura 5.3).

Produz embalagens de vidro como frascos e potes para perfumaria e cosméticos, 
além de frascos para a indústria farmacêutica e alimentícia. Produz também a linha 
doméstica, como pratos, copos, xícaras e canecas, que são entregues em grandes 
redes varejistas e distribuidores.
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FIGURA 5.3 Produção de embalagens de vidro.

Além da produção do vidro, a decoração é parte integrante do processo e aplicada à 
maioria dos frascos, principalmente dos itens destinados à indústria de perfumaria e 
cosméticos.

O estoque da Wheaton Brasil Vidros é de cerca de 30 dias para atender os segmentos 
farmacêutico, cosmético e linha doméstica. São utilizadas caixas de papelão para o 
armazenamento e transporte dos produtos até os clientes (indústrias na sua maioria).

5.3 PENSAMENTO ENXUTO APLICADO  
A LOGÍSTICA DAS EMBALAGENS 

Para a linha doméstica (Figura 5.4) grande parte dos produtos é embalada em uma 
embalagem primária que formam os conjuntos (pratos, copos, xícaras) e depois são 
acondicionados em caixas de papelão

.
FIGURA 5.4 Embalagens da linha doméstica.
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FIGURA 5.5a Embalagens para a indústria de perfumaria e cosméticos.

FIGURA 5.5b Embalagens para a indústria de perfumaria e cosméticos.

FIGURA 5.6 Embalagens para a indústria farmacêutica.

Para a indústria de perfumaria e cosméticos (Figura 5.5a  e  5.5b), são utilizadas 
caixas de papelão com colméias e proteção plástica em alguns casos.

Para a indústria farmacêutica (Figura 5.6), os frascos são embalados em caixas de 
papelão com colméias, ou paletizados com a aplicação de strecht e com proteção de 
chapa de Eucatex para reduzir o índice de quebras (Figura 5.7).
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FIGURA 5.7 Embalagem de frascos de vidro para indústria farmacêutica.

5.3.1 A logística da embalagem 
A Wheaton Brasil Vidros tem no cuidado com a movimentação e armazenagem no 
centro de distribuição da empresa uma questão importante que é a proteção ao 
produto, pois qualquer falha pode elevar o índice de quebras. O mesmo ocorre nas 
etapas de picking, carregamento e transporte, seja para as indústrias ou para o varejo.

Como a maioria dos itens da Wheaton Brasil Vidros tem baixo índice de valor agregado,  
o custo envolvido não suporta a substituição das embalagens por elementos como 
isopor por exemplo ou mesmo caixas de papelão reforçadas.

A paletização adequada, com amarração e proteção feita com cantoneiras e strecht 
(Figura 5.8), garante que no transporte, mesmo que em alguns casos as vias públicas 
estejam com sérios problemas de conservação, o vidro chegue intacto a seu destino.

FIGURA 5.8 Embalagem final dos frascos de vidro.

5.3.2 Alternativas à logística da embalagem do vidro
 Para conferir uma maior segurança aos vidros produzidos e entregues a seus clientes, 
a Wheaton Brasil Vidros iniciou um projeto, que trouxe bons resultados e com custos 
compatíveis, que foi a utilização de caixas de papelão retornáveis reforçadas para 
alguns de seus clientes no segmento de perfumaria e cosméticos (Figura 5.9).
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As caixas substituem as caixas tradicionais descartáveis. O processo de embalagem 
na indústria é manual. Os frascos de vidro são colocados manualmente nas caixas de 
papelão retornáveis, que são avaliadas antes de retornarem ao processo de embalagem 
na Wheaton Brasil Vidros.

    

    
FIGURA 5.9 Caixa retornável para os frascos de vidro.

O processo permite a utilização das embalagens em média por dez vezes, e é 
operacionalizado com duas pessoas da Wheaton Brasil Vidros full time diretamente 
no cliente, que recolhem as embalagens, avaliam a qualidade das mesmas para 
reutilização e acondicionam em paletes para o retorno a Wheaton Brasil Vidros e 
reutilização.  

Com isso foi possível a utilização de uma embalagem reforçada, o que confere maior 
proteção aos produtos e garante maior resistência a quebras durante a movimentação 
e transporte. O custo desta caixa reutilizável em comparação com a caixa descartável 
é de duas vezes e meia superior, mas compensado pela reutilização em média de sete 
vezes, mesmo com a necessidade de mão de obra que atua diretamente no cliente a 
logística de retorno para a indústria.

5.3.3 Lean Thinking no Grupo Wheaton Brasil Vidros
O Grupo Wheaton trabalha há mais de dez anos com o conceito do “Lean Thinking”, 
que é o pensamento enxuto, aplicando nas empresas do Grupo e em diversas áreas. Os 
conceitos e ferramentas que têm origem no Sistema Toyota de Produção, alcançando 
excelentes resultados, são amplamente utilizados na Wheaton Brasil Vidros.

No caso da logística são diversos projetos que envolvem a organização do Almoxarifado, o 
picking e movimentação. O projeto das embalagens retornáveis foi desenvolvido utilizando 
a metodologia Kaizen, que aplica os conceitos do Lean em uma semana de trabalho, desde 
o levantamento dos dados até a aplicação do novo padrão, definido durante o projeto.
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Diversas ferramentas foram aplicadas, destacando-se dentre elas o  SIPOC  – Suppliers, 
inputs, outputs and customers, que é uma ferramenta utilizada para melhoria dos 
processos, além do VSM – Value Stream Map, que é o mapa de valor, do estado atual 
do processo e do estado futuro. A Figura 5.10 ilustra a aplicação do SIPOC e VSM no 
projeto de caixas retornáveis.

FIGURA 5.10 SIPOC e VSM.
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O projeto foi iniciado com as caixas de papelão constando de 7 itens diferentes 
(planilha 5.1), as caixas mantêm suas dimensões, largura e comprimento iguais para 
todos os itens. O que varia  é apenas a altura.

PLANILhA 5.1 Dimensões da caixas  retornáveis.

Ref.  
Caixas

Tampa Fundo
R$ / 
Unid.Comprimento Largura Altura Comprimento Largura Altura

500 382 300 100 372 292 100 R$ 2,20 

501 382 300 140 372 292 140 R$ 2,56 

502 382 300 70 372 292 70 R$ 1,32 

503 382 300 130 372 292 130 R$ 3,35 

504 382 300 90 372 292 90 R$ 1,81 

505 382 300 120 372 292 120 R$ 2,45 

506 382 300 80 372 292 80 R$ 2,38 

A planilha 5.2 demonstra que as caixas deveriam retornar no mínimo 3,6 vezes, o 
que é consistente com os testes que indicaram um retorno próximo de sete vezes, 
mantendo a qualidade da embalagem e garantindo a integridade do produto.

PLANILhA 5.2 Comparativo caixa retornável e one way.

COMPARATIVO RETORNÁVEL X ONE-WAY
CAIXAS  $RETORNÁVEL $ ONE-WAY $ MAIS CARO % RELAÇÃO

EMB010500  R$ 600.885,22  R$ 231.516,36  R$ 369.368,86 160%

EMB010501  R$ 644.787,05  R$ 134.812,27  R$ 509.974,78 378%

EMB010502  R$ 897.294,45  R$ 270.705,86  R$ 626.589,58 231%

EMB010503  R$ 1.296.940,40  R$ 328.587,15  R$ 968.353,25 295%

EMB010504  R$ 618.814,85  R$ 160.497,10  R$ 458.317,75 286%

EMB010505  R$ 340.317,26  R$ 106.317,68  R$ 233.999,58 220%

EMB010506  R$ 59.925,00  R$ 1.438,57  R$ 58.486,43 4066%

TOTAL  R$ 4.458.964,23  R$ 1.233.874,99  R$ 3.225.090,23 261% 3,6

O passo seguinte foi a revisão do número de caixas, reduzindo de 7 para 3 tipos 
diferentes, o que contribuiu na redução de custos de 12% do valor original com os 7 
modelos de caixas.

Os custos incluem a utilização de equipe de duas pessoas alocadas diretamente 
no cliente, para a desmontagem e paletização das caixas, para posterior retorno e 
reutilização e do frete de retorno.

Os pontos de atenção no projeto foram o controle dos estoques, o manuseio na 
desmontagem e montagem das caixas, pois o índice de reutilização de sete vezes pode 
ficar comprometido devido a falhas operacionais, que foram observadas e corrigidas 
na fase inicial de implantação.
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5.4 FERRAMENTAS DE LM 
As sete ferramentas da LM que são mais comumente aplicadas nos sistemas de produção 
e em projetos de embalagens estão descritas na Tabela 5.1. Nesta tabela, apresenta-
se uma comparação da aplicação dos sistemas produtivos versus desenvolvimento de 
projeto. A implantação das ferramentas LM pode ser encontrada em autores como 
Lewis (2000); Meier; Forrester (2002); Shah; Ward (2003); e Mann (2005).

Uma das formas efetivas de implantação de ferramentas da LM é a realização de 
eventos kaizen e os resultados atingidos devem ser acompanhados no dia a dia por 
meio de controles visuais, tais como gestão à vista. O kaizen é aplicado em melhoria 
contínua por meio de um grupo de trabalho, que identifica problemas e suas causas 
raízes, utilizando-se o ciclo PDCA (LARAIA et al., 1999).

TABELA 5.1 Sete Ferramentas da LM (Fonte: adaptada de Silva et al., 2011).

Item Manufatura Projeto de Embalagens Autor, ano

1. Cinco 

Esses (5S’s) 

É uma prática, que é importante tanto para motivar 
a mudança, como para estabelecer a disciplina nas 
empresas. Os 5S’s são: 1ºS: Seiri, organização; 2ºS: 
Seiton, ordem; 3ºS: Seiso, estabilização; 4ºS: Seiketsu, 
padronização; e 5ºS: Shitsuke, motivação

FABRIZIO; 
TAPPING, 
2006

2. Poka Yoke 

São dispositivos simples, 
que interrompem a operação 
na fabricação para evitar 
defeitos

É uma ferramenta de 
qualidade aplicada no 
desenvolvimento de 
projetos chamada FMEA

SHINGO, 1986

3. Just in 
Time

É uma técnica que visa 
capacitar a produção de 
componentes com maior 
flexibilidade

É uma técnica que 
auxilia na adaptabilidade 
(flexibilidade em projetos 
de engenharia)

CORRÊA; 
GIANESI, 1993

4. Fluxo 
Contínuo 

Busca a organização na 
manufatura para que 
o material possa ser 
rapidamente movimentado 

Permite fluidez na 
informação ou seja, a 
atividade é realizada sem 
espera

LIKER, 2004

5. Trabalho 
Padrão 

É a melhor combinação de 
recursos para assegurar que 
o processo seja realizado 
sempre do mesmo modo

Assegura a execução 
padronizada do 
detalhamento do projeto, 
utilizando-se banco de 
dados relacionais

SILVA et al., 
2011

6. Troca 
Rápida

É a racionalização do tempo 
de preparação (setup) com 
técnicas (SMED) Single 
Minute Exchange of Dies 

Organiza os tempos, isso 
é, busca antecipadamente 
as informações do próximo 
projeto já contratado 
(tempo externo)

SUGAI et al., 
2007; SHINGO, 
2003; SILVA, 
2012

7. 
Manutenção 
Produtiva 
Total

Organiza a manutenção 
melhorando a eficiência 
geral dos equipamentos

Permite uma otimização da 
qualidade, disponibilidade 
e desempenho do projeto

NAKAJIMA, 
1989
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5.4.1 Características da LM 
Na Tabela 5.2, encontram-se as principais características da LM aplicadas em projeto 
de embalagens. As características estão subdivididas em: sistema, planejamento e 
qualidade. 

TABELA 5.2 Principais características da LM no projeto de embalagens (Fonte: 
adaptada de Silva et al., 2011).

Característica Descrição

Si
st

em
a 

Arranjo físico
Agrupamento do produto embalagens em “famílias” 
(Tecnologia de Grupo) para implantação de células de 
projeto permitindo redução de deslocamentos

Equipamento Banco de dados relacionais com apoio da Tecnologia da 
Informação

Lote Unitário, ou seja projeto singular com configuração PMI/
PMBoK

Pl
an

ej
am

en
to

 

Gestão
Busca da eficácia e eficiência com foco na criação de 
valor para atendimento das necessidades críticas do 
cliente

Estoque Redução de informações em excesso, armazenadas em 
buffers

Pedido Atendimento do prazo, escopo e custo 

Qu
al

id
ad

e

Procedimento Utilização do Trabalho Padrão 

Controle Inspeção na fonte, aplicação de Poka Yoke com aplica-
ção de FMEA

Visão Visão sistêmica das necessidades de melhoria através 
do VSM

Motivação Aplicação dos Cinco Esses (5S’s)

5.5 LEAN OFFICE 
A Manufatura Enxuta que está apoiada no STP (Sistema Toyota de Produção) (LIKER, 
2004; DENNIS, 2007) também pode ser aplicada em processos administrativos 
(SERAPHIM et al., 2010), que também projetam embalagens. 

Os processos administrativos para que se tornem enxutos (Lean) já começam a ser 
discutidos. A passagem dessa metodologia, da área industrial para o escritório ou 
engenharia, é possível, para tal, alguns relatos de experiência dessa abordagem, nas 
engenharias de empresas, começam a ser divulgados. 

É muito lógico identificar os desperdícios quando estão envolvidos na manufatura 
(HINES; TAYLOR, 2000). Porém, na engenharia, a maioria das atividades é 
relacionada à geração de informações (atividades de natureza intangível); dessa 
forma, a identificação dos desperdícios é mais complexa (OLIVEIRA, 2007). 



EMBALAGEM NA LOGÍSTICA URBANA: Conceitos, Métodos e Práticas

114

A aplicação dos princípios enxutos nesse caso é chamada de Lean Office (Escritório 
Enxuto) (TURATI; MUSETTI, 2006). O fluxo de valor, nessa forma, consiste no fluxo 
de informações e de conhecimentos e sua aplicação exige conhecimento de processos 
de negócios (McMANUS, 2003; AHLSTROM, 2004; PIERCY; RICH, 2009).

O grande propósito do Escritório Enxuto é reduzir ou eliminar os desperdícios ligados 
ao fluxo de informações, uma vez que apenas 1% das informações geradas agrega valor 
(HINES; TAYLOR, 2000). Na Tabela 5.3 encontram-se definidos os sete desperdícios 
encontrados no escritório.

TABELA 5.3 Os sete desperdícios na Lean Office em Projetos de Embalagens (Fonte: 
adaptada de Silva et al., 2011).

Item Descrição

1. Processamento Dificuldade de comunicação entre os envolvidos no fluxo de 
informações. Falta de padronização de documentação

2. Superprodução Gerar mais informação, em meio eletrônico ou papel, além do 
que se faz necessário ou antes do correto momento

3. Estoque
Alto volume de informação armazenado (buffer sobrecarrega-
do). Impressão de relatórios antes da real necessidade. Caixa 
de e-mail’s sobrecarregada

4. Defeito Erros frequentes de documentação. Problemas na qualidade 
dos serviços ou baixa performance de entrega 

5. Transporte Utilização excessiva de sistemas computacionais nas comuni-
cações

6. Movimentação Movimentação excessiva de pessoas. Arranjo físico não celular 
exigindo deslocamentos desnecessários

7. Espera

Períodos de inatividade das pessoas e informações (aprovação 
de assinatura, aguardar fotocópias, esperar no telefone). Ex-
cesso de reuniões. Procura em arquivos eletrônicos desorgani-
zados

Rother e Shook (2003) também recomendam para processos administrativos a 
aplicação do Mapeamento do Fluxo de Valor, que facilita a visualização dos fluxos de 
informações. O VSM procura retratar de uma maneira abrangente o sistema de serviço 
(TAPPING; SHUKER, 2003; PICCHI, 2002; LIMA et al., 2005).

Na Lean Office a ferramenta Cinco Esses constitui uma prática importante, tanto para 
motivar a mudança como para se estabelecer a disciplina e, ainda para padronizar. 
Para isso, cada um dos “esses” considerados promove uma atitude fundamental para 
a racionalização do trabalho. Essa aplicação aliada a um adequado arranjo-físico, 
resulta em melhor controle visual e execução de tarefas de forma enxuta. Os 5S’s 
aplicados no Escritório Enxuto estão descritos a seguir (FABRIZIO; TAPPING, 2006):

 ■ 1ºS (Organização): Projete somente o que é necessário;

 ■ 2ºS (Ordem): Uma informação para cada coisa, cada coisa em seu lugar;
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 ■ 3ºS (Estabilização): Boa iluminação, baixo ruído, ambiente “limpo” (limpeza);

 ■ 4ºS (Padronização): Bons métodos e resultados devem ser padronizados;

 ■ 5ºS (Motivação): Seguir procedimentos e disseminar bons resultados.

O Fluxo Contínuo permite que as informações possam fluir entre as etapas do projeto, 
com remoção de gargalos, sem paradas, sem estoque de informações e sem pessoas 
se deslocando entre as etapas. A adequação do espaço de trabalho deve permitir que 
as pessoas possam se olhar, mutuamente, sem divisórias e se posicionarem no fluxo  
do processo. Esse fato leva a um aumento de produtividade e redução do lead-time 
(TAPPING; SHUKER, 2003).

O Trabalho Padrão é a melhor combinação de recursos como colaboradores e 
equipamentos, para assegurar que uma atividade seja realizada sempre da mesma 
forma. Isso significa discutir, estabelecer, documentar e padronizar, por meio de 
um procedimento, o melhor resultado, com o melhor método. A padronização nos 
ambientes administrativos gera um fluxo de atividades contínuo, que reduz os gaps 
na qualidade do serviço, facilitando o treinamento (PICCHI, 2002).

Para atingir o estado enxuto (Lean) nos escritórios, Tapping e Shuker (2003), propõem 
sete passos, apresentados na Tabela 5.4.

TABELA 5.4 Sete passos para alcançar a Lean Office no Projeto de Embalagens 
(Adaptado de TAPPING; SHUKER, 2003).

Passo Descrição

1. Entender Todos colaboradores devem ter bom entendimento sobre o con-
ceito enxuto

2. Comprometer Deve haver comprometimento de toda a equipe

3. Escolher Deve ser escolhido o fluxo de valor mais representativo do projeto 

4. Elaborar Elaborar o VSM atual que fornece uma clara visão dos desperdícios

5. Identificar Escolher quais ferramentas ajudam na redução de desperdícios

6. Estabelecer

Estabelecer o VSM futuro que apresenta as propostas de me-
lhorias, que devem ser incorporadas ao mapa, considerando-se 
redução do lead-time e eliminação de desperdícios com redução 
de custos

7. Acompanhar Estabelecer plano de ações com prazos e responsáveis

Finalmente, ressalta-se que a aplicação dos princípios enxutos na área administrativa 
é um desafio. Reduzir os tempos das atividades nos recursos disponíveis, reduzir 
falhas e aumentar o valor agregado das operações são os principais objetivos da 
aplicação dos programas enxutos nos escritórios (TAPPING; SHUKER, 2003; KIM et 
al., 2006). 
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5.5.1 Lean Design 
A metodologia LM com redução de desperdício e melhoria contínua também pode 
ser aplicada em projetos de embalagens por meio da Lean Design. Os caminhos 
que podem ser utilizados em projeto de desenvolvimento são: a) transformação das 
necessidades críticas do cliente (entrada) em produtos ou serviços (saída); b) fluxo de 
informação otimizado; c) agregação de valores (HUOVILA et al., 1994).

As principais etapas do desenvolvimento do produto são classificadas em: a) cotações; 
b) pedido do cliente; c) projeto do conjunto e componentes; d) aprovação pelo cliente; 
e) entrega (TZORTZPOULOS; FORMOSO, 1999). 

A implementação dos conceitos da LM adotados na Lean Design destacam os seguintes 
pontos: a) identificar e eliminar valores que não agregam nas atividades do projeto; 
b) avaliar sistematicamente as necessidades do cliente; c) reduzir a variabilidade 
no projeto; d) reduzir o tempo de aprovação dos documentos gerados no projeto; 
e) aprovar o projeto em pontos estratégicos (stage gates). Esses pontos destacados 
evitam atrasos no desenvolvimento, desnivelamento da carga dos projetistas e 
recursos limitados ao longo da cadeia de projetos.

Os sete desperdícios em projetos de embalagens na Lean Design estão apresentados 
na Tabela 5.5.

TABELA 5.5 Os sete desperdícios na Lean Design em Projetos de Embalagens 
(Adaptado de TAPPING, 2006).

Item Descrição

1. Processamento 

Reprojeto da embalagem. Atividades em duplicidade (inspe-
ção e verificação). Falta de comunicação entre os membros da 
engenharia. Excesso de turnover da equipe. Falta de aplicação 
de técnicas DFX’s (DFMA – Design For Manufacturing and As-
sembly, DFC – Design For Cost, dentre outras) e QFD – Quality 
Function Deployment

2. Superprodução
Incluir características no projeto que não agregam valor para 
o cliente. Projetar componentes da embalagem antes do 
necessário

3. Estoque

Caixas de “entrada” com excesso de papéis. Arquivo ele-
trônico sobrecarregado. Retenção de documentos. Liberar o 
desenho do componente somente no final do projeto. Falta de 
aplicação dos princípios de engenharia simultânea

4. Defeito Falhas no projeto dos componentes ou do conjunto. Não aten-
dimento das necessidades do cliente 

5. Transporte
Banco de dados não relacionais. Falta de aplicação de técni-
cas stage gates. Informação que se desloca em excesso, de 
uma área para outra

6. Movimentação Excesso de alteração de engenharia em excesso

7. Espera Falta de informação do cliente. Excesso de aprovação em dife-
rentes níveis. Falta de capacitação da equipe
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Na Lean Design a aplicação da técnica 5S’s é de suma importância. Essas técnicas 
podem ser desmembradas através da organização e motivação. Os 5S’s aplicados em 
projetos de embalagens na Lean Design estão descritos a seguir (DESHPANDE et al., 
2012):

 ■ 1ºS (Organização): O protocolo de transferência de dados do projeto de embalagem 
deve ser bem estruturado;

 ■ 2ºS (Ordem): A organização dos documentos e informações do projeto de embalagens 
deve ser estabelecida e padronizada com AutoCAD, Solid Edge ou similar;

 ■ 3ºS (Estabilização): Os desenhos e alteração de engenharia devem ser submetidos 
e aprovados pelo cliente. O sistema deve ser auditado frequentemente por pessoal 
habilitado e capacitado;

 ■ 4ºS (Padronização): Os procedimentos de projetos devem ser padronizados;

 ■ 5ºS (Motivação): As lições aprendidas e melhorias devem ser disseminadas no ciclo 
de projeto.

Na Tabela 5.6, encontram-se os passos recomendados para se alcançar a Lean Design 
em uma corporação.

TABELA 5.6 Os sete passos para se alcançar a Lean Design no Projeto de Embalagens 
(Adaptado de MORGAN, LIKER 2006; REINERTSEN, 2009).

Passo Descrição

1. Elaborar fluxo 

de valor

Identificar o que é valor para o cliente da embalagem. Inovar. 
Flexibilidade (prazo de entrega)

Qualidade (aplicação, aparência, ergonomia, durabilidade, 
funcionalidade)

2. Abordar 

horizontalmente

Abordagem de processos de negócio. Agrupar o maior número 
possível de atividades, no menor número de pessoas

Desenvolver um sistema de programação e acompanhamento 
do fluxo de trabalho. Visão sistêmica do produto ao longo de 
seu fluxo

3. Estruturar

matricialmente
Trabalhar verticalmente e horizontalmente. Acompanhar com 
gestão à vista. Acompanhamento das medidas de desempenho

4. Balancear 

e nivelar

O tempo de execução de cada estágio no projeto deve estar em 
equilíbrio

Criar times multifuncionais. Limitar urgências

5. Priorizar Alocar a carga de atividades na equipe. Focar na priorização

6. Sustentar Implementar a medição de desempenho dos fluxos

Disseminar o sucesso do projeto em toda a organização (lições 
aprendidas)

7. Comprometer Motivar a equipe com envolvimento e comprometimento 
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5.6 SIX SIGMA (SS)
Na década de 1980, a metodologia SS foi iniciada pela Motorola, com o objetivo 
de aumentar os níveis de qualidade nas empresas, por intermédio da aplicação de 
ferramentas estatísticas e mapeamentos de processos (HARRY; SCHROEDER, 1998). 

Trata-se de uma metodologia, que busca melhorias de processos e produtos 
(embalagens), reduzindo as variações, que geram defeitos pelo entendimento das 
necessidades dos clientes, visão por processos e condução de projetos (ROWLANDS, 
2003).

Para assegurar a implantação da SS em projetos, deve-se estabelecer uma estrutura 
na organização com funções-chave bem definidas (ROTONDARO, 2002; ROWLANDS, 
2003). A primeira função é a de champion, exercida por um líder da alta direção 
envolvido com o planejamento estratégico, que possa atuar como o “dono do projeto”. 
Para isso deve liderar o projeto, ajudando a remover barreiras e provendo recursos. 

A segunda função é a do especialista black belt, que trabalha em projetos SS, com 
dedicação em tempo integral na empresa. O black belt deve ser também um líder e 
estar motivado para participar na mudança da cultura corporativa. Ele ainda deve se 
dedicar ao desenvolvimento de dois ou três projetos próprios e de alto impacto, ou 
seja, por volta de duzentos a trezentos mil dólares por ano. 

Em organizações maiores, o black belt tem como coordenador e mentor técnico um 
especialista sênior, que exerce o papel de master black belt. Paralelamente à sua 
atividade, o black belt lidera a implementação de outros projetos pertencentes ao 
green belt, inclusive monitorando seus resultados. 

A terceira função é a do green belt; ela é executada em regime de tempo 
parcial, permanecendo em seu cargo funcional e, normalmente, se envolvem no 
desenvolvimento de projetos SS, por volta de vinte a trinta mil dólares, diretamente 
relacionados ao seu trabalho. É potencial candidato a futuramente assumir a função 
black belt.
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5.6.1 Melhoria na SS (DMAIC)
Quando um projeto de embalagens solicitar melhoria, ele é conduzido pelo DMAIC 
(Define, Measure, Analyze, Improve, Control) cujos estágios são descritos na Tabela 5.7.

TABELA 5.7 DMAIC em Projetos de Embalagens (Fonte: adaptada de Perez-Wilson, 
2000).

