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Abstract 

The use of fuel is a reality when it comes to the development of civilizations. However storage operations and 

bunkering, if performed improperly, can cause serious damage to society. This issue becomes a concern when it is 

known that one of the most important environmental impacts worldwide is the contamination of water supplies by 

oil, directly related to leaks underground pipes and storage tanks in gas stations. Seeking the remediation of these 

contaminated areas and / or containment of leaks there are several technologies available in the market. The 

adsorbentes materials is one technologies. The point is that this material generates a contaminated solid residue 

which need be discarded and / or treated properly. According to the new Law on Solid Waste in Brazil, these waste 

generated must be returned to the provider of the product. Thus, this paper proposes assisting a Brazilian company 

to study proposals for reverse logistics of this contaminated product. The methodology was developed in 03 stages: 

1) an exploratory search of waste with reverse logistics consolidated; 2) development of a Plan of Logistics, 3) to 

map of possible destinations and / or reuse of fillings. The results showed the need for: negotiating with 

Environmental Agency about documents; register where customers will be collected; division of the State of Rio 

Grande do Sul in 03 business units, deliver receipt waste, 03 trucks for the work, one for each unit, treat all the 

waste with co-processing. 
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PROPOSTA DE LOGISTICA REVERSA PARA RESÍDUOS DE PRODUTOS DE 
CONTENÇÃO E REMEDIAÇÃO AMBIENTAL COM RECHEIO DE CINZA DE 

CASCA DE ARROZ CONTAMINADOS COM HIDROCARBONETOS 

 

 
Resumen 
A utilização de combustíveis é uma realidade quando o assunto é o desenvolvimento das civilizações. No entanto as 
operações de armazenamento e abastecimento de combustíveis, se realizadas de forma inadequada, podem acarretar 
sérios danos à sociedade. Esta questão se torna uma preocupação no momento em que se sabe que um dos impactos 
ambientais mais relevantes em todo o mundo é a contaminação dos recursos hídricos por hidrocarbonetos, associados 
diretamente a vazamentos de tubulações subterrâneas e reservatórios de armazenamento de postos de combustíveis. 
Buscando a remediação destas áreas contaminadas e/ou contenção destes vazamentos existem diversas tecnologías 
disponíveis no mercado. O uso de materiais adsorbentes é uma destas. A questão é que este material gera um residuo 
sólido contaminado o qual necesita ser descartado e/ou tratado adequadamente. Conforme a nova Lei de Resíduos 
Sólidos no Brasil, estes residuos gerados devem ser devolvidos para o fornecedor do produto. Assim, este trabalho 
propõe auxiliar uma empresa brasileira  a estudar propostas para a logística reversa deste produto contaminado. A 
metodología foi desenvolvida em 03 etapas: 1) Pesquisa exploratória de um tipo de resíduo com logística reversa 
consolidada; 2) Elaboração de um Plano de Logística; 3) Mapeamento de possíveis destinos e/ou reutilização dos 
recheios. Os resultados mostraram a necessidade de: negociação com Órgão Ambiental referente aos tipos e 
necessidades de documentos de comprovação e transporte dos residuos; cadastro dos clientes aonde serão realizadas 
as coletas; divisão do Estado do Rio Grande do Sul em 03 unidades da empresa; a cada coleta, entregar o 
comprovante de coleta do resíduo; 03 caminhões para toda a coleta, um para cada unidade; envio de todos os 
resíduos para co-processamento no mesmo fornecedor. 

 
Palabras clave: Cinza de Casca de Arroz, Logística Reversa, Resíduos Contaminados por hidrocabonetos. 

 

 
1 - Introdução e Justificativa do trabalho 

 
Na busca do desenvolvimento econômico da sociedade percebe-se uma grande demanda do consumo de 

recursos naturais não renováveis, incluindo nesta gama o uso de combustíveis fósseis REBOUÇAS et al (2002). 
No entanto, devido à ocorrência de acidentes ambientais, inclusive aqueles mostrados diariamente na mídia, 

há preocupações ambientais relacionados à forma de extração, refino, transporte, estoque e manuseio destes 
combustíveis. Conforme GALANTE (2008), há preocupação no Brasil e no mundo relacionado a contaminações de 
solo e águas. 

Outra preocupação está relacionada à toxicidade dos componentes BTEX que são cancerígenos e 
mutagênicos. MALAMUD et al (2005) complementa ainda que além do impacto ambiental gerado pelo vazamento 
de combustíveis, existe ainda um grande prejuízo econômico envolvido. 

O que ocorre é que após um acidente desta magnitude, há necessidade de contenção do impacto ambiental e 
posterior execução de uma remediação ambiental, a qual promova uma recuperação do ambiente o mais próximo 
possível a situação original. 

Relativo a tecnologias de contenção de vazamentos e derrames, existem diversas empresas que 
comercializam produtos específicos para este fim. Desde mantas de adsorção, almofadas de adsorção até kit´s 
completos. Como recheio existe uma infinidade de usos: polímeros, algas, carvão ativado, cinza de casca de arroz.  

Em relação as tecnologias de tratamento/remediação de águas subterrâneas, aquelas consideradas 
tradicionais para o tratamento de água (coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção), em geral, são 
consideradas caras e não efetivas para remoção da quantidade de contaminantes presentes no combustível, como: 
benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno, compostos comumente conhecidos como BTEX. 