Estágios Descrição

Definir
Definir bases do projeto de embalagens. Estabelecer o problema a 
partir das necessidades críticas do cliente (ouvir sua voz – VoC). De-
terminar o escopo a ser alcançado

Medir

Medir o que está sendo estudado, por meio do QFD, avaliando a 
adequação da medida utilizada, elaborando um mapa do processo. 
Também são identificadas as entradas e saídas do processo em estu-
do, coletando-se dados para avaliação dos pontos chaves (matriz de 
causa e efeito). Avaliar os parâmetros de medida 

Analisar Avaliar e identificar as causas raízes por intermédio do FMEA e apli-
car ferramentas estatísticas para correlacionar as variáveis

Implantar
Determinar a melhor forma de reduzir a variação identificada nas en-
tradas, implantação da solução, por meio de plano de ação, e confir-
mação da melhoria do processo

Controlar

Estabelecer um plano de controle para se ter a certeza de que o pro-
blema foi solucionado (garantir o alcance das metas). Padronizar as 
alterações propostas. Verificar a nova capacidade, monitorando as 
variáveis críticas e disseminação para outros processos

5.6.2 Projeto na SS (DMADV)
Quando o projeto implicar no desenvolvimento de um novo produto ou processo, 
aplica-se DFSS (Design For Six Sigma). Dessa forma, ao invés do DMAIC adota-
se a sequência conhecida como DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify) 
descrita a seguir (ROWLANDS, 2003).

 ■ Definir: Definição do escopo do projeto de embalagens em associação com os 
requisitos do cliente;

 ■ Medir: Medição das especificações do cliente e realização de benchmarking;

 ■ Analisar: Análise das alternativas para atender às necessidades do cliente;

 ■ Desenhar: Detalhamento do processo para atender as alternativas estudadas;

 ■ Verificar: Verificação e certificação de que o desempenho da solução projetada 
satisfaz o cliente.
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5.7 LEAN SEIS SIGMA (LSS) 
A LM e SS apresentam propostas distintas para a busca da excelência. A LM tem 
uma linguagem mais relacionada com as operações, enquanto que a SS é adotada 
pela área de engenharia. Dessa forma, suas evoluções são inicialmente escolhidas de 
forma independente (PEPPER; SPEDDING, 2010). 

Na atualidade, algumas empresas que adotaram as metodologias Lean Manufacturing 
e Seis Sigma acionadas por diferentes razões, agora resolveram acolhê-las de forma 
combinada (KONING et al., 2008; SHAH et al., 2008; ABOELMAGED, 2010). Já 
empresas que adotaram apenas uma delas têm procurado reforçá-la incorporando 
diretrizes da outra (BENDELL, 2006).

Essa nova adoção tem sido chamada de Lean Seis Sigma (LSS) e ela pode oferecer 
melhores resultados aos projetos de embalagens, do que somente a escolha de duas 
metodologias independentes por meio de organizações separadas (ANTONY et al., 
2003; ARNHEITER; MALEYEFF, 2005; SU et al., 2006; MIYAKE; RAMOS, 2007).

Já algumas empresas mais atentas à constante atualização de seus processos de 
gestão têm se empenhado em tirar proveito de ambas metodologias com base em 
uma abordagem LSS o que requer uma administração que organize e integre suas 
aplicações (GEORGE, 2003; MARASH, 2003; ABOELMAGED, 2010).

5.7.1 Organização 
A organização em uma empresa para a implantação da LSS para desenvolvimento de 
projetos de embalagens é apresentada na Tabela 5.8. Nessa tabela encontram-se os 
conceitos de organização da empresa com destaque ao mapeamento e escolha da LM, 
SS ou LSS, e também da ordenação dividida em adoção e condução da LSS.

A organização da LSS nas empresas é também uma função de sua habilidade de 
reconhecer o valor de novos conhecimentos e aplicá-los.
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TABELA 5.8 Organização e Ordem na LSS (Fonte: adaptada de Silva et al., 2011).

Característica Descrição Autor, ano
Or

ga
ni

za
çã

o

M
ap

ea
r

Identificar problemas e desperdícios por 
meio do VSM (LM) SNEE, 2010

Aplicar o DMAIC para a condução de me-
lhoria e o método DMADV para projetos de 
desenvolvimento em embalagens (SS)

ROWLANDS, 2003

Es
co

lh
er

Em função da 
variação da 
natureza dos 
processos, a es-
colha do méto-
do de melhoria 
é uma decisão 
das caracterís-
ticas de cada 
problema

Uma alternativa simplifi-
cada é através dos eventos 
kaizen (LM) quando se 
tratar de operação

GEORGE, 2002; 
SMITH, 2003; 
JING, 2009

Os problemas mais 
complexos tendem a de-
mandar a aplicação das 
ferramentas de análise 
da SS, recomendado para 
engenharia

GEORGE, 2002; 
ANTONY et al., 
2003; SMITH, 
2003

Utilizar a infra-estrutura 
SS constituída de black e 
green belts definindo pa-
péis para a realização de 
projetos LSS

GEORGE, 2002; 
SHAH et al, 2008; 
SNEE, 2010

A abordagem LSS unifi-
cada aproveita de cada 
metodologia LM e SS suas 
qualidades destacadas

SHAH et al., 2008

Or
de

m

Ad
ot

ar

Adotar duas culturas diferentes, entre si, 
uma de operação (LM), outra de engenharia 
(SS), mas que focam o cliente e a redução 
de custos

PEPPER; SPED-
DING, 2010

O desenvolvimento de melhorias e projeto 
de embalagem é definido na elaboração da 
infra-estrutura de recursos capacitados

BENDELL, 2006

Co
nd

uz
ir

A condução da LM e SS para LSS busca a 
diretriz de não manter estruturas indepen-
dentes

GEORGE, 2002; 
JING, 2009

Desenvolver um ambiente que não provoque 
discordâncias entre os propósitos da LM e 
da SS

DAHLGAARD; 
DAHLGAARD-PARK, 
2006
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5.7.2 Motivação 
A motivação da LSS no desenvolvimento de projetos de embalagens encontra-se na 
Tabela 5.9. A implantação da LSS, através do alinhamento e unificação, deve ser 
permeada na organização de forma transparente, em um processo de mudança, de 
tal sorte unificar os esforços focados no planejamento estratégico. 

A padronização na LM e SS, transformada no ambiente LSS, através da orientação 
e visão, deve priorizar seus principais pontos individuais. A maneira de se abordar 
a LSS, através da hierarquia e motivação, bem como de se combinar a LM e SS na 
organização exige muita disciplina e motivação.

TABELA 5.9 Estabilização, Padronização e Motivação na LSS (Fonte: adaptada de 
Silva et al., 2011).

Característica Descrição Autor, ano

Es
ta

bi
liz

ar Un
ifi

ca
r A unificação da LSS em si não assegura a 

eficácia dos planos de ação. É preciso integrar

FORNARI;  
MASZLE, 2004; 
JING, 2009

Unificar sistematicamente as áreas-chave que 
possuem sinergias

PEPPER;  
SPEDDING, 2010

Al
in

ha
r Adotar mecanismos adequados para alinhar a 

seleção dos projetos com os objetivos estraté-
gicos do negócio

FORNARI;  
MASZLE, 2004; 
JING, 2009; 
SNEE, 2010

Pa
dr

on
iz

ar Or
ie

nt
ar Mesmo que a compatibilidade das duas meto-

dologias seja admitida, é recomendável evitar 
tratar uma (LM) como dominante e a outra 
(SS) como subordinada ou vice-versa

BENDELL, 2006

Vi
sã

o Sugere a construção de uma visão e missão 
corporativa para LSS que valorize igualmente 
a LM e SS

GEORGE, 2002

M
ot

iv
ar

Su
bo

rd
in

ar

O engajamento da liderança é crítico, para 
que a LSS seja efetivamente conduzida GEORGE, 2002.

Formalizar a criação de um único comitê di-
retivo. Indica-se a designação de um diretor 
corporativo para LSS

WHEAT et al., 
2003.

M
ot

iv
ar

A motivação e o controle da gestão de mudan-
ças são fundamentais GEORGE, 2002.

A motivação da LSS é função de um ambiente 
construtivo, que favorece a convergência das 
propostas da LM e SS para o alcance de re-
sultados que seriam mais difíceis de alcançar 
somente por meio de uma delas

GEORGE et al., 
2004
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Em projetos de embalagens, a integração das metodologias LM e SS constitui uma 
iniciativa sistêmica, em que o ganho obtido com o todo formado pelas duas é superior 
à soma dos ganhos que podem ser obtidos com as partes separadas. 

Metodologias tais como LM e SS envolvem criação de cultura e afetam a estrutura 
organizacional. Portanto, é importante adotá-las prevendo-se desde o início em 
moldar um ambiente, que facilite o aprimoramento e modernização dos processos 
gerenciais pela incorporação de novas metodologias.

A integração para LSS, Wheat et al. (2003) notam que as maneiras em que ela é 
buscada variam conforme a organização observada e destacam a importância de não 
prescrever uma aplicação de formato único para todas empresas. 

Segundo Jing (2009), é possível haver situações extremas em que convém preservar a 
implantação da LM ou da SS claramente como modelo, aproveitando subsidiariamente 
certas características da outra. 

Já Marash (2003) e Souza et al. (2014) levantam a questão de que muitas empresas 
atualmente buscam se adequar, simultaneamente, aos requisitos de diversos sistemas 
de gestão como os da qualidade. 

Para George (2002) a implementação da LSS envolve aspectos que se iniciam com a 
criação de uma visão, cultura e valores. Essa abordagem, no projeto de embalagens, 
exige treinamento das pessoas e alinhamento dessa iniciativa com objetivos 
estratégicos do negócio.
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CAPÍTULO 6:   
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE 

SISTEMA DE EMBALAGEM NA  
CADEIA DE SUPRIMENTOS

Ana Paula Reis Noletto 
Orlando Fontes Lima Júnior

6.1 INTRODUÇÃO
No panorama geral da cadeia de distribuição de produtos (Figura 6.1), com enfoque no 
papel das embalagens, podemos verificar a atuação de cada uma delas (embalagens 
primárias, secundárias e de transporte) desde a Fábrica até o Ponto de Venda (PV). As 
embalagens primárias, que estão em contato direto com o produto e que são expostas 
nas gôndolas do PV, têm como principais funções a conservação das propriedades do 
produto e a comunicação com o potencial cliente além de também oferecerem certa 
proteção mecânica, As embalagens de transporte, que são em sua grande maioria as 
embalagens de papelão ondulado, têm como principal função garantir a proteção do 
produto em relação às solicitações mecânicas ao longo do transporte do Fabricante 
até o Centro de Distribuição (CD) ou o PV. 
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FIGURA 6.1 Panorama geral da cadeia de distribuição de produtos 
manufaturados.

Para avaliar o desempenho das embalagens ao longo da cadeia de distribuição podem 
ser realizados estudos de desempenho físico-mecânico dos materiais ou estudos 
baseados em entrevistas com profissionais.

6.1.1 Estudos de desempenho físico-mecânico
Durante o transporte, a distribuição e a estocagem, os produtos estão suscetíveis a uma 
série de solicitações mecânicas. Essas solicitações são oriundas do próprio ambiente 
de fabricação ou distribuição do produto. Por exemplo, as vibrações nas esteiras 
automáticas presentes na fábrica, as vibrações na carroceria do caminhão e os choques 
mecânicos sofridos pelas embalagens durante movimentações com empilhadeiras.  

Para a realização desses estudos em embalagens é necessário um bom conhecimento 
da cadeia de suprimentos que se está avaliando. Visitas às fábricas, centros de 
distribuição e pontos de venda são importantes para que o analista entenda a Cadeia 
de Suprimentos como um todo. Por questões de política de algumas empresas, nem 
sempre é possível ir aos principais locais envolvidos nesse levantamento. Nesse caso, 
é recomendado o uso de equipamentos de gravação para se registrar as condições de 
distribuição e posterior simulação em laboratório (JONESON, 2014).

Para se correlacionar os resultados obtidos em laboratório com os dados reais obtidos 
em campo é necessário a construção de históricos de desempenho da embalagem 
na cadeia de suprimentos com os resultados dos estudos em condição controlada 
(laboratório) (Informativo CETEA, 2013).
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 Entre as vantagens de se realizar estudos dessa natureza estão:

 ■ A validação de novos sistemas de embalagem com menores custos;

 ■ A segurança proporcionada ao fabricante do produto ao evitar situações de desgaste 
com clientes por entregar produtos novos com avarias por falta de testes prévios;

 ■ A criação de históricos de desempenho para futuras alterações na embalagem atual.

No Brasil existem alguns laboratórios que realizam estudos de simulação de 
distribuição como o CETEA – Centro de Tecnologia de Embalagem do ITAL – Instituto 
de Tecnologia de Alimentos.

Dentre os ensaios de simulação de distribuição estão os ensaios de vibração realizados 
em mesas pneumáticas (Figura 6.2), os ensaios de compressão em embalagens primárias 
ou de transporte realizados em prensas de compressão (Figura 6.3), e os ensaios de 
avaliação de impacto com uso de equipamentos de choque e queda (Figura 6.4).

FIGURA 6.4   Exemplo de equipamento para ensaio de queda.

FIGURA 6.2  Exemplo de mesa para
      simulação de vibração.

FIGURA 6.3  Exemplo de prensa de  
     compressão de embalagens.
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6.1.2 Estudos baseados em entrevistas com profissionais
A seguir é apresentada uma metodologia baseada em entrevistas com os profissionais 
presentes na cadeia de suprimentos.

Metodologia Packaging Scorecard (PSC)

De forma a apoiar os estudos em Packaging Logistics, foi desenvolvida uma metodologia 
de avaliação do desempenho de embalagens denominada Packaging Scorecard. Sua 
elaboração se baseou no método Balanced Scorecard voltado para estudos onde há 
limitações dos sistemas tradicionais de avaliação de desempenho, com aplicação em 
áreas como desenvolvimento de produtos, processos, clientes e mercados. “Pontos 
fortes e fracos do sistema de embalagem são identificados de forma sistemática com 
uma abordagem holística” (OLSMATS, 2003).

De forma prática, o Packaging Scorecard realiza um estudo de desempenho da 
embalagem baseado na visão dos atores envolvidos na cadeia de distribuição de um 
determinado produto. Os atores podem ser escolhidos com base no foco da pesquisa e 
podem incluir o fabricante do produto, o atacadista e/ou distribuidor, o transportador 
e o ponto de venda. A aplicação do método se baseia em duas etapas: ponderação 
sobre a importância dos critérios e avaliação efetiva destes critérios. 

Desenvolvido por pesquisadores do antigo Packforsk (Institute for Packaging and 
Logistics), na Suécia, o PSC incorpora a subjetividade da visão de cada um dos 
envolvidos no processo. Para Olsmats (2003) a subjetividade pode ser uma vantagem 
do método, visto que a percepção que os participantes da cadeia de suprimentos 
têm a respeito de uma embalagem pode muito bem ser mais importante do que 
qualquer critério objetivo de desempenho. Baseados em estudos de caso, os autores 
da ferramenta elaboraram a Tabela 6.1, que apresenta algumas sugestões de critérios 
de avaliação e a quais dos atores competem a avaliação desses critérios.
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TABELA 6.1 Critérios de avaliação originais do Packaging Scorecard.

Critério Fornecedor
Transportador, 
distribuidor e 

atacadista
Varejista Consumidor

Operação em máquina sim não não não

Proteção oferecida ao 
produto sim sim sim sim

Fluxo de informações sim sim sim não

Eficiência de volume e 
peso sim sim sim não

Quantidade e tamanho 
corretos não sim sim sim

Manuseio não sim sim sim

Capacidade de agregar 
valor ao produto sim não não sim

Informações sobre o pro-
duto não não não sim

Capacidade de venda não não sim sim

Segurança não não sim não

Redução de uso de re-
cursos sim não não não

Quantidade mínima de 
resíduos não não sim sim

Custos da embalagem sim não não não

Fonte: OLSMATS; DOMINIC, 2003, tradução livre.  
sim – O critério descrito da linha será avaliado pelo ponto da cadeia descrito pela coluna por ser um 
critério pertinente a esse ponto. 
não - O critério descrito da linha não será avaliado pelo ponto da cadeia descrito pela coluna por não ser 
um critério pertinente a esse ponto.

É importante observar que a aplicação do Packaging Scorecard é feita através do 
preenchimento de questionários junto aos envolvidos na cadeia e por isso deve ser 
realizada sem percepções tendenciosas e por pesquisadores com senso crítico sobre 
o papel dos sistemas de embalagens nas etapas de distribuição física.

A aplicação do método PSC é realizada em duas etapas: ponderação/peso e pontuação 
de cada critério. 

 ■ Ponderação do critério – o entrevistado avalia a importância de cada critério com 
valor entre 0 e 100%;

 ■ Pontuação do critério – o entrevistado determina uma nota entre 1 e 9 para cada 
critério.
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Os dados de ponderação obtidos são normalizados considerando-se todos os critérios 
avaliados. Em cada critério, a pontuação é multiplicada pelo seu peso normalizado e 
a soma total destes equivale ao resultado de PSC da embalagem. A Tabela 6.2 ilustra 
um exemplo do cálculo do PSC de uma embalagem.

TABELA 6.2 Simulação do cálculo do Packaging Scorecard de uma embalagem.

Ponto da cadeia de suprimentos: Fabricante

Critérios Peso (%) Peso Normalizado Pontos Pontos x Peso

Operação em máquina 30 30/150 = 0,20 8 1,60

Proteção oferecida ao 
produto 50 50/150 = 0,33 5 1,65

Fluxo de informações 70 70/150 = 0,47 4 1,88

Somatória dos Pesos 150 1,00 - -

Packaging Scorecard - - - 5,13

A pontuação final, obtida em cada um dos atores, serve como indicação de 
desempenho global da embalagem ao longo da cadeia de distribuição e pode indicar 
possíveis entraves dentro da cadeia.

6.2 ATUALIZAÇÃO DA METODOLOGIA PACKAGING SCORECARD 
PARA PACKAPERFORMA (PPF)

Em Dominic (2010), o autor apresenta algumas alterações em relação ao método 
original em que descreve o método Packaperforma conforme descrito a seguir:

a) lista de critérios;

b) comparação pareada dos critérios para obtenção do peso (importância) dos mesmos. 

6.2.1 Descrição dos critérios
A seguir é apresentada a descrição de cada um dos critérios avaliados no Packaperforma 
(PPF):

 ■ Operação em máquina: Embalagem primária - se refere à eficiência do material/ 
embalagem na linha de produção. Esse critério contempla a aptidão da embalagem 
em relação a características como: conformação do material na linha, facilidade de 
enchimento, fechamento, selagem;

 ■ Proteção oferecida ao produto: Embalagem primária e secundária - capacidade 
de proteger o produto nos diferentes ambientes de distribuição em relação a 
vazamentos, contaminação, amassamentos;

 ■ Fluxo de informações: Embalagem primária e secundária - diz respeito às informações 
presentes nas embalagens que facilitam o fluxo das operações logísticas como 
códigos de barras e etiquetas com informações referentes à identificação, peso, 
restrições; 
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 ■ Eficiência de volume e peso: Embalagem primária e secundária - capacidade de 
proporcionar arranjos eficientes para acondicionamento em caixas e bandejas e nos 
paletes para transporte e estocagem;

 ■ Quantidade e tamanho certos: Embalagem primária e secundária – capacidade da 
embalagem de ser empilhada/arrumada nas prateleiras;

 ■ Manuseio: Embalagem primária e secundária - a embalagem é de fácil manuseio.

 ■ Capacidade de venda: Embalagem primária - capacidade de venda da embalagem 
(poder de atração na prateleira);

 ■ Segurança: Embalagem secundária - a embalagem protege o produto contra furtos;

 ■ Empilhamento: Embalagem primária e secundária - diz respeito à facilidade de 
empilhar/estocar o material da embalagem e formar e manter o empilhamento das 
embalagens secundárias;

 ■ Logística reversa: Embalagem secundária - facilidade de retornar a embalagem quando 
ocorre algum problema;

 ■ Informações sobre o produto: Embalagem primária - a embalagem oferece informações 
suficientes sobre o produto;

 ■ Custo da embalagem: Embalagem primária - custo do material de embalagem e processo 
de enchimento/fechamento;

As Tabelas 6.3 e 6.4 mostram uma atualização da lista de critérios e a quais dos 
atores competem essa avaliação. As tabelas apresentam os critérios para avaliação 
das embalagens primárias e secundárias.

TABELA 6.3 Critérios de avaliação do Packaperforma. Embalagem primária. 

Critério Fornecedor Ponto de Venda

Operação em máquina sim não

Proteção oferecida ao produto sim sim

Fluxo de informações sim não

Eficiência de volume e peso sim não

Quantidade e tamanho corretos não sim

Manuseio não sim

Capacidade de venda não sim

Empilhamento sim não

Informações sobre o produto não sim

Custos da embalagem sim não

sim – O critério descrito da linha será avaliado pelo ponto da cadeia descrito pela coluna por ser um 
critério pertinente a esse ponto. 
não - O critério descrito da linha não será avaliado pelo ponto da cadeia descrito pela coluna por não ser 
um critério pertinente a esse ponto.
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TABELA 6.4 Critérios de avaliação do Packaperforma. Embalagem secundária. 

Critério Transportador e/ou 
distribuidor Ponto de Venda

Operação em máquina não não

Proteção oferecida ao produto sim sim

Fluxo de informações sim não

Eficiência de volume e peso sim não

Quantidade e tamanho corretos não não

Manuseio sim sim

Capacidade de venda não não

Segurança não sim

Empilhamento sim não

Logística reversa sim sim
sim – O critério descrito da linha será avaliado pelo ponto da cadeia descrito pela coluna por ser um 
critério pertinente a esse ponto. 
não - O critério descrito da linha não será avaliado pelo ponto da cadeia descrito pela coluna por não ser 
um critério pertinente a esse ponto.

6.3 CONSIDERAÇÕES
Estudos de desempenho físico-mecânico dos materiais ou estudos baseados em 
entrevistas com profissionais podem promover o entendimento das limitações e 
oportunidades de melhoria na movimentação de cargas possibilitando a minimização 
dos impactos econômicos, sociais e ambientais.
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CAPÍTULO 7:   
TRANSPORTE DE PRODUTOS  

PERIGOSOS NA LOGÍSTICA  
URBANA E EMBALAGENS UTILIZADAS

Marne Lieggio Junior

7.1 INTRODUÇÃO
A evolução do transporte de produtos perigosos é confirmada pelo Relatório de 
Desempenho da Indústria Química Brasileira da Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim). De acordo com esse documento, na comparação anual entre 
2013 e 2012, o índice de produção de produtos químicos de uso industrial aumentou 
1,16%. Segundo a Abiquim (2013), o setor químico é o quarto maior em importância 
na formação do PIB industrial do país (10,50%).

Durante o transporte de produtos perigosos no meio urbano é que se verificam os 
riscos a que ficam submetidos o homem (ator diretamente envolvido na atividade de 
transporte), a população exposta (principalmente a lindeira às vias públicas) e o meio 
ambiente, em razão das características físico-químicas dos produtos transportados, 
tais como toxicidade, inflamabilidade, explosividade e radioatividade. Não se 
olvidando, no caso de ocorrência de acidentes, dos prejuízos decorrentes de perda de 
carga, de patrimônio privado (entre eles, veículos), de danos à infraestrutura viária 
pública e de dificuldades na gestão da operação do tráfego das vias.

Na atual conjuntura do setor de prestação de serviços de transporte de produtos 
perigosos, as empresas movimentam-se de forma cada vez mais intensa no sentido 
de ampliar suas próprias fronteiras em detrimento dos concorrentes. Por outro lado, 
a cadeia logística de produtos perigosos é fortemente regulada, para se obter níveis 
adequados de segurança em todos os seus elos e para todos os atores. Com isso, é 
necessário que todos os atores envolvidos no transporte desse tipo de produto – e não 
apenas embarcadores e transportadores – estejam familiarizados com as premissas 
básicas para as operações de transporte e, também, conheçam as disposições 
normativas específicas para as embalagens utilizadas.
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Nesse sentido, o objetivo deste capítulo é prover o leitor de conhecimento básico 
acerca do tema, englobando: o entendimento do transporte de produtos perigosos 
no meio urbano, premissas básicas – incluindo a questão das embalagens utilizadas, 
riscos do transporte e impactos das regulamentações na cadeia logística. 

Também será possível verificar algumas inovações desencadeadas pelo estabelecimento 
das regulamentações, que permitem não somente as empresas adquirirem vantagens 
competitivas de mercado, como também contribuem para a geração de ambientes de 
tráfego mais seguros e eficientes.

7.2 O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS  
NO MEIO URBANO 

O transporte de produtos perigosos no meio urbano será discernido, nesta seção, 
por meio do entendimento da regulamentação do transporte de produtos perigosos, 
da definição legal de produtos perigosos para fins de transporte, da base legal da 
atividade, classificação dos produtos perigosos e carregamento e embalagens 
utilizadas.

7.2.1 Entendendo a Regulamentação do Transporte  
de Produtos Perigosos

As regulamentações do transporte de produtos perigosos (TPP) são oriundas, 
basicamente, do Regulamento Modelo da ONU ou do Acordo Europeu relativo ao 
Transporte de Materiais Perigosos por Rodovias e Ferrovias – ADR/RID, sendo que 
cada qual apresenta sua especificidade de aplicação e estrutura de organização. 
É a partir da interpretação dos princípios estabelecidos nessas regulamentações e 
das discussões nacionais sobre o tema que cada país edita suas próprias normas e 
padrões técnicos para o transporte desse tipo de produto.

Além do Regulamento Modelo da ONU e do ADR, há também regulamentações 
internacionais provenientes do GHS (Sistema Globalmente Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos), do Mercosul e de Tratados 
e Convenções Internacionais (Convenção da Basiléia sobre os Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos; Convenção nº 170 da OIT, relativa à 
Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho; Rio-1992, Conferência 
Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento; Convenção 
de Roterdã, sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o 
Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas; Convenção de Estocolmo, 
sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes; e Conferência de Joanesburgo, envolvendo 
a Abordagem Estratégica para a Gestão Internacional de Substâncias Químicas).

No Brasil, com a reorganização do setor federal de transportes, por meio da Lei 
nº 10.233/2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e 
terrestre, a regulamentação e a fiscalização da movimentação de produtos perigosos 
em rodovias e ferrovias nacionais passaram a constituir esfera de atuação da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Já o modo de transporte aéreo desse tipo 
de produto é regulado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
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7.2.2 Afinal, qual a Definição Legal de Produtos Perigosos  
para Fins de Transporte?

De acordo com a Resolução ANTT nº 5.232/2016, que aprova as Instruções 
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos, é 
denominado produto perigoso “toda substância ou artigo encontrado na natureza 
ou produzido por qualquer processo que, por suas características físico-químicas, 
represente risco para saúde das pessoas, para a segurança pública ou para o meio 
ambiente” (ANTT, 2014).

Delineada a conceituação legal, atenção deve ser dada à distinção entre carga perigosa 
e produtos perigosos para fins de transporte. A carga perigosa, ainda que o termo 
seja positivado na legislação brasileira, pode representar qualquer carregamento mal 
estivado ou acondicionado (por exemplo: sacos de batata), capaz de provocar um 
acidente sem colocar a população ou qualquer compartimento de meio ambiente em 
risco direto de explosão, incêndios, intoxicação ou radiação.

Em outra extremidade, situa-se o carregamento constituído por produtos perigosos 
para fins de transporte, os quais, em função de suas características peculiares físico-
químicas – explosividade, inflamabilidade, toxicidade, radioatividade – na ocorrência 
de um acidente, podem colocar em risco a saúde das pessoas, o meio ambiente e a 
segurança pública.

7.2.3 Base Legal da Atividade de Transporte de Produtos  
Perigosos no Meio Urbano

No Brasil, a atividade de transporte de produtos perigosos no meio urbano tem suas 
bases legais fundamentadas em amplo arcabouço jurídico, conforme mostrado pela 
Tabela 7.1.

Não obstante, a atividade de transporte de produtos perigosos também é alcançada 
pelos instrumentos legais relativos à proteção do meio ambiente, sem prejuízo das 
legislações estaduais e municipais, conforme mostrado na Tabela 7.2. Em outras 
palavras, a legislação do transporte de produtos perigosos se inter-relaciona com a 
legislação ambiental, positivando os princípios da corresponsabilidade e do pagador-
poluidor.
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TABELA 7.1 Base legal da atividade de transporte de produtos perigosos no meio 
urbano.

Instrumento Legal Descrição

Decreto-Lei nº 2.068/83
Dispõe sobre multas a serem aplicadas por infrações 
à regulamentação para a execução dos serviços de 
transporte de cargas ou produtos perigosos.

Lei nº 9.503/97 Aprova o Código de Trânsito Brasileiro.

Lei nº 11.442/07 Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por 
conta de terceiros e mediante remuneração.

Decreto nº 96.044/88 e 
sua atualização pela Re-
solução ANTT nº 3665/11

Dispõem sobre o Regulamento do Transporte Rodoviá-
rio de Produtos Perigosos (RTRPP) no âmbito nacio-
nal, determinando exigências quanto a informações 
constantes no documento fiscal; porte obrigatório de 
documentos; sinalização das unidades de transporte 
e de carga; porte de equipamentos de segurança e de 
emergência; certificação de embalagens; certificação 
de inspeção de veículos e equipamentos destinados 
ao transporte a granel; e curso específico para condu-
tores.

Decreto nº 4.097/02

Altera a redação dos artigos 7º e 19º dos regula-
mentos para os transportes rodoviário e ferroviário 
de produtos perigosos, aprovados pelos Decretos nos 
96.044/88 e 98.973/90.

Resoluções ANTT nº 
5.232/2016 e suas alte-
rações

Constituem instruções complementares ao RTRPP.

Resolução ANTT nº 
437/04 e suas alterações

Institui o registro Nacional de Transportadores Rodo-
viários de Carga – RNTRC.

Portarias Inmetro

Determinam Regulamentos Técnicos de Qualidade 
(RTQs) e de Avaliação da Conformidade (RACs) para 
embalagens e veículos e equipamentos destinados ao 
transporte rodoviário de produtos perigosos a granel.

Resolução Contran nº 
168/04 e suas alterações

Regulamenta o curso específico para condutores de 
veículos transportadores de produtos perigosos.

Normas complementares 
da ABNT Complementam o RTRPP.

Fonte: ANTT (2017).
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TABELA 7.2 Base legal da atividade de transporte de produtos perigosos relacionada 
aos aspectos de meio ambiente.

Instrumento Legal Descrição

Lei nº 9.605/98 Dispõe sobre a Lei dos Crimes Ambientais.

Lei nº 9.966/00
Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da po-
luição causada por lançamento de óleo e outras substâncias 
nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional.

Lei nº 6.938/81 Dispões sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.

Código Civil Brasi-
leiro: art. 159.

Aquele que violar direitos ou causar prejuízos a terceiros 
fica obrigado a reparar os danos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

7.2.4 Classificação dos Produtos Perigosos para Fins de Transporte
Por constituírem fontes de perigo, os produtos perigosos são classificados de acordo 
com o tipo de danos que podem provocar. O Regulamento Modelo da ONU estabelece, 
em sua Parte 2, os critérios utilizados para a classificação desses produtos, que estão 
dispostos em nove Classes de Risco distintas, que podem ou não estar subdivididas em 
Subclasses, conforme as características de tais produtos. Na sequência, apresenta-se 
a Tabela 7.3, identificando as Classes de Risco.

TABELA 7.3 Classes de Risco para o transporte de produtos perigosos.

Classes

Classe 1: explosivos.

Classe 2: gases.

Classe 3:  líquidos inflamáveis.

Classe 4:  sólidos inflamáveis; substâncias sujeitas à combustão espontânea; 
substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis.

Classe 5: substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos.

Classe 6: substâncias tóxicas e infectantes.

Classe 7: material radioativo.

Classe 8: substâncias corrosivas.

Classe 9: substâncias e artigos perigosos diversos.

Fonte: UNECE (2014).
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7.2.5 Carregamento e Embalagem de Produtos Perigosos 
O transporte de produto perigoso pode ser realizado de forma contínua ou descontínua. 
A transferência contínua é efetuada por meio de sistemas dutoviários, principalmente 
quando as instalações de origem e destino estão próximas uma da outra. É o que 
ocorre, por exemplo, nos polos petroquímicos ou na transferência de derivados da 
refinaria às bases de distribuição, normalmente localizados nos setores industriais do 
tecido urbano ou metropolitano. Para efetivar as transferências descontínuas desse 
tipo de produto é comum a utilização do transporte de cargas fracionadas ou a granel.

Carga fracionada é aquela em que os produtos são transportados em pequenas 
quantidades, ou seja, em embalagens de massa ou de volume limitados, os quais 
são padronizados para facilitar o acondicionamento e o manuseio. Com isso, as 
embalagens podem ser movimentadas manualmente ou por meio de paletização. 
Normalmente, utilizam-se embalagens internas e externas.

As embalagens internas podem ser fabricadas por diversos materiais: papel, papelão, 
plástico, vidro e metais. As embalagens externas são representadas por: sacos (papel 
multifoliado resistente à água, plástico, têxtil emborrachado); caixas (aço, alumínio, 
outros metais, madeira natural, reconstituída ou à prova de pó, papelão, plástico 
expandido e rígido); tambores (aço, alumínio, outros metais, plástico, compensado e 
papelão); e bombonas (aço, alumínio e plástico).

As embalagens destinadas ao transporte de cargas fracionadas são selecionadas em 
função das características físico-químicas do material a ser transportado, de sua 
armazenagem e utilização e da resistência requerida para que o seu transporte e 
manuseio ocorram em níveis adequados de segurança. Por isso, a legislação nacional 
do transporte de produtos perigosos estabelece a obrigatoriedade de certificação de 
tais embalagens.

Carga a granel é aquela sólida ou líquida transportada em grandes volumes e que 
utilizam tanques, vasos de pressão ou caçambas, para conter o material durante 
o transporte. Nas operações de carga e descarga, elas exigem equipamentos para 
transferência do material, tais como bombas, compressores, elevadores ou esteiras 
transportadoras. Caminhões-tanque são utilizados com frequência pela indústria 
química, petroquímica e de refino de petróleo para a movimentação urbana de 
líquidos e gases a granel.

No transporte de produtos perigosos, existem os chamados grupos de embalagem. 
Algumas substâncias podem ser alocadas a um grupo de embalagem conforme o nível 
de risco que apresentam. Os grupos de embalagem têm os seguintes significados:

 ■ Grupo de embalagem I: substâncias que apresentam alto risco;

 ■ Grupo de embalagem II: substâncias que apresentam risco médio; e

 ■ Grupo de embalagem III: substâncias que apresentam baixo risco.

O grupo de embalagem, constante da Relação de Produtos Perigosos da Resolução 
ANTT no 5.232/2016, é que determina as exigências para transporte em determinados 
tipos de embalagens e tanques, de acordo com a classe de risco do produto perigoso.
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No Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Inmetro) é o órgão, delegado pela ANTT, que tem a atribuição de regulamentar 
e acompanhar os programas de avaliação da conformidade e fiscalização de 
embalagens, embalagens grandes, contentores intermediários para granéis (IBCs) 
e tanques portáteis, utilizados no transporte terrestre de produtos perigosos, bem 
como de fiscalizar e atestar a adequação dos veículos e dos equipamentos rodoviários 
destinados ao transporte de produtos perigosos a granel.

Por isso, é importante conhecer a definição legal dos seguintes termos abaixo, de 
acordo com a Resolução ANTT no 5.232/2016:

 ■ Embalagens: são recipientes e quaisquer outros componentes ou materiais 
necessários para que o recipiente desempenhe sua função de contenção.

 ■ Embalagens à prova de pó: são embalagens impermeáveis a conteúdos secos, 
inclusive material sólido fino produzido durante o transporte.

 ■ Embalagens singelas: são embalagens constituídas de um único recipiente contentor 
e não necessitam de uma embalagem externa para serem transportadas.

 ■ Embalagens combinadas: são uma combinação de embalagens para fins de 
transporte, consistindo em uma ou mais embalagens internas acondicionadas 
numa embalagem externa.

 ■ Embalagens compostas: são embalagens que consistem em uma embalagem 
externa e em um recipiente interno construídos de tal modo que formem uma 
embalagem única. Uma vez montada, passa a ser uma unidade integrada, que é 
envazada, armazenada, transportada e esvaziada como tal.

 ■ Embalagens de resgate: são embalagens especiais que atendem às disposições 
aplicáveis do RTRPP, nas quais se colocam, para fins de transporte, recuperação 
ou disposição, embalagens de produtos perigosos danificadas, defeituosas ou com 
vazamento, ou produtos perigosos que tenham derramado ou vazado.

 ■ Embalagens grandes: consistem em uma embalagem externa que contém artigos ou 
embalagens internas e que:

a) São projetadas para movimentação mecânica;

b) Excedem 400 kg de massa líquida ou 450 litros de capacidade, mas cujo volume 
não excede 3m3.

 ■ Embalagens externas: são proteções externas de uma embalagem composta ou 
combinada juntamente com quaisquer materiais absorventes ou de acolchoamento 
e quaisquer outros componentes necessários para conter e proteger recipientes 
internos ou embalagens internas.

 ■ Embalagens intermediárias: são embalagens colocadas entre embalagens internas 
ou artigos e uma embalagem externa.

 ■ Embalagens internas: são embalagens que, para serem transportadas, exigem uma 
embalagem externa.
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7.3 PREMISSAS BÁSICAS PARA O TRANSPORTE  
DE PRODUTOS PERIGOSOS 

O transporte de produtos perigosos baseia-se, tanto quanto possível, na homogeneização 
de procedimentos operacionais, a fim de propiciar a aplicação de seus dois princípios 
universais: (a) o de garantia da segurança da operação, e (b) o de facilitação do 
transporte entre fronteiras dos meios urbanos nacionais e internacionais.

Algumas premissas do TRPP dizem respeito a: responsabilidade pela classificação de 
um produto perigoso para fins de transporte; planejamento da expedição; carregamento 
e embalagem; treinamento do condutor; utilização da Ficha de Emergência e do 
Envelope para o Transporte; identificação dos produtos perigosos em unidades de 
transporte e de carga; e responsabilidades do embarcador e do transportador.

7.3.1 Princípio da Responsabilidade pela Classificação  
de um Produto Perigoso para Fins de Transporte

De acordo com o RTRPP, a classificação de um produto ou resíduo considerado 
perigoso para o transporte deve ser feita pelo seu fabricante ou expedidor orientado 
pelo fabricante, tomando como base as características físico-químicas do produto, 
alocando-o em uma das Classes ou Subclasses de Risco.

Com isso, devem ser tomados todos os cuidados referentes ao planejamento da 
expedição, que engloba: embalagem; marcação e rotulagem; identificação das 
unidades de transporte e de carga; documentação; prescrições aplicáveis a veículos 
e equipamentos do transporte rodoviário; quantidade limitada e provisões especiais, 
quando aplicáveis; e demais condições exigidas para transporte nos regulamentos 
nacionais.

7.3.2 Declaração do Expedidor
No transporte de produtos perigosos, há a necessidade de se garantir o adequado 
acondicionamento da carga. E isso é refletido no RTRPP, em que o embarcador deve 
emitir uma declaração – denominada de Declaração do Expedidor – de que os produtos 
estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das 
etapas necessárias à operação de transporte e que atendem à regulamentação em vigor.

7.3.3 Documentação Necessária para o Transporte Terrestre  
de Produtos Perigosos

De acordo com a Resolução ANTT no 5.232/2016 e suas alterações todo carregamento 
de produto perigoso deve ser acompanhado de documento fiscal. O documento fiscal 
para o transporte de produtos perigosos é qualquer documento (declaração de carga, 
nota fiscal, conhecimento de transporte, manifesto de carga ou outro documento que 
acompanhe a expedição) que contenham, em regra, as seguintes informações:

 ■ O nome apropriado para embarque;

 ■ A classe ou a subclasse do produto, acompanhada, para a Classe 1, da letra 
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correspondente ao grupo de compatibilidade. Nos casos de existência de risco(s) 
subsidiário(s), poderão ser incluídos os números das classes e subclasses 
correspondentes, entre parênteses, após o número da classe ou subclasse principal 
do produto; 

 ■ O número ONU, precedido das letras “UN” ou “ONU” e o grupo de embalagem da 
substância ou artigo; e

 ■ A quantidade total por produto perigoso abrangido pela descrição (em volume, 
massa, ou conteúdo líquido de explosivos, conforme apropriado). Quando se tratar 
de embarque com quantidade limitada por unidade de transporte, o documento 
fiscal deve informar o peso bruto do produto expresso em quilograma.

7.3.4 Treinamento do Condutor
O condutor de veículo que transporta produtos perigosos deve receber um treinamento 
específico, exigido no RTRPP, e sua regulamentação é estabelecida na Resolução 
Contran nº 168/04 e suas alterações.

Tal treinamento denomina-se Movimentação e Operação de Produtos Perigosos 
(MOPP) e contempla, em geral, desde noções básicas de direção defensiva, passando 
pela regulamentação nacional, até procedimentos de emergência. 

7.3.5 Utilização da Ficha de Emergência e Envelope para Transporte
A Ficha de Emergência é um documento de porte obrigatório pelo condutor do veículo 
e deve conter: 

 ■ A natureza do risco apresentado pelos produtos perigosos transportados, bem como 
as medidas de emergências;

 ■ As disposições aplicáveis, caso uma pessoa entre em contato com os produtos 
transportados ou com substâncias que podem desprender-se deles;

 ■ As medidas que se devem tomar no caso de ruptura ou deterioração de embalagens 
ou tanques, ou em caso de vazamento ou derramamento de produtos perigosos 
transportados;

 ■ No caso de vazamento ou no impedimento do veículo prosseguir viagem, as 
medidas necessárias para a realização do transbordo da carga ou, quando for o 
caso, restrições de manuseio do produto;

 ■ Números de telefones de emergência do corpo de bombeiros, polícia, defesa civil, 
órgão de meio ambiente e, quando for o caso, órgãos competentes para as Classes 
1 e 7, ao longo do itinerário; e

 ■ Os produtos considerados incompatíveis para fins de transporte.

O Envelope para Transporte abriga as Fichas de Emergência e, no seu exterior, há 
informações breves sobre como o condutor deve agir em caso de emergências e os 
contatos das autoridades ao longo da rota de transporte.
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7.3.6 Identificação dos Produtos Perigosos em Unidades  
de Carga e de Transporte

Uma vez conhecidas as Classes e Subclasses de Risco, o próximo passo imprescindível, 
sob o ponto de vista de identificação de riscos, é saber identificar os produtos 
perigosos presentes em uma unidade de carga e de transporte.

Para que o trânsito de produtos perigosos nos tecidos urbanos em todos os países 
seja feito com segurança, estabeleceu-se uma sistemática para uniformizar os 
procedimentos nesse comércio. Por meio da Relação de Produtos Perigosos mais 
comumente transportados, a ONU introduziu uma codificação numérica, denominada 
de número ONU, em algarismos arábicos, a fim de: 

a) universalizar a identificação desses produtos;

b) facilitar o seu reconhecimento; e

c) comunicar o perigo do conteúdo das embalagens para povos com idiomas diferentes.

De acordo com os procedimentos recomendados pela UNECE (2014), as unidades de 
carga e de transporte contendo produtos perigosos devem ser sinalizadas com Painéis 
de Segurança e Rótulos de Risco para:

a) tornar tais produtos facilmente reconhecíveis à distância pela aparência geral dos 
símbolos (como forma e cor);

b) permitir a identificação rápida dos riscos que apresentam; e

c) prover, por meio das cores dos rótulos, uma primeira indicação quanto aos cuidados 
a observar no manuseio e estiva.

O Painel de Segurança é composto pelo número ONU e Número de Risco (código 
numérico constituído de dois ou três algarismos que indicam a natureza e a 
intensidade do risco), podendo apresentar o Risco Subsidiário (risco adicional que o 
produto perigoso apresenta). A Figura 7.1 ilustra um exemplo de Painel de Segurança 
para produto altamente tóxico (66) e corrosivo (8), relacionado ao número ONU 1670 
(perclorometilmercaptana).

Fonte: ANTT (2017).

FIGURA 7.1 Exemplo de Painel de Segurança para produto classificado como tóxico 
e altamente corrosivo (perclorometilmercaptana).

O Rótulo de Risco obedece a determinados padrões de dimensão, cor e forma, e 
apresentam, em regra, o pictograma, o nome e o número alusivo à Classe ou Subclasse 
de Risco a que o produto perigoso pertence. No Anexo 1 são mostrados exemplos de 
Rótulos de Risco para substâncias das Classes 1 a 9.
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Na Figura 7.2, apresenta-se a sinalização de unidade de transporte envolvendo um 
tipo de produto perigoso que foi classificado com apenas um risco.

Fonte: ANTT (2017).

FIGURA 7.2 Exemplo de sinalização de unidades de transporte envolvendo um tipo 
de produto perigoso de apenas um risco.

7.3.7 Certificados de Inspeção para Veículos
De acordo com o RTRPP, os veículos e equipamentos de transporte de produtos 
perigosos a granel devem ser inspecionados por organismos de inspeção acreditados 
pelo Inmetro, os quais realizarão inspeções periódicas e de construção para emissão 
do Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP) e do 
Certificado de Inspeção Veicular (CIV), de acordo com regulamentos técnicos daquele 
Instituto, complementados com normas técnicas brasileiras ou internacionais aceitas.

7.3.8 Responsabilidades do Embarcador e Transportador
O RTRPP assenta recomendações principalmente acerca dos deveres do embarcador 
e do transportador. 

Ao embarcador cabem: a responsabilidade pelas operações de carga; o fornecimento 
de documentos de porte obrigatório ao transportador, como a Ficha de Emergência; 
o cuidado ao oferecer para o transporte produtos devidamente acondicionados 
em embalagens que estejam de acordo com as especificações requeridas para o 
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produto específico e que se submeteram com êxito aos tipos de ensaio exigidos; a 
responsabilidade pela escolha de transportadora que tenha as unidades de transporte 
devidamente capacitadas e aparelhadas; o fornecimento de equipamentos necessários 
às situações de emergência, acidente ou avaria, com as devidas instruções; a 
exigência à transportadora pelo emprego de Painéis de Segurança e Rótulos de Risco 
correspondentes aos produtos a serem transportados; e a orientação e treinamento do 
pessoal empregado nas aludidas atividades.

Ao transportador competem: a adequada manutenção e utilização aos veículos e 
equipamentos; fazer vistoriar as condições de funcionamento e segurança do veículo e 
equipamento, de acordo com a natureza da carga a ser transportada, na periodicidade 
regulamentar; providenciar para que o veículo porte o conjunto de equipamentos 
necessários às situações de emergência, acidente ou avaria; instruir o pessoal 
envolvido na operação de transporte quanto à correta utilização dos equipamentos 
necessários às situações de emergência, acidente ou avaria; zelar pela adequada 
qualificação profissional do pessoal envolvido na operação de transporte; fornecer a 
seus prepostos os trajes e equipamentos de segurança no trabalho; e providenciar a 
correta utilização, nos veículos e equipamentos, dos Rótulos de Risco e Painéis de 
Segurança adequados aos produtos transportados.

7.3.9 Itinerário e Horários para o Transporte de Produtos Perigosos
Por ser uma atividade que apresenta riscos em sua operação, o transporte de produtos 
perigosos necessita de especial atenção quanto ao itinerário e ao horário de sua 
movimentação.

Nessa esteira de raciocínio, a Resolução ANTT no 3665/2011, que atualiza o RTRPP, 
estabelece, em seu art. 15, que o condutor de veículo transportando produtos 
perigosos deve evitar o uso de vias em áreas densamente povoadas ou de proteção de 
mananciais, de reservatórios de água ou de reservas florestais e ecológicas, ou que 
delas sejam próximas.

No art. 17 do mesmo instrumento legal está assentado que as autoridades com 
circunscrição sobre as vias podem determinar restrições ao seu uso, ao longo de 
toda a sua extensão ou parte dela, sinalizando os trechos restritos e assegurando 
percurso alternativo, assim como estabelecer locais e períodos com restrição para 
estacionamento, parada, carga e descarga.

E, ainda, o art. 19 consagra o princípio do planejamento do transporte, positivando 
que o itinerário deve ser programado de forma a evitar a presença de veículo 
transportando produtos perigosos em vias de grande fluxo de trânsito, nos horários de 
maior intensidade de tráfego.

7.4 RISCOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS  
PERIGOSOS NO MEIO URBANO

Além dos riscos à saúde humana, à gestão do tráfego, à infraestrutura viária e à 
segurança pública, os acidentes no transporte rodoviário de produtos perigosos 
podem causar efeitos danosos para a comunidade e a biota local, o que faz com que 
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se acentue a necessidade de controle de riscos durante o transporte desse tipo de 
produto.

PHMSA (2012) revela que as causas de acidentes no transporte de produtos perigosos 
mais observadas não são muito distintas daquelas da década de 1980: erro humano 
(desencadeando acidentes de tráfego), avarias das unidades de transporte, falhas na 
contenção (tanque ou embalagem) e falhas na vedação (válvulas ou conexões). 

Para a Cetesb (2007), até a década de 1960, a maior parte dos acidentes era atribuída 
a problemas técnicos com equipamentos. Já nas décadas de 1970 e 1980, a principal 
causa de acidentes passou a ser atribuída ao homem. O entendimento atual é que a 
falha do sistema de gestão dos riscos de um empreendimento ou atividade ocasiona 
os eventos. 

No período entre 1983 e 2006, foram identificados, pela Cetesb (2007), os principais 
fatores de acidentes no TRPP: causas não identificadas (35,70%); colisão (19,10%); 
falha mecânica (18,20%); e falha operacional (16,10%).

Apenas para se ter uma ideia, das 266 emergências químicas envolvendo transporte 
de produtos perigosos, atendidas pela CETESB em 2010 na região metropolitana 
de São Paulo, 178 casos (67%) geraram contaminação de solo, 105 casos (39,5%) 
geraram contaminação do ar e 53 casos (20%) geraram contaminação de recursos 
hídricos. É importante ressaltar que um mesmo acidente pode ter ocasionado a 
contaminação de mais de um meio (CETESB, 2014).

Em regra, os acidentes no TRPP resultam do somatório de fatores adversos, que 
passam a se materializar a partir das operações de carregamento, somando-se ao 
longo do trajeto às demais variáveis que, de forma direta ou indireta, estão ligadas ao 
condutor, à via, ao meio ambiente, ao veículo, à ação de terceiros, à ação ou omissão 
do poder público e demais elementos que contribuem ou podem de alguma forma 
contribuir para a concretização de um evento indesejado. 

Embora possam ser inúmeras e sua inter-relação complexa, quando analisadas 
de forma individual, as causas de eventos indesejados são identificáveis e, logo, 
passíveis de ações preventivas a partir da origem, principalmente na adoção de um 
plano de gerenciamento de riscos.

7.5 IMPACTOS DAS REGULAMENTAÇÕES DO TRANSPORTE  
DE PRODUTOS PERIGOSOS NA LOGÍSTICA URBANA

De acordo com Lieggio Júnior (2012), o estabelecimento de marcos regulatórios ou 
regulamentações no setor de transporte de produtos perigosos provocam impactos 
na cadeia logística urbana. O primeiro impacto que o Estado necessita produzir é 
a geração de transporte em níveis adequados de segurança e de modo sustentável. 
Algumas empresas transportadoras, por exemplo, podem enxergar apenas como um 
aumento de despesas de custeio; contudo, outras empresas percebem a oportunidade 
para inovarem em seu setor e destacam-se da concorrência.

Para Schumpeter (1997) e Burlamaqui (2005), os efeitos das inovações são múltiplos. 
Do ponto de vista da empresa inovadora, elas residem na origem de reduções de 
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custos, ganhos de produtividade, desempenho, qualidade e, frequentemente, a 
monopolização temporária de uma oportunidade de mercado, cujo resultado é a 
obtenção de lucros extraordinários. Do ângulo da estrutura econômica, resultam 
na criação de novos setores e rejuvenescimento de setores existentes. Em outras 
palavras, implicam a reestruturação permanente do espaço econômico existente em 
simultâneo à sua dilatação. Do ponto de vista da concorrência, implicam a criação 
de assimetrias competitivas e alteração na configuração das estruturas de mercado. 
Do ponto de vista do seu impacto macroeconômico, modificação de agregados e 
parâmetros do sistema.

Do arcabouço regulatório para a atividade de transporte de produtos perigosos, 
podem-se citar, abaixo, alguns pontos normativos que impactam, positivamente, a 
cadeia da logística urbana.

7.5.1 As Embalagens Certificadas
Os contentores intermediários para graneis (IBCs) foram as primeiras embalagens 
destinadas ao transporte de produtos perigosos a se submeterem ao processo de 
certificação compulsória (Portaria Inmetro no 250, de 16 de outubro de 2006). Logo 
após, a Portaria Inmetro no 326, de 11 de dezembro de 2006, estabeleceu a certificação 
compulsória de embalagens de até 400 kg ou 450 litros (INMETRO, 2014).

Consoante Lieggio Júnior (2012), antes da certificação compulsória, muitos eram os 
relatos de incidentes e acidentes nas vias públicas urbanas, em que as embalagens, 
não suportando os esforços a que eram submetidas, destroçavam-se, permitindo o 
derramamento de produtos perigosos, colocando em risco a saúde das pessoas, o 
meio ambiente e a gestão do tráfego.

A partir da certificação compulsória, torna-se possível para os vários atores da cadeia 
logística urbana o rastreamento de dados da embalagem produzida, tais como o 
fabricante e o laboratório responsável pelos testes de aceitação.

Fonte: Indydrum (2014).

FIGURA 7.3 Exemplo de um IBC.



Capítulo 7: Transporte de Produtos Perigosos na Logística Urbana e Embalagens Utilizadas

147

Nessa mesma esteira de raciocínio, muitas empresas se especializaram, formalmente, 
na reutilização, recondicionamento e refabricação de embalagens, a partir do 
estabelecimento de algumas definições na legislação do transporte de produtos 
perigosos, que permitem a reinserção de embalagens já usadas na cadeia logística:

 ■ Embalagens reutilizáveis: são embalagens que podem ser utilizadas mais de uma 
vez por uma rede de distribuição controlada pelo expedidor, para transportar 
produtos perigosos idênticos ou similares compatíveis, desde que inspecionadas 
e consideradas livres de defeitos que possam comprometer sua integridade e 
capacidade de suportar os ensaios de desempenho.

 ■ Embalagens recondicionadas: são embalagens que passam por processos de lavagem, 
de limpeza, de retirada de amassamentos, de restauração de sua forma e contorno 
originais e de pintura, sem alterar suas características originais (dimensional e 
estrutural), de forma que possam suportar os ensaios de desempenho para serem 
novamente utilizadas.

 ■ Embalagens refabricadas: são embalagens que passam por processos de lavagem, 
de limpeza, de retirada de amassamentos, de alteração de suas características 
originais (dimensional e estrutural) e de pintura, de forma que possam suportar os 
ensaios de desempenho para serem novamente utilizadas.

Exemplos de embalagens que podem ser reutilizáveis, recondicionadas e refabricadas 
são os tambores de capacidade de 200 litros, que circulam diariamente pelo meio 
urbano, transportando líquidos inflamáveis. 

É necessário ressaltar que os processos de recondicionamento e refabricação, embora 
não se disponham de dados oficiais no Brasil, evitam que muitas dessas embalagens 
tenham destinação ambiental incorreta, economizam matéria-prima e, por isso, 
contribuem para a eficiência energética e redução de custos de aquisição de novas 
embalagens que deveriam ser inseridas na cadeia logística.

Outro exemplo de como os regulamentos de transporte de produtos perigosos impactam 
a logística é o caso das embalagens vazias de agrotóxicos. Dentre as exigências dos 
marcos regulatórios estabelecidos para este tipo de produto, deve-se explicitar, 
por exemplo, a Lei no 9.974/2000, que estabeleceu que as empresas produtoras e 
comercializadoras de agrotóxicos são responsáveis pela destinação das embalagens 
vazias dos produtos por elas fabricados e comercializados, após a devolução pelos 
usuários. 

Dessa forma, em dezembro de 2001, foi criado o Instituto Nacional de Processamento 
de Embalagens Vazias (Inpev), que surgiu de uma iniciativa da indústria para atender 
às responsabilidades legais, sociais e ambientais no que se refere à destinação 
final das embalagens dos agrotóxicos comercializados. Para tanto, o Inpev mantém 
uma rede de coleta de embalagens vazias, situadas em regiões de maior demanda, 
impedindo que tais embalagens retornem de forma incorreta ao tecido urbano e 
metropolitano (INPEV, 2014).

Para planejar toda a rede e realizar a contratação de transporte para devolução das 
embalagens ao destino final, o Inpev criou o Centro de Programação de Transporte 
(CPT), dentro de seu departamento de logística e, como gestor de toda a rede, capacita 
empresas de transportes locais, regionais e nacionais para cuidar da movimentação 
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dessas cargas. Com isso, toda a cadeia logística teve que ser adaptada, desde o 
fabricante do agrotóxico até o consumidor final.

Cabe destacar a criação de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para as 
unidades de recebimento, que apresentam o conjunto de práticas indispensáveis ao 
seu funcionamento: desde como fazer a abertura das embalagens de agrotóxicos até 
a elaboração de planos de ação preventiva e de controle de possíveis acidentes.

Com a instalação do marco regulatório, a relação entre a quantidade total de 
embalagens que tiveram uma correta destinação final (t) e o total da safra agrícola de 
grãos (1.000t), que era de 0,04 em 2002, passou para 0,17, em 2008, ou seja, um 
acréscimo de 335,30% no período considerado.

Assim, o que antes era lixo, que contaminava o meio ambiente, passou a ser, após a 
reciclagem, mercadoria útil, na forma de tubos para fibra ótica, recipientes plásticos 
para lubrificantes e até mesmo de nova embalagem para defensivo agrícola.

Além disso, citam-se outras inovações ocorridas no processo em questão: criação 
de um triturador de embalagens vazias, que permitiu que o volume dos recipientes 
fosse reduzido em quatro vezes; os custos relacionados ao destino final e ao frete 
apresentaram uma economia significativa; o espaço destinado ao armazenamento da 
área segregada destinada a embalagens não laváveis foi otimizado; houve a economia 
de mais de 1.500 big bags (embalagens de resgate utilizadas para o transporte de 
recipientes não-laváveis) desde o seu emprego em 2003; e se utiliza, atualmente, 
um número menor de unidades de transporte para realizar a movimentação de carga.

7.6 O INSTITUTO DA QUANTIDADE LIMITADA
O instituto da quantidade limitada é aplicado ao transporte de produtos perigosos em 
pequenas quantidades. Nessas condições, os produtos apresentam, em geral, riscos 
menores que os transportados em grandes quantidades. Assim, é possível dispensar 
expedições com quantidades limitadas de produtos perigosos do cumprimento de 
algumas exigências regulamentares.

A dispensa dessas exigências, entretanto, não exonera qualquer dos agentes 
envolvidos na operação de suas respectivas responsabilidades. Para quantidades 
iguais ou inferiores aos limites de quantidade por unidade de transporte, constantes 
da coluna 8, denominada Quantidade Isenta, da Relação de Produtos Perigosos, 
constante da Resolução ANTT no 5.232/2016, independentemente das dimensões 
das embalagens, dispensam-se as exigências relativas a:

 ■ Rótulos de Risco e Painéis de Segurança afixados ao veículo;

 ■ Porte de equipamentos de proteção individual e de equipamentos para atendimento 
a situações de emergência, exceto extintores de incêndio;

 ■ Limitações quanto a itinerário, estacionamento e locais de carga e descarga;

 ■ Treinamento específico para o condutor do veículo;

 ■ Porte de Ficha de Emergência; e

 ■ Proibição de se conduzir passageiros no veículo.
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Um exemplo da aplicação do instituto da quantidade limitada é o caso dos aerossóis 
(recipientes utilizados para desodorantes e inseticidas). Para aerossóis ou recipientes 
que contenham substâncias inflamáveis, o valor da quantidade limitada por veículo 
é 333 kg.

7.7 A INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA
A Resolução ANTT nº 5.232/2016 define que produtos incompatíveis para fins de 
transporte são substâncias ou artigos que, quando embarcados em conjunto, resultam 
riscos indevidos, no caso de vazamento, derramamento ou qualquer outro acidente.
Tais produtos incompatíveis devem ser segregados uns dos outros durante a sua 
movimentação.

A norma ABNT NBR 14619 apresenta tabela de incompatibilidade química entre 
diversas Classes de Risco de produtos perigosos. A simples consulta a essa norma 
impede que o embarcador e o transportador corram riscos desnecessários no transporte 
de produtos perigosos pela rede urbana e metropolitana.

7.8 COFRES DE CARGA
A Resolução ANTT no 5.232/2016 estabeleceu que não fosse considerado proibido 
o transporte de produto perigoso em conjunto com outros produtos perigosos ou 
não, mesmo que incompatíveis entre si, desde que tais produtos, transportados 
de forma fracionada e adequadamente embalados, sejam segregados em cofres de 
carga (ou contentores) na unidade de transporte que garantam a estanqueidade 
entre os produtos transportados, assegurando a impossibilidade de danos a pessoas, 
mercadorias, segurança pública e meio ambiente.

Essa regra que introduziu o cofre de cargas no transporte de produtos perigosos 
em muito contribui para a otimização das expedições no meio urbano e na rede 
metropolitana, evitando a utilização de um número maior de veículos em circulação 
nas vias públicas.

7.9 O TANQUE MULTIMODAL PORTÁTIL
Para facilitar o transporte de um produto perigoso entre os vários modos de transporte, 
com especificações de construção padronizadas, a legislação brasileira já estabeleceu 
o tanque multimodal, com capacidade superior a 450 litros, utilizado no transporte 
de substâncias das Classes de Risco de 3 a 9. 

O tanque multimodal inclui uma carcaça dotada dos equipamentos de serviço e 
estruturais necessários para o transporte de substâncias perigosas. Deve ser carregado 
e descarregado sem a remoção de seu equipamento estrutural; ter elementos 
estabilizadores externos à carcaça e poder ser içado quando carregado; ser projetado, 
primariamente, para ser içado para um veículo ou embarcação de transporte e ser 
equipado com plataforma, guarnições ou acessórios que facilitem a movimentação 
mecânica.
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Fonte: LLS Baltic Container Services (2014).

FIGURA 7.4 Exemplo de tanque multimodal portátil.
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CAPÍTULO 8:  
A VISÃO AMBIENTAL DA DESTINAÇÃO  

FINAL DAS EMBALAGENS

Leda Coltro 
Thiago Urtado Karaski

8.1 INTRODUÇÃO
Assim como a logística direta, o conceito de logística reversa também tem evoluído 
ao longo do tempo. Em sua concepção inicial, na década de 1980, foi definida 
como o movimento de bens do consumidor para o produtor por meio de um canal de 
distribuição. Na década de 1990, novas abordagens foram introduzidas e a logística 
reversa passou a ser definida como o estudo de retorno de materiais com foco não 
apenas em benefícios técnicos e econômicos, mas também em eficiência ambiental, 
permitindo a redução do consumo de recursos naturais por meio da reutilização 
e reciclagem de bens industriais (produtos e embalagens). Mais recentemente, a 
logística reversa passou a ser a área da logística empresarial que visa agregar valores 
econômicos e ambientais aos bens industriais em fim de vida útil, permitindo a sua 
reintegração no ciclo de vida dos produtos, como os materiais reciclados (SILVA et 
al., 2012). 

De acordo com Leite (2002), a logística reversa é a área da logística empresarial que 
planeja, opera e controla o fluxo, bem como as informações logísticas correspondentes, 
do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao 
ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor 
de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, 
entre outros.

Inicialmente responsável pelo movimento de bens do consumidor para o produtor, 
por meio de um canal de distribuição, a logística reversa limitava seu escopo à 
movimentação de produtos e informações em direção oposta às atividades logísticas 
tradicionais (MOTTA, 2011). No entanto, as novas abordagens da logística reversa 
apontam-na como a logística do retorno dos produtos, redução do uso de recursos 
naturais, reutilização de materiais, reciclagem, reparação, reaproveitamento e 
remanufatura de materiais, ações para substituição de materiais, disposição final 
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adequada de resíduos, eficiência ambiental e gestão do ciclo de vida do produto 
(RODRIGUES, 2002). 

A logística reversa, quando realizada pelas organizações, acaba transmitindo aos seus 
clientes a imagem de uma empresa que procura se desenvolver sustentavelmente, 
aumenta a disponibilidade de material reciclado no mercado, permite a diversificação 
das opções de matéria-prima, diminui a exploração de matérias-primas não renováveis, 
é gerador potencial de atividades e mercados lucrativos, promove o desenvolvimento 
econômico local (por exemplo, podem ser criadas cooperativas de reciclagem) e 
se tornou uma exigência legal para determinadas empresas (Lei nº 12.305/2010). 
Segundo Motta (2011), outro benefício é o potencial que a logística reversa tem 
em unir a indústria, o atacado/distribuidor, o varejo e os demais elos da cadeia de 
abastecimento em torno de vantagens mútuas e economias sinérgicas.

De acordo com Leite (2002), há duas rotas distintas da logística reversa:

 ■ Logística Reversa de Pós-Venda: responsável pelo equacionamento e 
operacionalização do fluxo físico e das informações logísticas correspondentes de 
bens de pós-venda, sem uso ou com pouco uso. Seu objetivo estratégico é o de 
agregar valor a um produto logístico que é devolvido por razões comerciais, erros 
no processamento dos pedidos, garantia dada pelo fabricante, defeitos ou falhas de 
funcionamento no produto, avarias no transporte, entre outros motivos. Este fluxo 
de retorno se estabelece entre os diversos elos da cadeia de distribuição direta 
dependendo do objetivo estratégico ou motivo de seu retorno. 

 ■ Logística Reserva de Pós-Consumo: responsável pelo equacionamento e 
operacionalização do fluxo físico e as informações correspondentes de bens de pós–
consumo descartados pela sociedade em geral que retornam ao ciclo de negócios 
ou ao ciclo produtivo por meio de canais de distribuição reversos específicos. 
Constituem-se bens de pós-consumo os produtos em fim de vida útil ou usados 
com possibilidade de reutilização ou reinserção industrial em geral. Seu objetivo 
estratégico é o de agregar valor a um produto logístico constituído por bens inservíveis 
ao proprietário original, ou que ainda possuam condições de utilização, por produtos 
descartados por terem atingido o fim de vida útil e por resíduos industriais. 

O descarte inadequado caracteriza uma agressão à natureza. Assim, tornou-
se necessário um planejamento reverso do pós-consumo, visando o retorno e a 
recuperação dos produtos e embalagens utilizados, visto que na cadeia comercial, 
o ciclo dos produtos não termina quando os mesmos são descartados, o que explica 
a importância da reciclagem e do reaproveitamento destes produtos para o meio 
empresarial, já que tratam da responsabilidade da empresa sobre o fim da vida de 
seus respectivos produtos (MOTTA, 2011). Diversas são as rotas e possibilidades 
da gestão do resíduo sólido urbano (RSU), como pode ser observado no esquema 
genérico dos sistemas de coleta seletiva e de logística reversa (Figura 8.1) do Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal (IBAM, 2012). Este esquema genérico pode 
ser adaptado tanto ao produto quanto à embalagem em questão.
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FIGURA 8.1 Sistema de Coleta Seletiva e Logística Reversa (Adaptado de IBAM, 2012).

A geração e distribuição do material reciclável no ambiente urbano é bastante difusa, 
sendo gerado nas residências, em pontos comerciais, rodoviárias etc. juntamente com 
os demais componentes do RSU. A segregação do material reciclável é dependente, 
dentre outros fatores, da conscientização dos consumidores, do conhecimento 
do modo como esta separação deve ser feita e disseminação das informações da 
sistemática da coleta seletiva. 

Diversos modelos de coleta seletiva podem ser propostos. A coleta porta a porta (PaP) 
dos materiais secos é uma opção que, inserida no plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos, pode coletar grande volume de recicláveis. A disponibilização de 
locais de entrega voluntária (LEV) pode ser utilizada como acessório para entrega 
dos materiais recicláveis. Em geral, os LEVs são áreas organizadas, dispostas em 
pontos estratégicos do município aptos a receberem materiais recicláveis segregados 
previamente. Dependendo da infraestrutura disponibilizada, alguns destes postos 
recebem também pequenas quantidades de entulho, móveis velhos, podas de árvores, 
pneus, eletroeletrônicos e utensílios em geral. Já os postos de entrega voluntária 
(PEV) são grandes caixas em forma de contêineres fechados, com capacidade variável, 
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instalados em locais com grande fluxo e de fácil acesso ao público, como parques, 
rodoviárias, áreas públicas etc., bem como em parceria com o setor privado, em 
supermercados, shopping centers, postos de gasolina, etc., onde o cidadão pode levar 
seu material reciclável para descarte. As coletas podem ser periódicas e sistemáticas, 
como no caso de coletas seletivas porta a porta, complementada pela contínua 
disponibilização de pontos de coleta voluntária. 

Uma vez coletado, o material reciclado é encaminhado para a etapa responsável 
por receber, segregar e realizar o beneficiamento primário dos resíduos coletados. 
Organizações de catadores podem atuar no processo de triagem e beneficiamento 
primário e devem ser remuneradas pelos serviços prestados. Parcerias e acordos entre 
o setor empresarial, o setor público e as cooperativas de reciclagem podem facilitar e 
tornar o processo rentável. Estas mesmas organizações podem ficar responsáveis pela 
consolidação de informações quantitativas e geográficas dos produtos coletados. A 
compactação do material reciclável segregado, conferindo-lhe maior volume e peso, 
é um procedimento comum, pois facilita o seu transporte e permite que este seja 
realizado em quantidades maiores, agregando valor ao produto. Alguns materiais 
podem exigir tratamentos mais específicos como, por exemplo, a picotagem, lavagem 
e limpeza, geralmente realizadas antes da compactação. 

O material que fora segregado e limpo pode passar por um processamento industrial, 
adquirindo características que permitirão seu uso como matéria-prima em outros 
processos produtivos, agregando valor ao material reciclado.  Dentre os principais 
processos de revalorização podem ser citados: 1) a reciclagem mecânica, que consiste 
em submeter os materiais a processos mecânicos, moldando-os fisicamente em uma 
forma diferente da original; 2) a reciclagem química, que é um processo tecnológico 
de produção de insumos químicos ou de combustíveis a partir de resíduos; e 3) a 
recuperação energética, que consiste na combustão do resíduo com a recuperação da 
energia liberada. 

A comercialização de material reciclado requer o atendimento de diversas condições, 
tais como mercado de destino, tecnologia de reaproveitamento e valorização do produto, 
rentabilidade nas fases de retorno e logística reversa organizada (LEITE, 2012). 

Estudos conduzidos nos EUA indicam que a logística reversa representa cerca de 4% 
dos custos logísticos totais da empresa (STOCK et al., 2001; GREVE; DAVIS, 2011), 
ou ainda 1% do PIB dos EUA em 2006 (ABERDEEN GROUP, 2007). Considerando 
que no Brasil os custos logísticos são mais altos do que nos EUA, impulsionados pela 
recente aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), onde se espera 
um crescimento importante do retorno de produtos e embalagens pós-consumo, o 
gerenciamento dos gastos referentes à logística reversa passa a ganhar espaço frente 
aos gastos totais das empresas. Oportunidades também podem emergir neste novo 
cenário: o uso de matéria-prima reciclada pode baratear ou dar opções à produção 
(por exemplo, em momentos de alta de preço ou dificuldade de compra de matéria-
prima virgem); a venda de material reciclável pode gerar receita para a empresa; 
ganhos com marketing e imagem institucional como empresa responsável; vantagens 
mútuas em torno dos elos da cadeia de abastecimento etc.

Segundo Leite (2012), o transporte realizado nas diversas etapas da logística reversa é 
um fator decisivo para a viabilidade econômica e ambiental (consumo de combustíveis 
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fósseis e emissões de gases de efeito estufa) da reciclagem. Uma vez que o transporte 
corresponde de 50 a 60% do total dos custos da logística, estas decisões revestem-
se de muita importância para o sucesso econômico da logística reversa. O produto 
logístico de retorno, em geral, é de valor econômico baixo, requerendo, portanto, 
modal de baixa velocidade e baixo custo, sendo indicados os modais aquaviários 
e ferroviários para longas distâncias (acima de 1000 km) e rodoviário para curtas 
distâncias. No Brasil, a dificuldade de escolha é função da distorção de preços 
existentes entre os modais, bem como pela predominância do modal rodoviário. 
Porém, não pode ser descartada a análise da escolha de modais mais adequados em 
cada caso, além do tipo de veículo de cada modal, tipo de coleta etc.

A consideração da contribuição dos impactos ambientais referentes ao processo de 
transporte deve ser tratada com muito cuidado. A utilização adequada dos modais, 
baseada em estudos de desempenho ambiental, considerando-se a eficiência do meio 
de transporte e o ciclo de vida do combustível utilizado, pode reduzir significativamente 
a carga ambiental associada ao produto transportado.  Por exemplo, a subutilização da 
capacidade de carga tem os mesmos efeitos nos índices de emissão de poluentes que 
o aumento da distância de transporte. Desse modo, fica claro a grande importância 
de se otimizar o uso da capacidade de carga do transporte para a distribuição dos 
produtos independentemente do tipo de transporte adotado (COLTRO; GOERGEN, 
2002). A avaliação dos balanços energéticos e de recursos da cadeia de reciclagem 
tem mostrado saldo positivo ao meio ambiente mesmo considerando todas as etapas 
da cadeia reversa (MOURAD et al., 2008a; 2008b). Fazendo uso de metodologias 
específicas, como por exemplo, a Avaliação do Ciclo de Vida do produto (ACV), é 
possível simular cenários hipotéticos e identificar a opção ambientalmente otimizada. 

O retorno eficiente dos produtos por meio da logística reversa se evidencia atualmente 
pela possibilidade de geração de atividades e mercados lucrativos, pelo resultado 
positivo da prestação de serviço aos clientes, proteção de sua imagem corporativa, 
contribuição à sua própria sustentabilidade e obrigatoriedade legal (LEITE, 2009).

8.2 A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
E A LOGÍSTICA REVERSA

A Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS). Essa lei é um instrumento legal que 

“reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações 
adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 
Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos” (MMA, 2011a).

Na prática, a lei diferencia o resíduo (que pode ser reaproveitado ou reciclado) do rejeito 
(sem reaproveitamento) responsabilizando toda a sociedade pela gestão desse material.

No artigo 33 é citada a questão da logística reversa: 

“São obrigados a estruturar e implementar 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, os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes de: 
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I -  agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção 
à Sanidade Agropecuária (Suasa), ou em normas técnicas; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes”.

Os princípios desta lei incluem a cooperação entre as diferentes esferas do poder 
público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade; a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, ou seja, a sociedade como um 
todo – cidadãos, governos, setor privado e sociedade civil organizada – passa a ter 
responsabilidades individualizadas e encadeadas pela gestão ambientalmente correta 
das etapas do ciclo de vida dos resíduos sólidos; o reconhecimento do resíduo sólido 
reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social; além da consagração 
e amadurecimento de princípios como o da prevenção e precaução, do poluidor-
pagador, da ecoeficiência, desenvolvimento sustentável, padrões sustentáveis de 
produção e consumo, dentre outros.

Assim, passou a ser responsabilidade do cidadão não apenas a correta disposição dos 
resíduos gerados, mas também a revisão de seu papel como consumidor, norteado 
pela redução da geração de resíduos e consumo consciente. O setor privado, por 
sua vez, ficou responsável pelo gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos 
sólidos, sua reincorporação na cadeia produtiva e inovações nos produtos que tragam 
benefícios socioambientais, sempre que possível. Os governos federal, estaduais e 
municipais ficaram incumbidos da elaboração e implementação dos planos de gestão 
de resíduos sólidos, assim como dos demais instrumentos previstos na Política 
Nacional que promovam a gestão dos resíduos sólidos (MMA, 2011b).

A responsabilidade compartilhada fez dos fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos sólidos responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos, visando 
melhorar a gestão dos resíduos sólidos com base na divisão das responsabilidades 
entre a sociedade, o poder público e a iniciativa privada (MMA, 2011a).

Os planos de gestão de resíduos sólidos são o desdobramento desta política em 
todas as esferas do governo (nacional, estaduais e municipais) e têm como objetivo 
diagnosticar os problemas dos diversos tipos de resíduos gerados, apresentar 
alternativas e tecnologia de gestão e gerenciamento, estabelecer planos de metas, 
programas e ações para mudanças positivas sobre o quadro atual. 

Outros instrumentos, mais relacionados ao setor produtivo, são listados pela PNRS, 
dentre estes: 
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 ■ Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 
constituição ou composição, com participação de cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;

 ■ Sistemas de logística reversa: conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 
final ambientalmente adequada; 

 ■ Acordos setoriais: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e 
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 
implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;

 ■ Ordem de prioridade na gestão de resíduos sólidos: dá prioridade para a não geração 
de resíduos sólidos, seguida pela redução do consumo, reutilização, reciclagem, 
recuperação energética e finalmente o tratamento e disposição final em aterro 
(Figura 8.2). A recuperação energética também é uma opção de gestão nos casos 
em que não há viabilidade técnica e/ou ambiental para a reutilização ou reciclagem, 
desde que respeite os limites de emissão de gases estabelecidos e que sua técnica 
seja aprovada pelo órgão ambiental. 

FIGURA 8.2 Ordem de prioridade para a gestão de resíduos sólidos.

Estes instrumentos impactam diretamente na definição dos materiais, no sistema 
produtivo e no estabelecimento da logística reversa de produtos e embalagens. A PNRS 
estabeleceu que as embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a 
reutilização ou a reciclagem, além de serem restritas em volume e peso às dimensões 
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requeridas à proteção do produto. Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que 
as embalagens sejam projetadas de forma a serem reutilizadas ou recicladas de 
maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto 
que acondicionam. Obriga, ainda, o setor a estruturar e implementar sistemas de 
logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. 

A PNRS e seu Decreto Regulamentador (DR) nº 7.404, de 2010, definiram os 
produtos e embalagens sujeitos ao Sistema de Coleta Seletiva e ao Sistema de 
Logística Reversa (IBAM, 2012), conforme representado na Figura 8.3. 

FIGURA 8.3 Produtos e embalagens sujeitos ao Sistema de Coleta Seletiva e ao 
Sistema de Logística Reversa de acordo com a PNRS (Adaptado de 
IBAM, 2012).

Os prazos para a implementação da logística reversa são definidos por meio de 
acordos setoriais (precedidos de editais de chamamento dos setores), regulamentos 
específicos (com previsão de audiência pública) ou termos de compromisso firmados 
entre o setor privado e o Poder Público (FECOMERCIO, s.d.).

O acordo setorial é um instrumento facilitador do sistema de logística reversa, sendo 
opcional a adesão por parte das empresas fabricantes de embalagens. Porém, todas 
as empresas enquadradas na PNRS são obrigadas a apresentar uma proposta de 
logística reversa ao Ministério do Meio Ambiente (ABIPLAST, 2013).

De forma genérica, a logística reversa deve funcionar de maneira que os consumidores 
possam efetuar a devolução, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das 
embalagens após o uso. Os comerciantes e distribuidores são responsáveis pela 
devolução dos mesmos aos fabricantes ou importadores. E, finalmente, os fabricantes 
ou importadores dão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às 
embalagens, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente 
adequada. A Figura 8.4 apresenta um esquema representativo da logística reversa.
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FIGURA 8.4 Esquema representativo da logística reversa de embalagens.

Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística 
reversa devem manter informações atualizadas sobre a realização das ações sob sua 
responsabilidade, disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades.

8.3 PANORAMA DA RECICLAGEM NO BRASIL
A reciclagem no Brasil enfrenta alguns desafios, mas orientada pela PNRS caminha 
para uma evolução consistente juntamente com o estabelecimento de sistemas 
de coleta seletiva e de logística reversa que viabilizem este processo. Uma maior 
disponibilidade de matéria prima-reciclada no mercado brasileiro dá maior segurança 
de fornecimento aos que já a utilizam e incentiva o desenvolvimento de novos produtos 
obtidos a partir do material reciclado.

Segundo projeções da Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
- ABRELPE, a população urbana brasileira em 2012 gerou 201.058 toneladas de 
resíduo sólido urbano (RSU) por dia, o que resulta em um índice de 1,228 kg de RSU/
habitante/dia, conforme apresentado na Tabela 8.1. 90,17% do RSU gerado, ou seja, 
181.288 toneladas/dia foram coletadas. Da fração de RSU coletada, 58% tiveram 
sua disposição final ambientalmente adequada, enquanto 42% (76 mil toneladas/
dia) ainda seguiram para lixões e aterros controlados. A região Nordeste é a que 
coletou a menor porcentagem de RSU (77,4%) e o Centro-Oeste a região que menos 
destinou o RSU para aterros sanitários (29,4%).  A região Sudeste foi responsável por 
52,5% do total de RSU coletado no país e 72,2% de seus resíduos coletados foram 
dispostos em aterros sanitários (ABRELPE, 2012).
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TABELA 8.1 Geração, coleta e disposição de RSU em 2012 (Adaptado de ABRELPE).

Região

Geração e Coleta Disposição (%)

Índice RSU 
Gerado  

(kg/hab./dia)

RSU 
Gerado  
(t/dia)

Total 
Coletado

(t/dia)

RSU 
Coletado

(%)

Aterro 
Sanitário

Aterro 
Controlado

Lixão

Norte 1,145 13.754 11.585 84,23 35,1 29,8 35,1

Nordeste 1,309 51.689 40.021 77,43 35,4 33,0 31,6

Centro-
Oeste

1,251 16.055 14.788 92,11 29,4 48,1 22,5

Sudeste 1,295 98.215 95.142 96,87 72,2 17,3 10,5

Sul 0,905 21.345 19.752 92,54 70,3 18,2 11,5

Brasil 1,228 201.058 181.288 90,17 58,0 24,2 17,8

O panorama da gestão do RSU brasileiro identifica fatores positivos. O índice de 
coleta de RSU tem crescido paulatinamente, indicando que a universalização desses 
serviços é um caminho possível. A destinação final adequada do RSU coletado 
consolidou-se acima dos 50% e já se aproxima dos 60%. O número de cidades que 
fazem uso diretamente de lixões caiu cerca de 2% de 2011 para 2012 (ABRELPE, 
2012). 

No entanto, ainda existem desafios que permeiam o setor público, privado e a 
sociedade em geral. Uma primeira constatação, relacionada à disposição final, mostra 
que os 40% de RSU que contam com destino inadequado distribuem-se por mais de 
3.000 municípios, a maioria deles com menos de 10.000 habitantes e ainda sem 
condições técnicas e financeiras de solucionar esse problema (ABRELPE, 2012).

Também são muito tímidos os estímulos por parte das autoridades a favor da coleta 
seletiva e da reciclagem, o que reflete nos limitados índices revelados por essas 
atividades, apesar do esforço da população (ABRELPE, 2012). O estabelecimento 
de acordos setoriais, parcerias público-privada e com cooperativas de reciclagem 
possuem grande potencial para alavancar os índices de reciclagem.

Um ponto que permeia praticamente todas as questões levantadas está relacionado 
com a consciência ambiental da população. Sem a sensibilização e o apoio dos 
cidadãos, diversas ações ficam inviabilizadas e outras acabam impactadas de maneira 
negativa. Um exemplo disso é o aumento constante da geração de resíduos que, de 
2011 para 2012, novamente superou o crescimento populacional (ABRELPE, 2012).

Uma das soluções mais viáveis para a redução do volume de resíduo destinado para 
aterros ou lixões e, consequentemente, a disposição inadequada dos resíduos sólidos, 
é a coleta seletiva do resíduo sólido. A coleta seletiva vem se expandindo no país, 
tendo passado de 8,2% dos municípios, em 2000, para 17,9% (994 municípios), em 
2008, sobretudo nos estados das Regiões Sul e Sudeste. O percentual ainda é baixo, 
sendo que entre os que realizam a coleta seletiva, apenas 38% a fazem em todo o 
município (IPEA, 2012). Estimativas do Compromisso Empresarial para Reciclagem 
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- CEMPRE (2013a) apontam que a coleta seletiva atendeu apenas 12% da população 
brasileira em 2012.

A coleta informal de recicláveis tem contribuição significativa no montante total de 
reciclado no país. Por este motivo, a PNRS incentiva a criação e o desenvolvimento de 
cooperativas e de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis 
e recicláveis, visando melhores condições de trabalho e maior estabilidade de renda 
para estes colaboradores.

Além de a coleta seletiva contribuir para diminuir a quantidade de resíduos disposta 
em aterros sanitários e outros destinos, também gera empregos, facilita a reciclagem 
(com isso energia e recursos naturais são economizados) e é uma ótima ferramenta 
para educação e sensibilização ambiental. 

Segundo dados da ABRELPE, a composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos 
em 2012 era cerca de 30% de materiais recicláveis (Tabela 8.2). 

TABELA 8.2 Participação dos principais materiais no total de RSU coletado no Brasil 
em 2012 (ABRELPE, 2012).

Material Participação (%) Quantidade (t/ano)

Matéria Orgânica 51,4 29.072.794

Outros 16,7 9.445.830

Plástico 13,5 7.635.851

Papel, Papelão e Embalagem 
Longa Vida 13,1 7.409.603

Metais 2,9 1.640.294

Vidro 2,4 1.357.484

Total 100,0 56.561.856

O estudo sobre “Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2010” realizado 
pelo IBGE reuniu dados históricos da reciclagem no Brasil (Figura 8.5). Dentre os 
materiais de embalagem reciclados destaca-se o alumínio, com índice de reciclagem 
acima de 90%, percentual muito elevado, mesmo quando comparado aos valores 
internacionais. Isto se deve ao alto valor de mercado da sucata de alumínio, associado 
ao elevado gasto de energia necessário para a produção de alumínio metálico. Para 
os demais materiais de embalagem, à exceção das embalagens longa vida, os índices 
de reciclagem variam de 45% a 55%, todos com tendência crescente ou estável. 
Para as embalagens longa vida, cuja reciclagem é mais recente, os valores são mais 
baixos (27%), embora também crescente. Com o tempo, o percentual de reciclagem 
destas embalagens deve se aproximar daqueles observados para os demais materiais. 
O aumento nos preços das matérias-primas e da energia, associado às legislações 
municipal, estadual e federal cada vez mais exigentes em termos ambientais, 
devem fazer com que os índices de reciclagem de todos os materiais de embalagem 
mantenham a tendência de crescimento no longo prazo (IBGE, 2010). 



EMBALAGEM NA LOGÍSTICA URBANA: Conceitos, Métodos e Práticas

162

FIGURA 8.5 Percentual de material de embalagem reciclado em atividades 
selecionadas no Brasil, no período de 1993 a 2008 (IBGE, 2010).

De acordo com estudos da ABRELPE (2010) e do CEMPRE (s.d.), o percentual de 
material de embalagem reciclado no Brasil em 2011 seguiu a mesma tendência 
histórica do estudo do IBGE, com aumento dos índices de reciclagem de todos os 
materiais de embalagem, com exceção das latas de aço e do vidro que mantiveram o 
índice de 47% (Figura 8.6).

FIGURA 8.6 Percentual de material de embalagem reciclado no Brasil em 2011 
(CEMPRE, s.d.) 1ABRELPE, 2010.

A sensibilização da população sobre a preservação do meio ambiente, associada às 
campanhas que incentivam o descarte adequado e a coleta seletiva dos materiais, 
são fundamentais para que a indústria de reciclagem se desenvolva e cresça no país. 
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Alumínio
O Brasil reciclou 473 mil toneladas de alumínio em 2011, correspondendo a 36,4% 
do consumo doméstico registrado no período (ano base 2010), conforme apresentado 
na Figura 8.7, enquanto a média mundial de reciclagem do alumínio para o mesmo 
período foi de 28,3%. 

As latas de alumínio para embalagem de bebidas merecem destaque. O Brasil vem 
mantendo a liderança mundial nesse segmento específico (latas de alumínio), cujo 
índice de reciclagem atingiu 98,3%, em 2011 (Figura 8.8), o que corresponde a 
cerca de 250 mil toneladas de latas de alumínio recicladas (ABRELPE, 2012). 
Assim, em aproximadamente 30 dias, uma latinha de alumínio para bebidas pode 
ser comprada, utilizada, coletada, reciclada, utilizada como embalagem e voltar às 
prateleiras para o consumo (ABAL, s.d.).

FIGURA 8.7 Relação entre a Sucata Recuperada e o Consumo Interno de Alumínio no 
Brasil (ABAL, 2005 a 2012).

FIGURA 8.8 Índice de reciclagem de latas de alumínio no Brasil (ABAL, 2012).
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Papel
A reciclagem anual de papéis é obtida pela divisão da taxa de recuperação de papéis 
recuperáveis (com potencial de reciclagem) pela quantidade total de papéis recicláveis 
consumidos no mesmo período. Em 2011, o consumo aparente de papel no Brasil 
foi de 9,6 milhões de toneladas e a recuperação de aparas foi de 4,4 milhões de 
toneladas, ou seja, houve uma taxa de recuperação de 45,5%, conforme apresentado 
na Figura 8.9 (ABRELPE, 2012; BRACELPA, 2014). 

FIGURA 8.9. Evolução da taxa de recuperação de papeis recicláveis (%) (BRACELPA, 
2014).

As caixas de papelão (papel ondulado) são facilmente recicláveis e, consequentemente, 
são responsáveis pela utilização de 64,5% das aparas recicladas no Brasil. Em 2011, 
34,5% das aparas foram utilizadas para a fabricação de embalagens de alimentos e 
15,6% foram empregadas em chapas de papel ondulado. Papel ondulado é o material 
que atualmente mais usa material reciclado no país (CEMPRE, 2014).

A reciclagem de embalagens celulósicas (papel, papelão ondulado e cartão) é uma 
das atividades mais tradicionais do mercado brasileiro de reciclagem, havendo 
uma grande rede de aparistas, cooperativas e outros fornecedores de papel pós-
consumo que fazem a triagem, a classificação e o enfardamento do material para o 
abastecimento das fábricas.

Em 2012, 73,3% do volume total de papel ondulado consumido no Brasil foi 
reciclado, o que corresponde a 3.393 mil toneladas. Historicamente o setor de papel 
ondulado no Brasil tem apresentado taxas de reciclagem altas, variando entre 70 e 
80% desde o início da década de 90 (CEMPRE, 2014).

Plástico
Os dados disponíveis sobre a reciclagem de plásticos no Brasil retratam o panorama da 
indústria de reciclagem mecânica de materiais plásticos, a qual converte os materiais 
plásticos descartados pós-consumo em grânulos passíveis de serem utilizados na 
produção de novos produtos plásticos. Em 2011, a indústria brasileira de reciclagem 
mecânica de materiais plásticos contou com 815 empresas, as quais reciclaram 
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1.077 mil toneladas de plástico, trabalhando com uma capacidade ociosa de 37% 
(Tabela 8.3). O índice de reciclagem mecânica pós-consumo no Brasil é obtido pela 
divisão da quantidade de plástico reciclado pela quantidade de plástico gerado e 
atingiu o valor de 21,7% em 2011, conforme apresentado na Figura 8.10. Este 
índice de reciclagem é bastante expressivo, uma vez que na Europa o índice médio 
de reciclagem de plásticos em 2010 foi de 24,7% (ABRELPE, 2012; PLASTIVIDA, 
2012).

FIGURA 8.10 Evolução do Índice de Reciclagem Mecânica de Plástico pós-consumo 
(%) (PLASTIVIDA, 2012).

TABELA 8.3 Dados da indústria brasileira de reciclagem mecânica de material 
plástico (ABRELPE, 2012; PLASTIVIDA,2012).

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Capacidade 
Instalada 
(mil t)

1.065 1.236 1.282 1.346 1.459 1.481 1.415 1.474 1.716

Quantidade 
Plástico 
Reciclado 
(mil t)

703 745 860 914 962 980 929 953 1.077

Capacidade 
Ociosa (%)

33,4 39,7 39,4 35,7 34,0 33,8 34,4 35,5 37,0

Da quantidade de plástico disponibilizada no mercado em 2011, 50,2% era plástico 
de vida-curta (aquele normalmente descartado em um prazo máximo de dois anos) e, 
portanto, gerou resíduo plástico pós-consumo. Do resíduo plástico processado pelas 
indústrias de reciclagem em 2011, 68% era de origem pós-consumo e 32% oriundos 
de aparas da indústria, principalmente da indústria de transformação de plástico 
(PLASTIVIDA, 2012). Uma vez que a embalagem pós-consumo é a principal fonte de 
plástico reciclado, é evidente a importância dos sistemas de coleta seletiva.
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O plástico rígido é o material que compõe 77% das embalagens plásticas no Brasil, 
como garrafas de refrigerantes, recipientes para produtos de limpeza e higiene e 
potes de alimentos (CEMPRE, s.d.), dentre estes o PET merece destaque. Em 2012 
foram efetivamente recicladas 58,9% das embalagens de PET pós-consumo, como 
apresentado na Figura 8.11 (ABIPET, 2013). A reciclagem de filmes plásticos (mono 
e multicamadas) ainda é bastante desafiadora, apresentando dificuldades quanto à 
sua correta separação (o consumidor algumas vezes não o reconhece como material 
reciclável), coleta (material esvoaçante e bastante disperso), triagem (dificuldades 
na identificação e segregação), limpeza (contaminação por óleos, gorduras, areia e 
outros compostos orgânicos) e reprocessamento (contaminação orgânica e umidade 
afetam sua reciclagem), mas tem avançado com o desenvolvimento das tecnologias e 
de novos produtos que incorporam esta matéria-prima reciclada (WRAP, 2012).

FIGURA 8.11 Evolução do Índice de Reciclagem de embalagem de PET no Brasil (%) 
(ABIPET, 2013).

Dependendo do tipo de resina, os plásticos reciclados têm diversas aplicações no 
mercado (PLASTIVIDA, 2012), conforme descrito a seguir:

 ■ PET reciclado – empregado principalmente na indústria têxtil. No entanto, a 
reciclagem do PET pós-consumo para garrafa de refrigerantes vem crescendo no 
mercado a partir da aprovação de plantas de reciclagem que empregam o processo 
bottle-to-bottle;

 ■ PEBD/PELBD reciclado – agropecuária e construção civil, principalmente na forma 
de lonas;

 ■ PEAD reciclado – embalagens industriais e descartáveis (sacolas);

 ■ PP reciclado – utilidades domésticas, tais como baldes e bacias;

 ■ PVC reciclado – tubulações da construção civil e infraestrutura;

 ■ PS reciclado – peças de eletrodomésticos e eletroeletrônicos;

 ■ EPS reciclado – construção civil, principalmente em lajes, telhas isolantes e 
preenchimento de pisos;

 ■ Plásticos de engenharia reciclados – setores automobilístico e eletroeletrônico.
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Vidro
O Brasil produz, na média, 980 mil toneladas de embalagens de vidro por ano e 
emprega cerca de 45% de matéria-prima reciclada na forma de cacos, parte dos quais 
são gerados como refugo nas fábricas e parte retornou ao processo de fabricação por 
meio da coleta seletiva.

O principal mercado para os frascos de vidro pós-consumo é formado pelas vidrarias, 
que compram o material de sucateiros na forma de cacos ou recebem diretamente 
de suas campanhas de reciclagem. O vidro reciclado pode voltar à produção de 
embalagens, bem como pode ser empregada na composição de asfalto e pavimentação 
de estradas, construção de sistemas de drenagem contra enchentes, produção de 
espuma e fibra de vidro, bijuterias e tintas reflexivas (CEMPRE, 2014).

A reciclagem de vidros no Brasil concentra-se amplamente no segmento de embalagens 
e, assim, é necessário e importante observar o perfil do destino das embalagens 
de vidro pós-consumo. O índice de reciclagem do vidro atingiu 47%, em 2010 no 
Brasil, correspondendo a 470 mil t/ano (Figura 8.12). Desse total, 40% foi oriundo 
da indústria de envase, 40% do mercado difuso, 10% de bares, restaurantes, hotéis 
etc. e 10% do refugo da indústria. Este índice de reciclagem é superior ao índice 
de reciclagem de vidro dos EUA (40%), porém inferior aos índices de reciclagem 
de países europeus, tais como Alemanha (87%, correspondendo a 2,6 milhões de 
toneladas) e Suíça (95%) (CEMPRE, 2014).

FIGURA 8.12 Evolução dos índices de Reciclagem de Vidro no Brasil (%) (ABIVIDRO 
apud ABRELPE, 2012).

A parcela de embalagens de vidro reutilizadas em 2007 totalizou 33% (Figura 13). 
Observa-se, ainda na Figura 8.13, que em 2007 apenas 20% do vidro utilizado em 
embalagens teve destinação para aterros sanitários/desconhecida.
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FIGURA 8.13 Perfil do Destino das Embalagens de Vidro Pós-Consumo (Retornáveis 
e Descartáveis) no Brasil, em 2007 (ABIVIDRO apud ABRELPE, 
2012).

8.4 AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA - ACV
A crise do petróleo e o expressivo aumento populacional mundial da década de 
60 impulsionaram o questionamento da sociedade quanto aos limites da extração 
de recursos naturais, bem como o impacto da poluição gerada (COLTRO, 2007). 
A consciência global ambiental tem evoluído à medida que as transformações 
que o planeta vem sofrendo, acentuadas pelas mudanças climáticas, trouxeram 
consequências a todos os continentes.

Os últimos 30 anos da evolução do capitalismo testemunharam o desenvolvimento 
de mercados de capitais mais éticos, em grande parte, como consequência da 
democratização, da maior transparência na circulação de informações, de experiências 
negativas em grandes desastres socioambientais e do surgimento de organizações de 
utilidade pública na economia mundial (MARCONDES; BACARJ, 2010). 

A pressão sobre as empresas para maior transparência e fornecimento de informações 
sobre seu desempenho ambiental e de seus produtos pode ser sentida de todos 
os lados, com isso muitos métodos e ferramentas de avaliação de desempenho 
ambiental e da sustentabilidade foram desenvolvidos. A adaptação da pirâmide das 
necessidades humanas de Maslow para os métodos de avaliação ambiental e da 
sustentabilidade tem em sua base o procedimento básico do Pensamento sobre o 
Ciclo de Vida, seguido pelos métodos que avaliam um único aspecto, tais como a 
Pegada de Carbono e a Pegada Hídrica, depois pelo método de Avaliação do Ciclo de 
Vida - ACV que considera critérios múltiplos ao longo do ciclo de vida do produto ou 
processo, Avaliação da Eco-eficiência até a Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de 
Vida – ASCV, no topo da pirâmide (Figura 8.14).
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FIGURA 8.14 Adaptação da pirâmide das necessidades humanas de Maslow para os 
métodos de avaliação ambiental e da sustentabilidade (FINKBEINER et 
al., 2010).

O pensamento sobre o ciclo de vida é o conceito básico da avaliação de todo o ciclo 
de vida do sistema produtivo, desde o berço até o túmulo. Ele tem por objetivo evitar 
que partes individuais do ciclo de vida sejam avaliadas de tal modo que resulte no 
deslocamento dos impactos ambientais para outras etapas do ciclo, também evita a 
negligência de etapas produtivas, que em um primeiro momento poderiam parecer 
ambientalmente pouco relevantes.

O pensamento sobre o ciclo de vida é um conceito qualitativo, ao passo que a 
avaliação do ciclo de vida – ACV tem por objetivo efetuar uma avaliação quantitativa 
de todos os impactos ambientais de um sistema de produto, o que demanda mais 
recursos e tempo.

A ACV é uma ferramenta que permite avaliar o impacto ambiental potencial associado 
a um produto ou atividade durante seu ciclo de vida, ou seja, desde a extração dos 
recursos naturais até o uso e disposição final do produto (Figura 8.15). A ACV também 
permite identificar quais etapas do ciclo de vida têm contribuição mais significativa 
para o impacto ambiental do processo ou produto estudado (COLTRO, 2007). 
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FIGURA 8.15 Representação das etapas do ciclo de vida de um produto.

Os primeiros protótipos de estudos de ACV datam das décadas de 70 e 80. Embora 
não houvesse a formalização do nome, estes estudos tinham o objetivo de comparar o 
consumo de recursos naturais e as emissões de diferentes tipos de embalagem para 
refrigerantes (MOURAD; JAIME, 2012). Estudos conhecidos como “análise de energia” 
tinham por objetivo calcular o consumo de energia, envolviam a elaboração de um 
fluxograma de processo com balanço de massa e de energia. O próximo passo foi a 
introdução de dados sobre consumo de matérias-primas e de combustíveis, além da 
geração de resíduos sólidos, onde alguns analistas passaram a se referir a estes estudos 
como “análise de recursos” ou “análise do perfil ambiental” (COLTRO, 2007).

A partir de 1990, estudos, publicações, conferências e congressos de ACV se 
expandiram muito, impulsionados pela normalização proporcionada pela série de 
normas ISO 14040. Entre 1997 e 2000, a série de normas ISO 14040 (ISO 14040, 
14041, 14042 e 14043) foi publicada com a finalidade de evitar o mau uso da 
metodologia de ACV e estabelecer diretrizes para a harmonização dos estudos. Em 
2006, as normas foram revisadas e agrupadas em apenas duas: ISO 14040 e ISO 
14044. A ISO 14040 descreve os princípios e a estrutura dos estudos de ACV e a ISO 
14044 apresenta os requisitos essenciais e as diretrizes a serem utilizadas nesses 
estudos (ISO, 2006a; ISO, 2006b). Em 2009, a tradução para o português da norma 
ISO 14040 foi publicada no Brasil como ABNT NBR ISO 14040 (ABNT, 2009).

A ACV é definida pela ABNT NBR ISO 14040 como “Compilação e avaliação das 
entradas, saídas e dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto ao 
longo do seu ciclo de vida”. O ciclo de vida consiste dos sucessivos e encadeados 
estágios de um sistema de produto, desde a aquisição da matéria-prima ou de sua 
geração a partir de recursos naturais até a disposição final (ABNT, 2009). 
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As categorias gerais de impacto ambiental consideradas em estudos de ACV incluem 
uso de recursos naturais, implicações sobre a saúde humana e consequências 
ecológicas (MATTSSON; SONESSON, 2003). Os estudos de ACV são formados por 
quatro fases principais, conforme apresentado na Figura 8.16.

FIGURA 8.16 Fases de uma ACV (ABNT, 2009).

Essas fases são interativas e podem ser revistas durante a execução do projeto para 
que o estudo possa responder aos seus objetivos iniciais (COLTRO, 2007; MOURAD; 
JAIME, 2012):

1ª Fase – Defi nição do objetivo e escopo: o propósito do estudo e sua amplitude são 
definidos, envolvendo decisões importantes sobre as fronteiras e a unidade funcional. 
Nessa fase, definem-se o nível de detalhamento e a profundidade da avaliação, o 
público para qual o estudo é desenvolvido e a unidade de referência por meio da qual 
todas as etapas serão correlacionadas.

2ª Fase – Análise de Inventário: informações sobre o sistema do produto são levantadas, 
é feita a coleta de dados e se fazem cálculos para identificar as entradas e saídas 
mais relevantes do sistema. Envolve a quantificação das matérias-primas, insumo, 
energia e água relacionadas aos produtos e coprodutos de todas as etapas envolvidas 
dentro das fronteiras do estudo. A validade dos dados primários e a consistência da 
compilação dos dados agregados são essenciais para a confiabilidade do estudo.

3ª Fase – Avaliação de Impacto: os dados e as informações geradas na Análise de 
Inventário são associados a impactos ambientais específicos, de modo a correlacionar 
os dados do inventário. Geralmente os dados do inventário são classificados e 
agregados por categorias de impacto, tais como: mudanças climáticas (efeito estufa), 
eutrofização, acidificação, consumo de recursos naturais e energia, toxicidade humana 
etc. Na avaliação de impacto são utilizadas unidades equivalentes, relacionando, 
por exemplo, todos os gases que contribuem para o efeito estufa com as unidades 
equivalentes de gás carbônico (kg CO2 equivalente), o que permite comparações. 

4ª Fase – Interpretação: os resultados da análise de inventário são considerados 
juntamente com a avaliação de impacto, para responder aos objetivos do estudo. 
As limitações do estudo são esclarecidas e são feitas recomendações e conclusões 
baseadas nos resultados encontrados. 
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A ACV é uma metodologia transparente que trata com clareza questões ambientais 
complexas, gerando informações que permitem a tomada de decisão ambiental 
otimizada com bases objetivas e quantificáveis. É uma ferramenta útil para subsidiar 
o entendimento de temas complexos, como por exemplo: otimização de sistemas de 
produtos, identificação de pontos críticos de determinado processo, desenvolvimento 
de novos serviços e produtos, otimização de sistema de reciclagem e de logística 
reversa, definição de parâmetros orientadores da rotulagem ambiental, visualização 
das interfaces das diversas etapas do ciclo de vida do produto ou serviço com o meio 
ambiente etc. (COLTRO, 2007).

A ACV é uma ferramenta apropriada para considerar os impactos ambientais ao longo 
do ciclo de vida do produto e da embalagem. As ACVs podem ser realizadas em 
diferentes níveis, dependendo do tipo de pergunta formulado, objetivo do estudo ou 
do estado de desenvolvimento de um novo produto ou embalagem. Geralmente os 
estudos de ACV são classificados em duas categorias quanto ao nível de detalhamento: 
ACV simplificada, simples ou de screening, e ACV abrangente, detalhada ou completa 
(ABRE, 2011). 

8.4.1 ACV aplicada ao Transporte
A queima de combustíveis fósseis é um dos principais impactos ambientais provocados 
pelo transporte de pessoas e produtos, principalmente em função das emissões 
provocadas pelos veículos automotores. Assim, a utilização racional e integrada dos 
modais de transporte permite que o uso eficiente de cada um deles contribua para a 
eficiência global do sistema, levando à redução no consumo de combustíveis e nas 
emissões atmosféricas.

A carga ambiental associada ao produto transportado pode ser reduzida 
significativamente a partir da escolha adequada dos modais baseada em estudos de 
desempenho ambiental, os quais consideram a eficiência do meio de transporte e o 
ciclo de vida do combustível utilizado.

Portanto, é importante considerar a componente ambiental no processo de escolha 
dos meios de transporte a serem utilizados para a movimentação de cargas. E isto 
pode ser feito eficientemente por meio de estudos de ACV (COLTRO; GOERGEN, 
2002).

A avaliação de desempenho ambiental baseia-se nos seguintes parâmetros:

 ■ Consumo de combustível e o seu ciclo de vida: além do consumo de combustível estar 
diretamente relacionado ao tipo de caminhão empregado para o transporte, os dados 
de transporte para um estudo de ACV também envolvem a etapa de produção do 
combustível desde a extração do petróleo até o seu refino, à qual estão associados 
o consumo de energia e de água, bem como emissões diversas;

 ■ Emissões: as emissões para o ar decorrentes da queima de combustível durante 
o transporte dependem basicamente do tipo de combustível empregado, tipo de 
motor, manutenção do caminhão e inclusive do motorista;

 ■ Eficiência do transporte: a eficiência está relacionada com:

 ■ Quantidade de combustível consumida (quanto menos melhor);  
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 ■ Unidade de carga transportada (deve ser maximizada) - depende do uso e da 
densidade aparente da carga; 

 ■ Otimização do uso do caminhão (retornos vazios após a entrega da carga devem 
ser evitados);

 ■ Características do produto transportado (produto líquido, pastoso, concentrado 
etc.) (COLTRO; GOERGEN, 2002).

Portanto, a ACV permite identificar e quantificar os impactos ambientais potenciais 
associados aos modais de transporte, permitindo identificar a alternativa de menor 
impacto ambiental. 

Para avaliar o efeito do transporte no ciclo de vida do produto empregando a 
metodologia de ACV, Coltro e Goergen (2002) consideraram a influência das distâncias 
de transporte e da capacidade de carga do caminhão sobre o inventário do ciclo de 
vida de um determinado produto por meio das seguintes situações:

 ■ Situação 1 – o produto A foi fabricado em São Paulo e distribuído por via rodoviária 
para Manaus (3.971 km) e para o Rio de Janeiro (429 km), com utilização de 90% 
da capacidade de carga do caminhão;

 ■ Situação 2 - o produto A foi fabricado em São Paulo e distribuído por via rodoviária 
para Salvador (1.962 km), com utilização de 50% e 90% da capacidade de carga 
do caminhão.

Considerando apenas o efeito da distância de transporte (Situação 1), foi observada 
a redução de 50% no consumo de combustível (derivado do petróleo) no trajeto de 
menor distância, acompanhada por uma redução dos níveis de emissão de poluentes 
para o ar, principalmente hidrocarbonetos - HC e amônia - NH3 (80%) e óxidos de 
nitrogênio - NOx (70%), bem como redução dos gases de efeito estufa CO2 (30%), 
CH4 (10%) e N2O (40%). 

Em relação ao efeito da utilização da capacidade de carga (Situação 2), foi 
observado que a subutilização da capacidade de carga do caminhão (50%) tem como 
consequência um aumento de 35% no consumo relativo de combustível, bem como o 
aumento dos níveis de emissão de poluentes para o ar, principalmente hidrocarbonetos 
- HC e amônia - NH3 (70%) e óxidos de nitrogênio - NOx (50%), bem como aumento 
dos gases de efeito estufa CO2 e N2O (20%) e CH4 (5%). 

Estes resultados mostram que a subutilização da capacidade de carga tem os mesmos 
efeitos nos índices de emissão de poluentes que o aumento da distância de transporte. 

Portanto, é de fundamental importância a otimização do uso da capacidade de 
carga do transporte para a distribuição dos produtos, independentemente do tipo de 
transporte adotado.

8.4.2 ACV aplicada ao desenvolvimento de Embalagens
O processo de desenvolvimento de embalagens pode incorporar diversos aspectos 
como, por exemplo, os requisitos de proteção ao produto, a facilitação da logística, 
os processos de fabricação e opções de materiais da embalagem, a apresentação e 
aceitação pelo consumidor etc. A inserção de questões relacionadas à sustentabilidade 
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e meio ambiente tem ganhado espaço no desenvolvimento de embalagens e a ACV é 
uma ferramenta que pode auxiliar este processo. 

O redesign de uma embalagem de sapato da marca Puma foi orientado por estudos de 
ACV realizados pela PE Americas/PE International (2010). Cinco diferentes opções 
de design foram avaliadas: 

 ■ Red Shoe Box, embalagem em uso na época do estudo;

 ■ Embalagem de polpa prensada com sacola de não tecido;

 ■ Embalagem de polpa prensada com sacola de biopolímero;

 ■ Sacola de não tecido com divisória; e

 ■ Embalagem Clever Little Bag.

A embalagem Red Shoe Box é composta por papelão ondulado 100% reciclado e 
uma camada de papel, inclui também papéis de acondicionamento e enchimento. 
O peso médio desta embalagem é de 0,238kg, sendo 90% desse peso do papelão 
ondulado e 10% de papel. Para evitar danos durante o transporte estas embalagens 
são transportadas em uma embalagem secundária que congrega dez unidades da 
embalagem primária.

Dentre as diferentes opções avaliadas, o desempenho ambiental da embalagem Clever 
Little Bag se destacou. Essa embalagem é composta por uma embalagem flexível 
(sacola) de polipropileno e uma embalagem estrutural de papelão ondulado que 
proporciona estabilidade e sustentação ao design da embalagem e evita contato entre 
os sapatos. O peso da embalagem flexível é de 0,020kg e o papelão ondulado (100% 
de matéria-prima reciclada) utilizado como estrutura pesa 0,082kg, totalizando 
0,102kg. Assim como as embalagens Red Shoe Box, estas são transportadas em uma 
embalagem secundária que reúne dez unidades.

O estudo considerou como unidade funcional a embalagem de um par de sapatos. 
As fronteiras do sistema estão apresentadas na Figura 8.17. A cobertura geográfica 
do estudo incluiu: manufatura da embalagem (China); transporte via cargueiro (da 
China para Europa); e o transporte do porto até o ponto de distribuição e ponto de 
venda final (na Europa). As categorias de impactos consideradas foram: consumo de 
energia, mudanças climáticas, eutrofização, acidificação e formação de ozônio na 
troposfera.
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FIGURA 8.17 Fronteiras da ACV da embalagem para sapatos (Adaptado de PE 
Americas, 2010).

Os resultados do estudo mostraram que a etapa de manufatura das embalagens 
avaliadas é a mais impactante do ciclo de vida. Esta etapa representou de 55 a 
90% dos impactos ambientais das embalagens, sendo responsável por 56 a 83% do 
potencial de aquecimento global e de 58 a 88% do consumo de combustíveis fósseis. 
A manufatura da Red Shoe Box apresentou o maior potencial de impacto ambiental 
dentre as alternativas avaliadas. O estudo concluiu também que os impactos da etapa 
de transporte estão diretamente relacionados à questão do peso da embalagem e 
podem ser reduzidos em mais de 50% devido ao uso da Clever Little Bag.

A substituição da embalagem Red Shoe Box pela Clever Little Bag resultaria nos 
seguintes benefícios relacionados à produção de 55 milhões de unidades - volume de 
venda do período 2009/2010 (Figura 8.18):

 ■ Redução de 1 milhão de litros no consumo de água na etapa de manufatura, 
decorrente da redução do uso de papel. 

 ■ Economia de 500.000 litros de diesel no transporte até o ponto de venda, devido à 
redução do peso da embalagem.

 ■ Redução de 8.500 toneladas na quantidade de papel utilizada.

 ■ Economia no consumo de energia elétrica de 20 milhões de MJ e de 1 milhão de 
litros de óleo combustível, devido à redução do uso de papel. 

 ■ Redução de 10 mil toneladas de CO2 equivalente na pegada de carbono relacionada 
às etapas de manufatura e o transporte das embalagens.

 ■ O menor peso final da embalagem resulta em menor geração de resíduos sólidos 
pós-consumo.
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FIGURA 8.18 Ganhos associados ao uso da embalagem Clever Little Bag, considerando 
como unidade funcional a produção de 55 milhões de unidades (FUSE 
PROJECT, 2014).

Somente economias independentes do comportamento dos clientes foram 
quantificadas, a possibilidade de reuso da sacola, por exemplo, não foi levada em 
consideração, portanto as economias podem estar subestimadas. 

A realização da ACV forneceu uma visão útil sobre o ciclo de vida das embalagens de 
sapatos e informações adicionais, que, juntamente com a fundamentação ambiental, 
resultou na indicação da embalagem Clever Little Bag como embalagem preferível 
perante as demais opções avaliadas. 

8.4.3 Integração de aspectos ambientais no  
desenvolvimento de produtos 

A integração de aspectos ambientais no desenvolvimento de produtos levando em 
consideração a avaliação de ciclo de vida (ACV) é também conhecida como DfE - 
design for environment ou Ecodesign. Produto, nesse caso, refere-se às seguintes 
categorias: serviços (por exemplo, transporte, restaurantes, hotéis etc.), software, 
hardware e materiais processados (por exemplo, óleo diesel, embalagem etc.). Desse 
modo, o DfE é uma política organizacional de instituições, empresas etc. envolvidas 
estrategicamente com as questões ambientais (ISO, 2002). 
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O objetivo da integração de aspectos ambientais no projeto e desenvolvimento de 
produtos é a redução dos impactos ambientais ao longo do ciclo de vida. Como con-
sequência, tem-se uma série de benefícios para a organização, sua competitividade, 
seus clientes e demais elos da cadeia produtiva, podendo-se destacar:

 ■ Redução de custos devido à otimização do consumo de materiais e de energia, 
desenvolvimento de processos mais eficientes e diminuição da disposição de 
resíduos;

 ■ Estímulo à inovação e criatividade;

 ■ Identificação de novos produtos, como por exemplo, produtos obtidos a partir de 
materiais descartados;

 ■ Alcance ou superação das expectativas dos consumidores;

 ■ Melhoria da imagem da empresa e/ou marca;

 ■ Aumento da fidelidade do consumidor;

 ■ Redução de passivos devido à redução dos impactos ambientais;

 ■ Melhoria da comunicação interna e externa da organização.

O DfE estimula a inovação, novas oportunidades de negócio, redução de custos e 
aumento da qualidade do produto. A base do DfE engloba os seguintes aspectos: 
função, desempenho, segurança e saúde, marketing do produto e requisitos legais e 
regulatórios aplicados ao produto.

Algumas questões relativas ao produto que normalmente são consideradas durante a 
integração de aspectos ambientais no desenvolvimento de produtos são:

 ■ Funcionalidade: quanto o produto atinge seus propósitos em termos de tempo de 
vida útil, utilidade, aparência etc.;

 ■ Ciclo de vida do produto: análise de todas as etapas da cadeia produtiva desde a 
aquisição das matérias-primas até a disposição final;

 ■ Conceitos multi-critérios: consideração de todos os impactos e aspectos ambientais 
relevantes, o que ajuda a garantir que a redução de um impacto não resulta no 
aumento de outro impacto ambiental. Nesse caso, a adoção do conceito de ciclo 
de vida possibilita a identificação de soluções ótimas em função do desempenho 
e qualidade do produto, como por exemplo, os projetos de redução de massa ou 
volume do produto que resultam no consumo de menos recursos naturais. Além 
disso, o produto com massa ou volume reduzido possibilita redução do transporte 
e, portanto, redução das emissões associadas ao transporte (menor consumo e 
emissões associadas aos combustíveis);

 ■ Consequências negativas (trade-offs): busca por soluções ótimas, sendo em alguns 
casos, necessárias estratégias apropriadas em função do tipo de produto. Por 
exemplo, o desenvolvimento de um produto mais robusto aumenta sua vida útil 
e traz como benefícios ambientais a redução do consumo de recursos naturais 
e descarte de resíduos, porém pode aumentar os custos iniciais e causar efeitos 
sociais e econômicos.
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Para atingir o objetivo do DfE de reduzir o impacto ambiental do produto, porém 
mantendo ou aumentando a sua funcionalidade, existem alguns objetivos ambientais 
estratégicos relacionados ao produto, os quais são: conservação de recursos, 
reciclagem, recuperação de energia e prevenção da poluição, resíduos e outros 
impactos ambientais.

Como exemplos de desenvolvimento que consideram metas ambientais, econômicas 
e sociais podem ser citados:

 ■ Maior eficiência dos materiais (uso de materiais de baixo impacto, materiais 
renováveis etc.);

 ■ Maior eficiência energética (uso de energia ao longo do ciclo de vida, inclusive 
durante a fase de uso, energia de fontes renováveis etc.);

 ■ Uso de terra;

 ■ Produção e uso mais limpo (evitando o uso de produtos perigosos etc.);

 ■ Durabilidade (longevidade, manutenção, reparo etc.);

 ■ Funcionalidade otimizada (funções múltiplas, controles automatizados etc.);

 ■ Reuso, recuperação e reciclagem (facilidade de desmontagem, materiais não 
complexos, materiais recicláveis etc.) e

 ■ Evitar o uso de substâncias perigosas (saúde, segurança, menor impacto ambiental 
etc.).

Devido ao seu caráter multidisciplinar, o sucesso da integração de aspectos ambientais 
no desenvolvimento de produtos em uma organização aumenta com o envolvimento 
dos setores e funções relevantes desta organização, tais como design, engenharia, 
marketing, meio ambiente, qualidade, compras etc. 

É importante que todas as funções relevantes do negócio contribuam e se 
comprometam com a melhoria ambiental desde os primeiros estágios do processo de 
desenvolvimento e permaneçam envolvidos durante todo o processo, até o lançamento 
no mercado e a revisão do produto (ISO, 2002). Desse modo, as principais tarefas e 
participantes envolvidos no processo podem incluir:

 ■ Pesquisa e implantação de soluções criativas no projeto e desenvolvimento do 
produto – pessoal do planejamento, desenvolvimento e designers;

 ■ Pesquisa e documentação dos aspectos e impactos ambientais, bem como avaliação 
de alternativas para as tecnologias existentes e planejadas, por exemplo, aquisição 
e uso de matérias-primas, componentes e materiais, e gerenciamento de resíduos 
– pessoal da área ambiental;

 ■ Comunicação com os fornecedores, varejistas, clientes, recicladores e coletores 
para disposição final - pessoal da área ambiental;

 ■ Levantamento e documentação de dados sobre os materiais e componentes 
e informação aos fornecedores sobre os requisitos ambientais da organização – 
administradores de compras;
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 ■ Pesquisa e fornecimento de informações sobre a viabilidade técnica de design, 
produção, materiais ou processos alternativos;

 ■ Conferir a viabilidade técnica de produção dos fornecedores ou dos processos de 
fim-de-vida – administração, engenheiros e técnicos;

 ■ Estabelecimento das bases do sistema de medidas ambientais a partir das gerações 
anteriores do produto, produtos dos concorrentes etc. – administração;

 ■ Aumento da consciência ambiental por meio de treinamento e educação - pessoal 
da área ambiental e treinamento;

 ■ Rastreamento de novos desenvolvimentos na legislação, regulamentos ambientais, 
atividades dos concorrentes e necessidades dos consumidores, e fornecimento de 
informações estratégicas para o desenvolvimento do produto e custo do produto 
final – pessoal da área de regulamentação, marketing e administradores da marca.

Vale ressaltar que a integração de aspectos ambientais no desenvolvimento de 
produtos extrapola os portões da organização, uma vez que o ciclo de vida do produto 
envolve desde os fornecedores de matérias-primas até as etapas de tratamento de fim 
de vida. 

Desse modo, é de fundamental importância que todos os elos da cadeia produtiva 
sejam envolvidos no processo. Para isso, uma comunicação efetiva pode contribuir 
para aumentar a cooperação, reduzir mal-entendidos e influenciar ações tomadas 
pelas organizações na cadeia de suprimentos. Além disso, outras ações que envolvem 
a cadeia de suprimentos são:

 ■ Aumento da informação e consciência ambiental dos fornecedores e consumidores;

 ■ Especificação e discussão sobre requisitos ambientais solicitados às organizações 
da cadeia de suprimentos, por exemplo, uso de padrões ou sistemas de medição 
ambientais pelos fornecedores;

 ■ Acesso ao desempenho ambiental dos fornecedores;

Alterar o design dos produtos a partir das preferências ambientais dos consumidores;

Estabelecimento de programas relativos ao reuso e reciclagem de embalagens, 
materiais, componentes ou o próprio produto;

 ■ Envolvimento dos fornecedores em programas ambientais.

A integração dos aspectos ambientais deve ser feita logo no início do processo de 
projeto e desenvolvimento do produto, pois quando o DfE só ocorre nas fases mais 
avançadas do processo de desenvolvimento podem-se inviabilizar algumas opções 
desejáveis do ponto de vista ambiental uma vez que a maioria das decisões técnicas 
já foi tomada (ISO, 2002).
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CAPÍTULO 9:   
ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO DE  

BEBIDAS NA REGIÃO CENTRAL DE 
CAMPINAS ATRAVÉS DE MODELO DE 

SIMULAÇÃO MULTIAGENTES

Sérgio Adriano Loureiro 
Rodrigo Barros Castro 

Maria de Lourdes Cassiano Dias 
Ana Paula Reis Noleto 

Orlando Fontes Lima Júnior

9.1 INTRODUÇÃO
Uma questão recorrente em grandes centros urbanos é distribuição urbana de 
mercadorias. A literatura sobre o tema é vasta, considerando diferentes abordagens 
dos problemas relacionados e suas potenciais soluções (LIMA JR, 2011). Dentre os 
problemas relacionados destaca-se a falta de infraestrutura nos centros urbanos para 
as operações de carga e descarga (MUÑUZURI et al., 2005).

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB, 2008) define “operação de carga e descarga” 
como aquela em que um veículo de carga encontra-se imobilizado por um período de 
tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de determinada 
mercadoria, “na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito 
competente com jurisdição sobre a via”. Para Gasparini et al. (2008) o processo da 
carga e descarga de mercadorias é um sistema composto por cinco componentes: 
chegada do veículo, estacionamento ou parada, carga e descarga, saída do veículo e 
impactos gerados.

Segundo Allen et al. (2000), em estudos realizados nas cidades inglesas de 
Londres e Norwick os motoristas dos veículos de carga despendiam 87% do tempo 
total de viagem procurando local para estacionamento, estacionando o veículo, e 
providenciando a coleta e entrega da carga.
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Estudos realizados pelo Centro de Logística Urbana do Brasil (CLUB), através da 
técnica Focus Group, na cidade de Campinas, São Paulo, nos anos de 2012 e 2013, 
dos quais quais participaram representantes do poder público, sociedade civil e 
empresarial da cidade, trouxeram à luz os principais problemas de logística urbana da 
cidade e, dentre eles, a questão de destaque foi distribuição urbana de mercadorias 
na região central.

Focus Group, de acordo com Placco (2005), é uma técnica de discussão não diretiva 
em grupo, onde indivíduos com alguma característica em comum são reunidos para 
discutir um tema de interesse. Com foco em um assunto específico a discussão não 
busca o consenso, mas levantar diferentes opiniões, atitudes e pensamentos sobre o 
tema, expressos verbalmente ou não pelos participantes.

Devido ao grande volume e complexidade desta distribuição de mercadorias, optou-
se por aprofundar os estudos em um segmento representativo, o segmento escolhido 
foi o de bebidas. Dias et al. (2014) têm ampliado o entendimento sobre o problema 
da distribuição de bebidas na região central de Campinas e o desenvolvimento de 
soluções através do emprego do método de Living Lab. De acordo com Eriksson et 
al. (2005), Living Lab é “uma metodologia de investigação centrada no usuário para 
detecção, prototipagem, validação e refinamento de soluções complexas em contextos 
de vida real, variados e em evolução”.

Já Castro et al. (2014), através de uma pesquisa de campo realizada em 183 
estabelecimentos comerciais, identificaram os fatores críticos ao transporte de 
bebidas na região central da Campinas (SP). Os resultados obtidos evidenciaram 
a falta de uma quantidade adequada de vagas para descarga de mercadorias, além 
de demonstrar a existência de uma concentração das operações de entrega de 
bebidas por apenas dois fornecedores. Esta pesquisa de opinião também identificou 
oportunidades de melhoria, segundo os entrevistados são melhorias necessários ao 
serviço: uma melhor definição de horários para realização das entregas; a melhoria 
da qualidade de atendimento por parte dos entregadores; e a redução dos problemas 
comerciais relacionados aos pedidos.

GRÁFICO 9.1  Resultados da Pesquisa de Campo com Estabelecimentos Comerciais 
na Região Central de Campinas (CASTRO et al., 2014).

Uma abordagem proposta para solucionar o problema das operações de carga e 
descarga em centros urbanos é o emprego de terminais logísticos urbanos e suas 
variantes como centro de consolidação urbano, plataformas logísticas urbanas e 
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plataformas de transferência (MORGADO et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2012). Dentre 
os benefícios do uso destes terminais destacam-se a redução do número de viagens 
e distância percorrida pelos veículos com consequentes ganhos de produtividade 
do veículo e do motorista, redução do número de veículos na região de influência 
do terminal e potenciais ganhos com o transporte colaborativo e cargas de retorno 
(BROWNE et al., 2005).

Porém, problemas e desvantagens também estão presentes nesta abordagem dentre 
os quais se destacam: a competitividade entre empresas e a consequente relutância 
de algumas delas em renunciar ao controle sobre a comercialização e a cadeia de 
transporte; questões relacionadas à responsabilidade sobre a mercadoria transportada; 
e o serviço ao cliente (BESTUFS, 2003). Fatores econômicos e sociais também devem 
ser considerados, a instalação de terminais logísticos dentro do perímetro central 
urbano é onerosa em função do valor dos terrenos localizados nestas regiões e da 
potencial degradação do entorno e consequente desvalorização dos terrenos vizinhos. 
Além disso, há uma tendência dos moradores da cidade considerarem o caminhão um 
intruso no espaço urbano.

Uma alternativa aos terminais logísticos urbanos é o uso das vagas de carga/descarga 
como pontos de recepção de veículos, onde a distribuição de mercadorias ocorre com 
auxílio de equipamentos manuais ou elétricos, ou veículos de baixa capacidade de 
carga em pequenas áreas de influência, normalmente em raios de 100 a 200 m para 
equipamentos manuais e de 500 a 1000 m para veículos para os demais. Apesar 
deste sistema não retirar o veículo de carga da via, ele apresenta como potenciais 
vantagens a economia e a facilidade de implantação uma vez que, em muitos 
municípios brasileiros, a gestão e jurisdição da via são de responsabilidade de um 
órgão municipal único.

Neste trabalho, exemplifica-se uma aplicação do método de Simulação Baseada em 
Agentes para avaliar o emprego de vagas de carga e descarga na região central de 
Campinas como pontos de recepção de veículos frente a estratégia de distribuição 
tradicional de bebidas vigente.

9.2 DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE SIMULAÇÃO 
Conforme apresentado no capítulo 05, o Método de Simulação Baseada em Agentes 
(ABMS) tem como uma de suas principais características um processo de modelagem 
baseado na construção de um sistema emergente, desta forma o comportamento 
global do sistema modelado surge da interação de componentes individuais.

O processo de desenvolvimento de um modelo em ABMS pode ser expresso de forma 
sintética em: 

1 Identificar os agentes, e seus objetivos e atributos;

2 Definir o ambiente onde os agentes irão atuar e interagir;

3 Especificar os métodos pelos quais os atributos dos agentes são atualizados em 
resposta tanto às interações entre agentes, bem como em resposta às interações 
entre agentes e o ambiente;
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4 Definir métodos que controlem a forma e a ordem de interação entre os agentes 
durante a simulação;

5 Programar o modelo em uma plataforma de desenvolvimento computacional;

6 Executar o modelo para os diversos cenários que se deseja analisar;

7 Avaliar os resultados do modelo quanto sua representatividade e implicações para 
o sistema em estudo.

Na sequência estas etapas de desenvolvimento são descritas para construção de um 
modelo que exemplifique o processo de distribuição de bebidas na região central de 
Campinas.

9.3 IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES
A primeira etapa de desenvolvimento do modelo consiste na identificação e 
caracterização dos agentes e do ambiente. 

Taniguchi et al. (2001) identificam quatro agentes envolvidos com a distribuição 
urbana de mercadorias que possuem objetivos e comportamentos distintos: 
embarcadores e receptores, transportadores, habitantes e o poder público.

a) Embarcadores e Receptores: são os clientes das empresas de transporte e aqueles 
que enviam mercadorias para outras empresas ou pessoas, ou as recebem de 
outras empresas. Este tipo de agente busca maximizar seu nível de serviço, que 
normalmente inclui minimizar custos, obter tempo de operação de entrega e coleta 
reduzidos, garantir confiabilidade de transporte e a rastreabilidade do pedido.

b) Transportadores: são os agentes responsáveis pela execução do serviço de 
transporte, têm por objetivo aumentar seu lucro através da minimização dos 
custos associados às operações de coleta e entrega. Sofrem grande pressão de 
seus clientes e concorrentes para fornecer alto nível de serviço a baixo custo. O 
ambiente urbano oferece dificuldades para a realização do serviço de transporte 
que promovem sua ineficiência, por exemplo, os congestionamentos reduzem a 
eficiência do serviço de transportes por reduzirem as velocidades operacionais dos 
veículos e assim aumentar o tempo necessário para completar uma rota.

c) Habitantes: são as pessoas que vivem, trabalham ou fazem compras nos centros 
urbanos. São agentes que beneficiam-se do que as atividades logísticas agregam 
como valor de lugar, de tempo, de qualidade e de informação. Por outro lado, 
desejam que os veículos de transporte de carga e suas operações estejam distantes 
dos locais onde vivem. Almejam também a redução dos congestionamentos, da 
poluição e dos acidentes de trânsito. Esta disparidade entre comodidade de 
serviços e tranquilidade provoca conflitos no espaço urbano.

d) Poder Público: engloba os administradores de nível municipal, estadual e federal. 
São os agentes responsáveis pela garantia do desenvolvimento econômico, social 
e ambiental das cidades. Tem papel de regulação e resolução de conflitos entre os 
demais agentes envolvidos na distribuição urbana de mercadorias.
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Para os objetivos deste estudo, iremos considerar a proposição de Taniguchi et 
al. (2001), reduzindo para apenas dois tipos de agentes: Embarcador/Receptor e 
Transportador. Os agentes Habitantes e Poder Público apesar de importantes, não 
serão representados no modelo como agentes por simplificação, porém seus objetivos 
estão explicitados através das regras de operação impostas ao agente Transportador, 
como, por exemplo, o horário permitido de circulação no espaço urbano.

A partir deste ponto faremos uma distinção entre Embarcador e Receptor, para o 
problema da distribuição de bebidas o agente Embarcador será nomeado como 
Distribuidora de Bebidas e o agente Receptor como Varejista já que os mesmos 
possuem objetivos distintos. Também nomearemos o agente Transportador como 
Caminhão por comodidade.

Para avaliar se os objetivos dos agentes são atingidos é preciso estabelecer métricas 
que serão computadas quando da execução do modelo. Para o problema em análise 
diversas métricas podem ser adotadas, como, por exemplo, o custo médio de 
transporte, tempo médio de atendimento de pedido, número de pedidos recebidos e 
entregues no período.

Desta forma, para o modelo proposto os atributos de cada um dos três tipos de 
agentes podem ser definidos conforme apresentado no Quadro 9.2.

Agente Distribuidora de 
Bebidas Varejista Caminhão

Objetivos
Satisfação dos 
clientes, com 
eficiência e baixo 
custo

Atendimento da 
demanda no prazo 
a custo competi-
tivo

Atender os pedidos no prazo 
estabelecido, utilizando os 
recursos de forma eficiente 
ao menor custo possível

QUADRO 9.1 Objetivos dos Agentes.

Agente Distribuidora de 
Bebidas Varejista Caminhão

Atributos

Número de Pe-
didos Recebidos

Número de Pe-
didos Entregues

Quantidade de be-
bidas solicitadas

Quantidade de 
bebidas entregues

Ciclo do Pedido

Número de entregas solicitadas

Número de entregas realizadas

Capacidade de Carga

Tamanho do Pedido

QUADRO 9.2 Atributos dos Agentes.

A estrutura lógica dos agentes que determina seu comportamento e decisão é simples. 
O agente Varejista define apenas a quantidade de bebidas que deseja e transmite o 
pedido para o agente Distribuidora de Bebidas.

O Agente Distribuidora de Bebidas recebe o pedido e o adiciona na fila de pedidos, 
verifica se existem pedidos na fila e caminhões disponíveis para o transporte, caso 
existam aloca pedidos e caminhão. Quando recebe a informação que a entrega foi 
concluída contabiliza um pedido entregue.
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O agente Caminhão, ao receber uma solicitação de entrega efetua o seu carregamento, 
e na sequência a atividade de transporte. Ao chegar ao destino, realiza a atividade 
de descarregamento, ao término desta atividade informa os agentes Varejista e 
Distribuidora de bebidas, o que finaliza o ciclo de um pedido. Finalmente, o agente 
Caminhão verifica se existem pedidos pendentes a serem transportados, caso estejam 
embarcados inicia-se no ciclo de atendimento, caso contrário o agente movimenta-se 
com destino à Distribuidora para ser alocado a um novo conjunto de entregas.

9.4 DEFINIÇÃO DO AMBIENTE E PROCESSO  
DE INTERAÇÃO DOS AGENTES

O espaço urbano é o ambiente de interação destes agentes, onde ocorre a atividade 
de distribuição de mercadorias, ele é composto pela infraestrutura de vias, as zonas 
comerciais, residenciais e industriais da cidade.

Os agentes Distribuidora de Bebidas e Varejista têm suas posições no espaço e 
determinadas com auxílio de coordenadas georreferenciadas. O agente Caminhão 
movimenta-se pelo espaço urbano utilizando a infraestrutura das vias.

O ambiente estabelece além de limitações espaciais a movimentação dos veículos, 
uma limitação de tempo, os veículos de carga só podem circular no espaço urbano 
das oito horas da manhã às dezesseis horas da tarde.

O processo de interação entre o agente Distribuidora de Bebidas e Varejista se dá 
através da troca de mensagens, onde são fornecidas informações a respeito da 
demanda de bebidas, no modelo a transmissão da mensagem representa o processo de 
colocação de pedidos. A mensagem contém portanto duas informações: a quantidade 
desejada de bebidas e a identificação do Varejista.

Assim que recebida pelo Varejista, a mensagem é adicionada a fila de pedidos e 
aguarda o processamento. Neste modelo assumimos que a Distribuidora de Bebidas 
tem disponibilidade ilimitada de bebidas, assim o processo de atendimento do pedido 
compreende as atividades de carregamento do veículo, transporte e descarregamento. 

A interação entre os agentes Distribuidora de Bebidas e Caminhão consiste no 
processo de alocação de um veículo para o atendimento do pedido, uma vez alocado 
o veículo, este é carregado e efetua o serviço de transporte que se encerra com a 
atividade de descarregamento do veículo. O fim desta atividade marca também o fim 
da interação entre Caminhão e Varejista. 

O diagrama apresentado na Figura 9.1 descreve o processo de interação dos agentes 
simplificado, na situação ilustrada existe apenas um agente de cada tipo. Porém, 
na situação real temos diversos Varejistas colocando pedidos para distribuidora de 
forma independente e também o número de Caminhões disponíveis para o serviço de 
distribuição é maior que a unidade. 
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FIGURA 9.1 Diagrama UML de Sequência representando a interação entre os agentes 
no cenário de distribuição de bebidas a partir da Distribuidora.

Outra importante mudança ocorre em relação ao segundo cenário proposto, distribuição 
através de pontos de recepção de veículos. Neste caso é preciso considerar o ponto 
de recepção de veículos como um agente. O agente Ponto de Recepção é responsável 
por receber a carga do Caminhão enviado da Distribuidora, efetuar o descarregamento 
e separação dos pedidos, alocação de veículo de carga de menor capacidade, o 
carregamento deste veículo e envio do pedido para o Varejista. A Figura 9.2 ilustra o 
processo de interação neste cenário.
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FIGURA 9.2 Diagrama UML de Sequência representando a interação entre os 
agentes no cenário de distribuição de bebidas a partir do Ponto de 
Recepção.
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9.5 MÉTODO DE ATUALIZAÇÃO DOS ATRIBUTOS  
E CONTROLE DA SIMULAÇÃO

Atualização dos atributos dos agentes e o controle da simulação se dá em função 
da lógica de interação entre os agentes descrita na seção anterior. Assim, à medida 
que o tempo de simulação se desenvolve, ocorre a necessidade do atendimento da 
demanda do Varejista que funciona como gatilho das demais atividades no modelo. 

A transmissão de mensagens entre os agentes e o processo de transporte são 
responsáveis pela atualização dos atributos internos dos agentes, sendo processados 
pela estrutura lógica interna de cada um deles.

9.6 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO NO ANYLOGIC
O software Anylogic University Research 7.1.2 é uma ferramenta de desenvolvimento 
de modelos de simulação que suporta as três metodologias mais empregadas 
atualmente (Sistemas de Eventos Discretos, Dinâmica de Sistemas e Simulação 
Baseada em Agentes) em uma única plataforma. Os modelos podem ser desenvolvidos 
adotando-se uma única metodologia ou através da combinação de metodologias.

O software utiliza um processo de desenvolvimento do modelo de simulação baseado 
em orientação a objeto, o que permite a construção modular e incremental de modelos 
de grande escala. 

Nesta fase do desenvolvimento, busca-se traduzir o modelo proposto na linguagem do 
software. Devido à diversidade de características dos modelos baseados em agentes, 
não existe uma biblioteca universal de desenvolvimento como as disponíveis para 
as abordagens de Dinâmica de Sistemas e Simulação de Eventos Discretos, porém, 
mesmo dentro desta diversidade é possível identificar alguns padrões de projeto que 
simplificam o desenvolvimento do modelo e são suportados pelo software Anylogic:

 ■ Arquitetura Modelo;

 ■ Sincronização dos agentes (passos);

 ■ Ambiente ou espaço (contínuo, discreto ou GIS);

 ■ Mobilidade e animação espacial dos agentes;

 ■ Conexão (redes) e comunicação entre os agentes;

 ■ Criação e destruição dinâmica de agentes.

Um modelo baseado em agentes típico em Anylogic possui uma arquitetura mínima 
composta por duas classes de objetos ativos: Classe Principal (Main Class) um objeto 
de nível superior onde os agentes seriam contidos e uma Classe Agente (Agent Class) 
que representa um agente qualquer que se deseja simular.
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A Classe Agente fornece os seguintes serviços através de sua API - Interface de 
Programação de Aplicativos (Application Programming Interface) e também através 
das páginas de propriedades do agente:

 ■ Permite que diferentes agentes compartilhem o mesmo ambiente. O ambiente é 
especificado nas instâncias de classe de objeto ativo (Main Class);

 ■ Permite introduzir passos discretos para sincronizar as ações dos agentes;

 ■ Suporta movimento do agente no espaço discreto, contínuo e SIG;

 ■ Suporta comunicação do agente através da transmissão de mensagens.

O Ambiente (Environment) é um construtor especial utilizado para definir as 
propriedades comuns a um grupo de agentes, ele é definido na Classe Principal 
(Main Class). O Ambiente é responsável pela manutenção do espaço no modelo, pela 
criação de redes de diferentes tipos e pelo processo de sincronização dos agentes.

O primeiro passo para construção do modelo é a criação das classes de agentes e 
do ambiente. No modelo proposto existem três classes de agentes que habitam o 
mesmo ambiente denominado espaço urbano: Distribuidora de Bebidas, Varejistas e 
Caminhão. 

O segundo passo consiste no desenvolvimento dos diagramas e fluxogramas que 
irão representar os objetivos e comportamentos internos dos agentes, bem como os 
processos de comunicação dos agentes.

9.6.1 Espaço Urbano
O ambiente de interação dos agentes no modelo proposto é um espaço SIG (Sistema 
de Informações Georreferenciadas). Portanto, a localização dos agentes no modelo, 
seu movimento e velocidade podem ser determinados em função da avaliação de sua 
variação de posição no mapa. A Figura 9.3 apresenta o mapa utilizado destacando 
os pontos que representam os agentes estáticos do modelo: Distribuidora de Bebidas 
(ícone amarelo) e Varejistas (ícones verdes).

FIGURA 9.3 Representa SIG do Espaço Urbano.
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É importante destacar que a rede formada pelas ruas e avenidas apresentadas no 
modelo correspondem à rede que será utilizada pelo agente Caminhão para se 
deslocar no espaço.

9.6.2 Agente Varejista
O Varejista é uma Classe Agente localizado no ambiente espaço urbano do tipo GIS. A 
lógica interna do agente é representada no Anylogic através de um Diagrama de Máquina 
de Estados. O Diagrama de Máquina de Estados é uma notação gráfica da UML utilizada 
para representação do comportamento do ciclo de vida de um objeto (agente).

O diagrama de estado começa com o estado do agente, quando ele é criado. Na Figura 
9.4, o estado é Prevendo Demanda. O diagrama indica isso com o pseudo-estado inicial, 
que não é um estado, mas possui uma seta que indica para o estado inicial.

FIGURA 9.4 Diagrama de Máquina Estado do Agente Varejista.

Dois estados estão representados no diagrama: Prevendo Demanda e Aguardando 
Entrega. O diagrama também fornece as regras por meio das quais o agente muda 
de um estado para outro. Essas regras são explicitadas na forma de transições, 
representadas no diagrama por setas que conectam os estados: Pedido e Entrega.

Para o agente Varejista a transição de estados ocorre quando dois eventos acontecem. 
Pedido é uma transição do tipo tempo esgotado (timeout), quando este evento ocorre 
um pedido é gerado e encaminhado ao agente Distribuidora de Bebidas. Neste modelo 
adota-se uma distribuição de probabilidades uniforme discreta com valor mínimo de 
1 dia e máximo de 2 dias para o período de recorrência entre pedidos. O tamanho 
dos pedidos também é determinado por uma distribuição de probabilidades uniforme 
discreta com valor mínimo de 1 e máximo de 5 paletes.
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O gatilho da transição Entrega é uma mensagem, quando o agente Caminhão finaliza 
o descarregamento ele envia uma mensagem com o texto “entregue” ao agente 
Varejista que informa a este que o pedido está finalizado.

Quando as transições são realizadas os atributos do agente Varejista são atualizados. O ciclo 
do Pedido é calculado pela diferença de tempo entre a colocação do pedido e a realização 
da entrega. O mesmo ocorre para verificação dos pedidos realizados e entregues. 

9.6.3 Agente Distribuidora de Bebidas e Ponto de Recepção
Assim como o Varejista, o agente Distribuidora de bebidas está localizado no 
espaço urbano. A lógica interna do agente poderia ter sido desenvolvida utilizando o 
Diagrama de Máquina de Estado, porém em função dos atributos e comportamentos 
desempenhados por este agente optou-se por empregar uma lógica de processos.

Conforme descrito em seção anterior o agente Distribuidora de Bebidas tem como 
objetivo receber pedidos, processá-los, alocar quantidade solicitada e veículo 
disponível e despejá-los para o destino (Varejista). Essas atividades podem ser 
facilmente representadas como um fluxo de trabalho ou processo. A Figura 9.5 
apresenta o fluxo das atividades descritas acima na linguagem do Anylogic.

FIGURA 9.5 Lógica interna do agente Distribuidora de Bebidas.

O processo tem início com a chegada de pedidos, todos os pedidos recebidos são 
armazenados em uma fila de pedidos, à medida que existe disponibilidade de veículo 
de transporte (Caminhão), os pedidos são processados e encaminhados ao destino 
final, a operação de transporte agrega as operações de carregamento, deslocamento 
até o Varejista, descarregamento e retorno, apenas quando o veículo retorna à 
Distribuidora de Bebidas os pedidos são considerados concluídos e o veículo torna-se 
apto a receber uma nova alocação.

A lógica interna do Agente Ponto de Recepção é idêntica à descrita para Distribuidora 
de bebidas, os agentes podem ser construídos com o mesmo fluxo de atividades, as 
diferenças estão no tipo de veículo de transporte utilizado que no caso do Ponto de 
Recepção é um VUC.

9.6.4 Agente Caminhão e VUC
O agente Caminhão tem sua lógica interna representada por um Diagrama de Máquina 
de Estados, conforme apresentado na Figura 9.6.

Na Figura podem ser observados os seis estados do agente e as transições que 
disparam as mudanças de estado. Mensagens são empregadas para iniciar o serviço 
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de transporte, transições do tipo condicional são utilizadas para determinar a 
chegada do Agente aos Varejistas e à Distribuidora de Bebidas. E transições do tipo 
tempo esgotado representam o tempo despendido nas operações de carregamento e 
descarregamento.

O agente VUC possui uma lógica interna idêntica a apresentada no Diagrama de 
Máquina de Estado do Caminhão, as diferenças ficam por conta da origem das 
operações deste veículo que tem início no Ponto de Recepção.

FIGURA 9.6 Diagrama de Máquina de Estados agente Caminhão.

9.6.5 Verificação e Validação do Modelo
Estabelecidos os agentes e os meios de comunicação entres eles, e também com o 
ambiente, o passo seguinte é coletar as saídas produzidas pelo modelo para que se 
possa analisar o desempenho do sistema frente aos diferentes cenários propostos. 

A definição das variáveis que serão coletadas e analisadas também é importante para 
as etapas de verificação e validação do modelo, que representam uma parte essencial 
do desenvolvimento de um modelo de simulação.

A verificação refere-se a uma avaliação do desempenho do modelo quanto às suas 
especificações e programação. Portanto, o processo de verificação consiste na 
depuração de erros de programação. A validação por outro lado preocupa-se com a 
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representação e reprodução correta através do modelo de comportamentos do sistema 
real. Assim, mesmo que o modelo funcione de forma apropriada, ou seja, sem erros de 
execução ele pode estar produzindo dados imprecisos ou tendenciosos. A avaliação 
do modelo busca resolver este tipo de questão, existem diversas técnicas que podem 
ser empregadas, a mais usual consiste na comparação dos resultados gerados através 
do modelo de simulação com um conjunto de dados reais.

9.7 Análise dos Resultados e Conclusões
O passo final consiste na execução do modelo e avaliação dos cenários. Para este 
problema foram considerados dois cenários:

 ■ Distribuição de bebidas através do centro de distribuição;

 ■ Distribuição de bebidas através de pontos de recepção de veículos.

Os cenários foram executados por um período de 120 dias, sendo considerados 10 
replicações de cada cenário. A Tabela 9.1 resume os resultados obtidos de acordo 
com as métricas de avaliação estabelecidas para o modelo.

TABELA 9.1 Resultados.

Cenários
Qtde 

Caminhões
Qtde
VUC

Pedidos 
Gerados

Pedidos 
Entregues

Ciclo de 
Pedido (h)

Desvio Padrão 
Ciclo de Pedido

(h)

1
2

0
1295 1283 11,83 3,72

2
2

2
1294 1284 9,16 1,38

O modelo apresentado teve como propósito exemplificar a utilização do método de 
simulação computacional para o emprego da resolução de problemas relacionados 
à logística urbana. As técnicas de Modelagem Baseada em Agentes e Simulação de 
Eventos discretos foram combinadas para avaliar o tempo de ciclo de pedidos. Os 
resultados encontrados demostram que o emprego da distribuição de bebidas com 
auxílio de um ponto de recepção próximo aos Varejistas reduz o tempo de ciclo do 
pedido em 22,62%.
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CAPÍTULO 10:  
DESEMPENHO DE EMBALAGENS  

PARA MOLHO DE TOMATE DURANTE 
TRANSPORTE EM ÁREA URBANA

Ana Paula Reis Noletto 
Orlando Fontes Lima Júnior

10.1 INTRODUÇÃO
Nos capítulos 1 e 6 foi descrita a importância da avaliação do desempenho de sistemas 
de embalagens nas atividades de carga urbana e também a metodologia para avaliação 
desse desempenho. Nesse capítulo é apresentado um estudo de caso sobre o tema.

10.2 EMBALAGEM PARA MOLHO DE TOMATE
O mercado de molhos de tomates tem apresentado várias opções nas embalagens primárias 
utilizadas no seu acondicionamento com o uso de latas, stand up pouches (ou sachês) e 
embalagem cartonada (tipo longa vida). Esse estudo teve por objetivo avaliar o desempenho 
desses diferentes tipos de embalagens ao longo de sua cadeia de suprimentos uma vez que 
cada embalagem apresenta características únicas que podem se apresentar mais ou menos 
adequadas às etapas de estocagem, transporte e distribuição.

10.2.1 Descrição do estudo
O produto estudado era oriundo da região Centro-Oeste com distribuição final (varejista 
e atacadista) ocorrendo em área urbana da cidade de São Paulo. A empresa parceira 
deste estudo, fabricante do molho de tomate, é líder no segmento de atomatados 
(molhos, polpas, extratos). 

Por questões de sigilo, a empresa fabricante e o molho de tomate foram apelidados 
respectivamente de Beta e Vermelhinho. O molho de tomate Vermelhinho é 
acondicionado em três diferentes tipos de embalagem, conforme as descrições 
apresentadas nas Figuras 10.1 a 10.3.
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Embalagem primária: Lata
Peso líquido: 340g

Robusta e auto-sustentável

Embalagem secundária: Bandeja de papelão 
ondulado + fi lme termoencolhível
Número de latas por bandeja: 24

Peso bruto da bandeja: 9510g

Unidade de carga - paletizada
Palete PBR 1000 x 1200mm

Número de bandejas por camada: 15

Número de camadas por palete: 7

Tipo de arranjo: 7 cruzadas

FIGURA 10.1 Descrição da embalagem - Lata.

Embalagem primária: Embalagem 
cartonada

Peso líquido: 520g
Mais robusta e parcialmente 

auto-sustentável

Embalagem secundária: Bandeja de papelão 
ondulado + fi lme termoencolhível
Número de embalagens cartonadas por 
bandeja: 12

Peso bruto da bandeja: 6530g

Unidade de carga - paletizada
Palete PBR 1000 x 1200mm

Número de bandejas por camada: 14

Número de camadas por palete: 11

Tipo de arranjo: 4 colunares e 7 cruzadas

FIGURA 10.2 Descrição da embalagem-Cartonada.

Embalagem primária: Stand up 
Pouch (Sachê)

Peso líquido: 340g
Mais frágil e não auto-

sustentável

Embalagem secundária: Caixa de papelão ondulado 
Número de sachês por caixa: 24

Peso bruto da caixa: 8656g

Unidade de carga - paletizada
Palete PBR 1000 x 1200mm

Número de caixas por camada: 13

Número de camadas por palete: 8

Tipo de arranjo: 8 cruzadas

FIGURA 10.3 Descrição da embalagem - Stand up Pouch (Sachê).
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A cadeia de distribuição do produto ocorre de duas formas dependendo das 
características do Ponto de Venda. As Figuras 10.4 e 10.5 ilustram estas duas 
cadeias:

FIGURA 10.4 Perfil da cadeia de distribuição para os clientes do tipo Ponto de Venda 
Varejista (PVV) - Destino: Cidade de São Paulo.

FIGURA 10.5 Perfil da cadeia de distribuição para os clientes do Ponto de Venda 
Atacadista (PVA) – Destino: Cidade de São Paulo.

Conforme ilustrado nas Figuras 10.4 e 10.5, independente do destino final, os 
produtos saem da fábrica e são estocados em um Centro de Distribuição (CD1) 
próximo. A partir do CD1 ocorre uma diferenciação nos pontos da cadeia.

Cadeia de Suprimentos – Ponto de Venda Varejista (PVV)

O produto paletizado sai da fábrica direto para o CD1 através de caminhões tipo Truck 
(capacidade de 12 toneladas). Uma carga consolidada parte do CD1 em direção ao 
(CD2) localizado em região mais próxima ao PVV. No CD2, além da segregação das 
embalagens avariadas, ocorre a separação e o envio do pedido feito pelo PVV. Para 
o transporte entre CDs são utilizados veículos de porte maior como caminhões do 
tipo Truck e do tipo Carreta (com capacidade de 24 toneladas). O transporte na área 
urbana ocorre com a utilização de caminhões baú fechados e PickUps do tipo ¾ (com 
capacidade para 3,5 toneladas). Os PVV1 possuem docas apropriadas para carga e 
descarga de produtos enquanto que o PVV2 realiza a descarga de produtos na calçada 
ao lado de uma rua de grande movimentação.

Cadeia de Suprimentos – Ponto de Venda Atacadista (PVA)

O produto paletizado sai da fábrica direto para o CD1 através de caminhões tipo Truck 
(capacidade de 12 toneladas). Uma carga parte do CD1 seguindo diretamente para o 
PVA. O transporte é realizado apenas com caminhões do tipo Truck (com capacidade 
de 12 toneladas) e do tipo Carreta. O PVA possui docas apropriadas para carga e 
descarga.
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10.3 MÉTODO

10.3.1 Definição dos pontos de venda
Os resultados obtidos na avaliação de uma cadeia de suprimentos, através do método 
PPF, são válidos somente para a cadeia em estudo. Para esse trabalho foi solicitado à 
empresa parceira que indicasse um ponto de venda atacadista (PVA) e um ponto de 
venda varejista com grande giro de produto (PVV1), ou seja, que representassem as 
maiores movimentações de carga dentro de sua categoria e que estivessem localizados 
na área urbana da cidade de São Paulo. Também foi solicitada a indicação de um 
ponto de venda cliente varejista com pequeno giro de produto (PVV2). A Tabela 10.1 
apresenta um resumo das características de cada ponto de venda.

TABELA 10.1 Características de cada ponto de venda.

Características
Tipo de Ponto de Venda

PVV1 PVV2 PVA

Zona de Máxima Restrição 
de Circulação (ZMC) Fora Dentro Fora

Tipo de cliente Varejista Grande Varejista 
Pequeno

Atacadista 
(Grande)

Origem da Entrega

CD2 onde 
ocorreu pré-
separação de 

produto avariado

CD2 onde 
ocorreu pré-
separação de 

produto avariado 

Direto da 
Fábrica

Local de recebimento Docas Calçada Docas

O PVV1 e o PVA estão localizados fora da Zona de Máxima Restrição de Circulação, o 
PVV2 está localizado dentro da Zona de Máxima Restrição Veicular. 

A Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC) da cidade de São Paulo foi 
definida como sendo a área central urbana da cadeia de suprimentos do estudo. Por 
se tratar de uma área urbana, densamente povoada, apresenta todos os problemas 
clássicos discutidos nos estudos de city logistics como dificuldade de locais para 
carga e descarga e congestionamentos no entorno do comerciante varejista.

10.3.2 Entrevistas
Com base na dificuldade encontrada no Teste Piloto, a aplicação dos questionários 
foi realizada preferencialmente com profissionais de nível gerencial (supervisores e 
gerentes). 

O método PSC/PPF não descreve detalhes do processo de coleta de dados junto 
aos entrevistados nos diferentes pontos da cadeia.   Dessa forma, definiu-se que 
as entrevistas seriam presenciais e realizadas com base nos preceitos do método 
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multicritérios de apoio à decisão, no qual os decisores são convidados a participar 
de uma atividade em grupo e interagirem na tomada de decisão referente à obtenção 
de pesos e notas para os sistemas de embalagem avaliados. Conforme descrito por 
Ensslin (2001), os atores apresentam interesses diferentes e intervêm na tomada de 
decisão com base nos seus valores individuais.

As Figuras 10.6 e 10.7 ilustram exemplos dos questionários de ponderação (escala 
de Saaty) e pontuação elaborados para serem aplicados na Fábrica referentes à 
embalagem primária.

FIGURA 10.6 Exemplo do Questionário de Ponderação aplicado na Fábrica para 
embalagem primária.
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FIGURA 10.7 Exemplo do Questionário de Pontuação aplicado na Fábrica para 
embalagem primária.
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10.4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

10.4.1 Desempenho das embalagens primárias 
Nas Tabelas 10.2 a 10.5 e nas Figuras 10.8 a 10.11 são apresentados os critérios 
hierarquizados e os dados de pontuação obtidos nas entrevistas referentes às 
embalagens primárias.

TABELA 10.2 Embalagens primárias. Fábrica.

Critérios avaliados
Importância 
do critério

(%)

Pontuação por tipo de embalagem

Lata Cartonada Sachê

Proteção oferecida ao produto 31,8 7 7 3

Fluxo de informações 33,6 8 8 8

Eficiência de volume e peso 3,9 8 8 3

Operação em máquina 13,4 7 7 3

Empilhamento 2,5 8 8 6

Custo 14,8 4 5 6

Desempenho Global (*) 6,8 7,0 5,2

(*) – Resultados referentes à entrevista com 9 profissionais da fábrica. 
Desempenho global – somatória dos resultados da multiplicação da Importância (%) de cada critério com 
sua respectiva pontuação (por tipo de embalagem).

FIGURA 10.8 Gráfico comparativo de notas. Fábrica.
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Os resultados apresentados na Tabela 10.2 mostram que o “Fluxo de informações” 
e a “Proteção oferecida ao produto” são os critérios considerados mais importantes 
para a embalagem primária na visão dos profissionais da Fábrica. Dessa forma, a nota 
3 apresentada pelo Sachê no critério “Proteção oferecida ao produto” possui uma 
relevância expressiva e contribuiu para o menor desempenho global dessa embalagem.

TABELA 10.3 Embalagens primárias. PVV1 (Fora da Zona de Máxima Restrição de 
Circulação).

Critérios avaliados
Importância 
do critério

(%)

Pontuação por tipo de embalagem

Lata Cartonada Sachê

Proteção oferecida ao produto 13,4 8 8 1

Informações sobre o produto 5,5 8 8 8

Quantidade e tamanho corretos 12,0 7 8 4

Manuseio 36,5 6 7 8

Capacidade de venda 32,7 6 5 8

Desempenho Global (*) 6,5 6,7 6,6

(*) – Resultados referentes à entrevista com 2 profissionais do PVV1. 
Desempenho global – somatória dos resultados da multiplicação da Importância (%) de cada critério com 
sua respectiva pontuação (por tipo de embalagem).

FIGURA 10.9 Gráfico comparativo de notas. PVV1.
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TABELA 10.4 Embalagens primárias. PVV2 (Dentro da Zona de Máxima Restrição de 
Circulação).

Critérios avaliados
Importância 
do critério

(%)

Pontuação por tipo de embalagem

Lata Cartonada Sachê

Proteção oferecida ao produto 18,2 8 8 1

Informações sobre o produto 7,4 9 9 9

Quantidade e tamanho corretos 30,9 9 9 4

Manuseio 23,6 9 9 9

Capacidade de venda 19,9 6 7 9

Desempenho Global (*) 8,2 8,4 6,0

(*) – Resultados referentes à entrevista com 1 profissional do PVV2. 
Desempenho global – somatória dos resultados da multiplicação da Importância (%) de cada critério com 
sua respectiva pontuação (por tipo de embalagem).

FIGURA 10.10 Gráfico comparativo de notas. Embalagem Primária no PVV2.
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TABELA 10.5 Embalagens primárias. PVA (Fora da Zona de Máxima Restrição de 
Circulação). 

Critérios avaliados
Importância 
do critério

(%)

Pontuação por tipo de embalagem

Lata Cartonada Sachê

Proteção oferecida ao produto 27,8 7 4 7

Informações sobre o produto 9,0 8 8 8

Quantidade e tamanho corretos 3,7 8 4 3

Manuseio 11,9 7 7 3

Capacidade de venda 47,5 6 4 8

Desempenho Global (*) 6,7 4,7 6,9

(*) – Resultados referentes à entrevista com 1 profissional do PVA. 
Desempenho global – somatória dos resultados da multiplicação da Importância (%) de cada critério com 
sua respectiva pontuação (por tipo de embalagem).

FIGURA 10.11 Gráfico comparativo de notas. Embalagem Primária no PVA.
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10.4.2 Desempenho das embalagens secundárias
Nas Tabelas 10.6 a 10.10 e nas Figuras 10.12 a 10.16 são apresentados os critérios 
hierarquizados e os dados de pontuação obtidos nas entrevistas referentes às 
embalagens secundárias.

TABELA 10.6 Embalagens secundárias. CD1.

Critérios avaliados
Importância 
do critério

(%)

Pontuação por tipo de embalagem

Bandeja 
da Lata

Bandeja da 
Cartonada

Caixa do 
Sachê

Proteção oferecida ao produto 23,5 7 5 6

Fluxo de informações 37,7 7 7 7

Eficiência de volume e peso 8,2 8 6 6

Manuseio 16,0 7 7 7

Empilhamento 3,2 8 7 6

Logística reversa 11,6 7 5 2

Desempenho Global (*) 7,1 6,2 6,1

(*) – Resultados referentes à entrevista com 5 profissionais do CD1. 
Desempenho global – somatória dos resultados da multiplicação da Importância (%) de cada critério com 
sua respectiva pontuação (por tipo de embalagem).

FIGURA 10.12 Gráfico comparativo de notas. Embalagem Secundária no CD1.
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TABELA 10.7 Embalagens secundárias. CD2.

Critérios avaliados
Importância 
do critério

(%)

Pontuação por tipo de embalagem

Bandeja 
da Lata

Bandeja da 
Cartonada

Caixa do 
Sachê

Proteção oferecida ao produto 5,4 8 7 3

Fluxo de informações 62,7 1 1 1

Eficiência de volume e peso 12,2 6 8 6

Manuseio 13,1 8 8 8

Empilhamento 5,5 8 8 2

Logística reversa 1,0 7 7 7

Desempenho Global (*) 3,4 3,5 2,8

(*) – Resultados referentes à entrevista com 3 profissionais do CD2. 
Desempenho global – somatória dos resultados da multiplicação da Importância (%) de cada critério com 
sua respectiva pontuação (por tipo de embalagem).

FIGURA 10.13 Gráfico comparativo de notas. Embalagem Secundária no CD2.
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TABELA 10.8 Embalagens secundárias. PVV1.

Critérios avaliados
Importância 
do critério

(%)

Pontuação por tipo de embalagem

Bandeja 
da Lata

Bandeja da 
Cartonada

Caixa do 
Sachê

Proteção oferecida ao produto 69,2 5 3 2

Segurança 9,9 7 7 7

Manuseio 14,0 7 7 7

Logística Reversa 7,0 8 8 8

Desempenho Global (*) 5,7 4,3 3,6

(*) – Resultados referentes à entrevista com 2 profissionais do PVV1. 
Desempenho global – somatória dos resultados da multiplicação da Importância (%) de cada critério com 
sua respectiva pontuação (por tipo de embalagem).

FIGURA 10.14 Gráfico comparativo de notas. Embalagem Secundária no PVV1.
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TABELA 10.9 Embalagens secundárias. PVV2.

Critérios avaliados
Importância 
do critério

(%)

Pontuação por tipo de embalagem

Bandeja 
da Lata

Bandeja da 
Cartonada

Caixa do 
Sachê

Proteção oferecida ao produto 56,9 4 8 9

Segurança 7,7 5 8 9

Manuseio 31,3 8 9 9

Logística Reversa 4,1 2 2 2

Desempenho Global (*) 5,2 8,1 8,7

(*) – Resultados referentes à entrevista com 1 profissional do PVV2 (5). 
Desempenho global – somatória dos resultados da multiplicação da Importância (%) de cada critério com 
sua respectiva pontuação (por tipo de embalagem).

FIGURA 10.15 Gráfico comparativo de notas. Embalagem Secundária no PVV2.
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TABELA 10.10 Embalagens secundárias. PVA.

Critérios avaliados
Importância 
do critério

(%)

Pontuação por tipo de embalagem

Bandeja 
da Lata

Bandeja da 
Cartonada

Caixa do 
Sachê

Proteção oferecida ao produto 58,1 4 4 7

Segurança 18,2 4 4 8

Manuseio 20,0 8 8 6

Logíistica Reversa 3,7 8 8 8

Desempenho Global (*) 5,0 5,0 7,0

(*) – Resultados referentes à entrevista com 1 profissional do PVA. 
Desempenho global – somatória dos resultados da multiplicação da Importância (%) de cada critério com 
sua respectiva pontuação (por tipo de embalagem).

FIGURA 10.16 Gráfico comparativo de notas. Embalagem Secundária no PVA. 



EMBALAGEM NA LOGÍSTICA URBANA: Conceitos, Métodos e Práticas

212

10.5 RESULTADOS
As informações obtidas no estudo identificaram os “gargalos” presentes na cadeia 
de suprimentos. Alguns deles foram resolvidos ainda durante a realização do estudo 
através de reuniões junto à empresa colaboradora e os envolvidos na cadeia de 
suprimentos.

Ao longo do processo de entrevistas os grupos comentaram sobre o ganho de 
conhecimentos entre os envolvidos no processo através da observação de pontos de 
vistas diferentes. 

A empresa parceira nesse estudo considerou que os resultados obtidos foram 
relevantes para as futuras tomadas de decisão de negócios.

Em relação aos três pontos da cadeia selecionados foi feita a avaliação do desempenho 
das embalagens. Na observação do Desempenho Global das embalagens primárias 
não foram identificadas peculiaridades entre os diferentes pontos de venda. A 
verificação das notas de cada critério indicou que pode haver algumas similaridades 
entre o tipo de ponto de venda (pequeno ou grande giro de produtos) e o percurso de 
distribuição e volume de giro de produto, características que se relacionam com o 
local de distribuição do produto.
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CAPÍTULO 11:  
APLICAÇÕES DA DESIGN  

FOR ENVIRONMENT – DfE 

Leda Coltro 
Thiago Urtado Karaski

11.1 INTRODUÇÃO
O DfE - Design for Environment, ou integração de aspectos ambientais no projeto e 
desenvolvimento de produtos, já se tornou essencial em muitas empresas, as quais 
reconhecem esta prática como uma vantagem competitiva devido à redução de custos 
e diminuição dos resíduos. 

O objetivo do DfE é a redução dos impactos ambientais ao longo do ciclo de vida 
(ISO, 2002). Consequentemente tem-se uma série de benefícios para a organização, 
sua competitividade, seus clientes e demais elos da cadeia produtiva, conforme 
apresentado no capítulo 8.

As categorias gerais de impacto ambiental que são consideradas em estudos de 
Avaliação do Ciclo de Vida - ACV referem-se ao uso de recursos naturais, implicações 
para a saúde humana e para o meio ambiente (MATTSSON; SONESSON, 2003).

Assim, para reduzir os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida normalmente 
são considerados os seguintes objetivos em relação ao produto: conservação de 
recursos, reciclagem, recuperação de energia e prevenção da poluição, resíduos e 
outros impactos ambientais.

A ACV tem por objetivo efetuar uma avaliação quantitativa de todos os impactos 
ambientais de um sistema de produto, demandando recursos e tempo (COLTRO, 
2007). Maiores detalhes sobre a ACV são apresentados no capítulo 8. Já o pensamento 
sobre o ciclo de vida é um conceito qualitativo e, portanto, efetuado de forma mais 
rápida e com menos recursos, o que facilita seu uso como base para o DfE.

A seguir são apresentados dois exemplos da aplicação do DfE, bem como os respectivos 
ganhos para a logística dos produtos.
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11.2 APLICAÇÃO DO DFE NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
A Johnson & Johnson aplicou o DfE à sua embalagem de Band-Aid (Figura 11.1) 
durante a realização da primeira edição do projeto “Sustentabilidade de Ponta 
a Ponta”, desenvolvido pelo Walmart Brasil em conjunto com seus principais 
fornecedores e com o apoio técnico do Centro de Tecnologia de Embalagem – CETEA/
ITAL (WALMART, 2009). 

FIGURA 11.1 Embalagem de Band-Aid submetida ao DfE (Fonte: WALMART, 2009).

11.2.1 O desafio
O principal desafio deste projeto foi a redução do volume da caixa do Band-Aid 
(embalagem primária), porém mantendo a mesma quantidade de unidades 
acondicionadas por caixa. Essa alteração demandou esforço de diversas áreas da 
empresa, tais como logística, planejamento, produção e engenharia. 

11.2.2 A solução
Empregando o conceito do pensamento do ciclo de vida, foram implantadas melhorias 
em outros processos envolvidos na fabricação do Band-Aid, bem como diversas etapas 
da cadeia produtiva foram aprimoradas (Figura 11.2).

FIGURA 11.2 Etapas do ciclo de vida que tiveram melhoria de desempenho ambiental 
durante o DfE da embalagem do Band-Aid.
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11.2.3 Resultados finais
Com este esforço conjunto, a empresa conseguiu reduzir em 18% o volume da 
embalagem primária e, em decorrência, acumulou em 2009 os seguintes ganhos na 
logística do produto (Figura 11.3):

 ■ Redução de 11.600 km no transporte de contêineres de produtos no Brasil e 
América Latina;

 ■ Redução de 3.228 paletes e 72 contêineres no transporte de produtos para os EUA 
e Canadá.

11.600 km no transporte de contêineres
(Brasil e América Latina)

3.228 paletes e 72 contêineres
(EUA e Canadá)

FIGURA 11.3 Ganhos na logística do produto devido redução de 18% no volume da 
embalagem primária, no ano de 2009.

Os benefícios ambientais anuais obtidos ao longo do ciclo de vida deste produto são 
relacionados a seguir:

 ■ Redução de 18% no uso de matérias-primas para a embalagem primária;

 ■ Uso de 30% de matéria-prima reciclada pós-consumo na embalagem primária 
do produto (economia de 32 milhões de embalagens que seriam produzidas com 
matéria-prima virgem);

 ■ Uso de 40% de matéria-prima reciclada pós-consumo na caixa de transporte (ganho 
de 1,8 milhões de caixas de papelão ondulado para transporte);

 ■ Redução de 2.038 toneladas de resíduo industrial por ano oriundo de perdas no 
processo de produção;

 ■ Redução do consumo de energia de 1.192.000 kWh no processo produtivo;

 ■ Redução da emissão de CO2 em decorrência de:

 ■ Menor consumo de energia no processo produtivo;

 ■ Menor consumo de combustível no transporte;

 ■ Menor quantidade de resíduos de celulose pós-consumo destinados aos aterros, 
onde estariam sujeitos à biodegradação com consequente emissão de gases de 
efeito estufa (GEE).
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Já na etapa final do ciclo de vida, a empresa procurou uma solução para a reciclagem 
dos resíduos de papel siliconado utilizado na produção do produto. O ganho ambiental 
anual decorrente desta melhoria é:

 ■ Reciclagem de 50 toneladas de resíduos de papel siliconado que deixaram de ser 
destinados aos aterros industriais. 

Este estudo de caso evidencia o efeito em cadeia decorrente da redução do volume 
da embalagem primária, o qual resultou em um maior número de embalagens 
transportada por palete e, consequentemente, por contêiner deste produto, com 
significativos ganhos ambientais para a cadeia produtiva (Figura 11.4).

FIGURA 11.4 Ganhos ambientais para a cadeia produtiva do Band-Aid.

11.3 APLICAÇÃO DA DFE NA INDÚSTRIA DE BEBIDAS
Como exemplo de DfE aplicado às embalagens de transporte e distribuição tem-se a 
Nested Pack®, embalagem encolhível da Polypack que provavelmente irá revolucionar 
a indústria de bebidas (POLYPACK, 2014). 
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11.3.1 O desafio
Produtos redondos, como as latas de refrigerantes e cervejas, têm a tendência de se 
deslocar e se rearranjar durante o processo de embalagem por encolhimento. 

11.3.2 A solução
Este novo sistema de embalagem obtém vantagem deste fato e utiliza linhas 
deslocadas para montar embalagens que são suficientemente estáveis, permitindo a 
eliminação do uso de bandejas (Figura 11.5).

O novo sistema de embalagem (Figura 11.5a) preenche os espaços vazios das 
embalagens tradicionais (Figura 11.5b), de modo que ocorrem mais pontos de contato 
entre as latas ou garrafas individuais. Ao invés do padrão quadrado tradicional, com 
quatro pontos de contato (Figura 11.5b), o novo sistema de embalagem utiliza a 
geometria triangular e obtém seis pontos de contato (Figura 11.5a), o que confere 
maior suporte à carga. 

FIGURA 11.5 Sistemas de embalagem por encolhimento com 24 embalagens primárias: 
a) embalagem Nested Pack® (6 pontos de contato) e b) embalagem 
tradicional (4 pontos de contato) (Fonte: POLYPACK, 2014).
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11.3.3 Resultados finais
Este sistema de embalagem tem os seguintes benefícios ambientais:

 ■ Redução do consumo de matéria-prima;

 ■ Redução do resíduo de embalagem gerado nos canais de distribuição;

 ■ Aumento da quantidade de produto por palete.

Existem diversas opções para a paletização de cargas com menor impacto ambiental, 
incluindo o uso de máquinas projetadas para otimizar o uso do filme. Outras opções 
são a eliminação do filme estirável e do hot melt por adesivos removíveis ou por fitas 
estiráveis, que estabilizam a carga e contribuem para a redução do impacto ambiental 
da paletização (GREENER PACKAGE, 2012; 3M, s.d.).

11.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estes exemplos demonstram como a integração de aspectos ambientais no projeto de 
embalagens, ainda que sejam alterações pequenas, podem promover grandes ganhos 
ambientais e econômicos ao longo da cadeia produtiva. 
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CAPÍTULO 12:  
A LOGÍSTICA E SUAS INTERAÇÕES  

COM AS EMBALAGENS  
REUTILIZAÇÃO DE EMBALAGEM NA 

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Henrique Trefiglio Tomaz  
 Sérgio Adriano Loureiro

12.1 INTRODUÇÃO
Cada vez mais as empresas estão sensibilizadas e preocupadas com a preservação 
dos recursos ambientais. Dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (2013) 
da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(Albrepe) apontam que no Brasil em 2013 foram geradas 76,39 milhões toneladas de 
resíduos urbanos, deste montante estima-se que 20% são embalagem de consumo.

Nas últimas décadas os programas de reciclagem de resíduos têm evoluído nas cidades 
brasileiras, estes programas têm como foco principal a separação e coleta seletiva de 
resíduos conduzidas pela população ou através de cooperativas de catadores. No 
Brasil, inciativas conduzidas pela indústria ainda são raras, mas este cenário será 
diferente devido à Lei de Resíduos Sólidos que entrou em vigor este ano.

O estudo de caso apresentado enquadra-se nesta última categoria, uma empresa 
multinacional de grande porte do mercado de materiais esportivos identificou uma 
oportunidade para reduzir seus custos logísticos e consumo de embalagens através do 
reaproveitamento de embalagens de transporte de papelão ondulado.

12.2 DESCRIÇÃO DO ESTUDO
Do centro de distribuição de 40 mil metros quadrados, localizado no interior do Estado 
de São Paulo, a empresa distribui aproximadamente três milhões de produtos em mais 
de sete mil pontos no Brasil, cerca de 70% deste montante na região Sudeste. A empresa 
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utiliza os serviços de um operador logístico, que emprega em média 600 colaboradores 
em três turnos de operação, seis dias por semana. Neste centro de distribuição são 
armazenados mais de 5 milhões de produtos de 65.000 SKUs (stock keeping unit) 
divididos em três unidades de negócio: calçados, vestuários e equipamentos.

A cada quatro meses, uma nova coleção chega ao mercado e os produtos da coleção 
passada em estoque no centro de distribuição ou em posse dos varejistas, por não 
terem sido vendidos ou por apresentarem pequenos defeitos, retornam ao centro de 
distribuição. Posteriormente são destinados a lojas de ponta de estoque (outlets) a um 
preço inferior, para esta operação a empresa possui um processo de logística reversa 
estruturado.

Todo o processo de recebimento e expedição dos produtos ocorre através do centro de 
distribuição, cerca de 80% dos recebimentos são de produtos importados, em média 
doze mil caixas de calçados são recebidas diariamente no centro de distribuição, 
enviadas de fábricas terceirizadas localizadas principalmente na Ásia. Os produtos 
são recebidos no armazém a granel e a embalagem utilizada são as caixas de 
transporte. Atualmente existem seis diferentes tamanhos de caixas de transportes 
para os produtos das três diferentes unidades de negócio.

Após o recebimento as caixas são armazenadas em estruturas do tipo flow rack, 
quando uma demanda é realizada, o operador logístico abre a caixa de transporte e 
separa os itens que compõem o pedido do cliente. Uma vez que as embalagens de 
transporte são esvaziadas, as mesmas são destinadas a uma gaiola dentro do centro 
de distribuição. Quando a gaiola é preenchida, seu conteúdo é movimentado para uma 
caçamba localizada na área externa do centro de distribuição, que posteriormente é 
recolhida por uma empresa de reciclagem.

FIGURA 12.1 Desperdício de caixas.

Os produtos separados que compõem o pedido do cliente recebem então uma nova 
embalagem de transporte antes de seguir por transporte rodoviário para cliente final. 
Hoje, são adquiridas mensalmente em média 230.000 caixas/embalagens para 
expedição de mais de 2 milhões de pares/peças, o que representa um custo mensal 
de aquisição de aproximadamente R$ 600.000,00. 
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Seis diferentes modelos de embalagem de transporte outbound são empregados no 
Brasil, os modelos mais utilizados são o M01 e M02, que representam cerca de 
30% do total de caixas expedidas, geralmente empregadas para embalar calçados. 
Estes dois modelos possuem dimensões iguais a dois modelos de embalagens de 
inbound recebidas das fábricas asiáticas, os modelos X16 e X18. Além de possuírem 
as mesmas dimensões, as embalagens de inbound possuem maior resistência e 
qualidade que as compradas no Brasil, assim além da oportunidade de reduzir o custo 
logístico associado a compra de embalagens, a empresa identificou uma oportunidade 
de melhoria no nível de serviço ao cliente uma vez que o reaproveitamento das 
embalagens poderia gerar uma redução nas avarias de transporte.

Anualmente 760.000 embalagens do modelo M01 e M02 são compradas, 
totalizando um custo de aquisição de R$ 1.365.000,00. Reutilizar as embalagens 
X16 e X18 representa, além de uma oportunidade de redução dos custos logísticos, 
o desenvolvimento de uma operação mais sustentável. Para iniciar o processo a 
empresa buscou desenvolver um novo fluxo junto ao operador logístico.

FIGURA 12.2 Modelo da caixa.

As embalagens de transporte inbound X16 e X18 passaram a ser separadas das demais 
e armazenadas em uma gaiola especíifica. Quando a gaiola está preenchida, um 
auxiliar do armazém a movimenta até uma área segregada para dar início ao processo 
de retrabalho. O processo de retrabalho consiste na seleção das caixas em condições 
de reutilização, desmontagem e colagem de uma etiqueta sobre o código de barras 
original da embalagem de inbound com objetivo de evitar equívocos e confusões de 
leitura no processo de recebimento do cliente final, a etiqueta também informa ao 
cliente que a embalagem de transporte é uma caixa reutilizada, valorizando assim a 
política de sustentabilidade adotada pela empresa.  O processo é finalizado com a 
movimentação do palete de embalagens retrabalhadas para área de armazenamento em 
área específica ou para expedição, onde um colaborador responsável pela montagem 
do pedido irá montar a caixa e utiliza para embalar os produtos solicitados pelo cliente.
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FIGURA 12.3 Gaiola para descarte de embalagens a ser retrabalhada.

Para evitar que uma embalagem nova seja utilizada pelo colaborador, o sistema de 
gerenciamento do armazém (WMS) informa o colaborador através do coletor RF que 
este deve utilizar uma caixa retrabalhada.

FIGURA 12.4 Caixas já retrabalhadas na área de montagem.

FIGURA 12.5 Estoque de caixas retrabalhadas.
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O processo de retrabalho das embalagens de inbound tem um custo associado de R$ 
0,65 por caixa. Um plano de trabalho inicial junto ao operador logístico definiu como 
meta um volume anual de 458 mil caixas retrabalhadas, o que totaliza um custo 
operacional de R$ 280 mil.

Considerando a demanda anual de caixas do modelo M01 e M02 de 760 mil caixas, 
o plano inicial de trabalho comtempla a substituição de 60% do total por caixas 
retrabalhadas. Sendo de R$ 1,38 o valor de compra de uma nova unidade de caixa do tipo 
M01 e M02, o custo logístico anual com novas embalagens será de aproximadamente 
R$ 420 mil. Assim, o custo total da operação será de R$ 700 mil reais.

Quando comparado ao custo atual de aquisição de novas embalagens dos modelos 
M01 e M02, de R$ 1.365.475,00, estima-se, portanto, uma redução de custos 
de aproximadamente R$ 650 mil ou 48%. Além da redução de custos, o emprego 
das caixas retrabalhadas na operação irá resultar em uma economia anual de 360 
toneladas de papelão, o que representa cerca de 7 mil árvores que deixarão de ser 
cortadas anualmente para confecção de embalagens.

FIGURA 12.6 Resumo do Projeto.
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