Existem outras formas de tratamento utilizadas que visam especificamente o tratamento de águas 
subterrâneas contaminadas por hidrocarbonetos. A adsorção, por exemplo, é um processo de separação conhecido e 
muito aplicado na química. Envolve a utilização de carvões ativados que são os adsorventes mais utilizados para esse 
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fim, por apresentarem alta área superficial e porosidade desenvolvida. No entanto, conforme KIELING (2009), o 
custo dos carvões ativados é o grande empecilho para o seu uso comercial em larga escala e este fator tem 
impulsionado e conduzido o desenvolvimento de novos produtos adsorventes, de custo inferior. 

A literatura relata a utilização de diversos materiais como potenciais adsorventes na remoção de íons 
metálicos. A maioria destes materiais estudados envolve processos de produção com pré-tratamento à base de ácidos 
e posterior ativação térmica, porém os procedimentos tornam o processo novamente oneroso. 
Neste contexto, a cinza de casca de arroz (CCA), sem utilização de qualquer tipo de ativação, torna-se uma 
alternativa para processos de adsorção em águas contaminadas por hidrocabonetos.  
Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no Brasil, em 2007, foram produzidos mais de 11 
milhões de toneladas de arroz. Considerando que do total de arroz colhido, 23% correspondem à casca e 4% 
correspondem à cinza, estima-se cerca de 440.000 toneladas de cinza, geradas no país, em 2007 (CONAB, 2007). 

A casca de arroz é um material fibroso, composto basicamente por celulose, lignina e matéria orgânica. 
Atualmente a principal aplicação deste rejeito é na geração de energia térmica, desde processo é gerado um resíduo 
negro com alto teor de silício, a cinza de casca de arroz (CCA), que se depositada de maneira incorreta pode causar 
danos ao meio ambiente e seres humanos (DELLA, et al., 2006). 

Estudos realizados por uma empresa privada (Projeconsult Engenharia Ltda), especialista em remediação de 
áreas degradadas por hidrocarbonetos, visam a aplicação de CCA em filtros de adsorção para remediação de áreas 
contaminadas por hidrocarbonetos e em mantas de contenção de vazamentos, com o intuito de comercialização dos 
produtos finais. Após a utilização nos filtros a CCA passa a conter uma carga considerável de hidrocarbonetos.  

Em função da nova lei de resíduos sólidos (BRASIL, 2010) e seus conceitos de logística reversa e poluidor 
pagador, este trabalho então propõe auxiliar a empresa a estudar propostas para o retorno do produto contaminado 
pós seu consumo e alternativas as quais a CCA contaminada seja utilizada e/ou destinada. 

 
 
2 - Objetivos ou Hipóteses 
 
O trabalho proposto pela pesquisa possui objetivo geral propor uma alternativa de logística reversa e uso 

pós-consumo de produtos de contenção e remediação ambiental, utilizando cinza de casca de arroz, aplicados em 
acidentes envolvendo hidrocarbonetos. Como objetivos específicos: Estudar modelo, aplicado no país, de logística 
reversa de resíduos de forma a nortear a proposta de logística dos resíduos de produtos de contenção e remediação; 
Propor modelo de logística reversa aplicada a empresa em estudo para coleta dos resíduos dos produtos de contenção 
e remediação com recheio de cinza de casca de arroz; Propor sistema de coleta para estes resíduos, aplicado ao 
Estado do Rio Grande do Sul, incluindo: divisão de unidades/setores de coleta, rota, frota e itinerário; Propor 
tecnologia de reuso e/ou destino dos resíduos coletados. 

 
 
3 - Metodologia 
 
O método de delineamento de pesquisa aplicado neste estudo foi do tipo pesquisa quantitativa e 

exploratória. Associado a isso, foi executada uma pesquisa descritiva. 
A unidade de análise está relacionada a uma empresa do ramo de consultoria e assessoria ambiental situada 

na cidade de Porto Alegre/RS, Brasil. Estudos realizados em 2009 e 2010 em parceria com a Unisinos visou o 
desenvolvimento de produtos para sistemas de remediação e contenção de derrames voltados para áreas 
contaminadas por hidrocarbonetos. Alguns dos produtos que estão sendo gerados utilizam a cinza de casca de arroz 
e/ou misturas desta cinza com carvão ativado. São produtos de remediação (filtros de adsorção) e de contenção 
(mantas, almofadas e kit´s). Com o estudo comercial e de custos do produto que está sendo realizado, surgiu a 
necessidade de atendimento a política de resíduos relativo a logística reversa e buscar alternativas de aproveitamento 
e/ou destino dos resíduos gerados de forma a tornar o negócio sustentável. A demanda e estratégia da empresa está 
inicialmente focada na comercialização dos produtos a nível do Estado do Rio Grande do Sul, sendo os limites da 
pesquisa proposta por este trabalho de conclusão de curso. 

 
 
4 - Atividades ou estágios desenvolvidos 
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A metodologia aplicada trabalhou com questionários, índices e relatórios escritos. O questionário foi 
elaborado afim de identificar o padrão nos procedimentos de logística. Os índices e relatórios escritos serviram como 
base para apresentação da problemática e os antecedentes nos processos de logística reversa de resíduos. 

Os procedimentos foram divididos em etapas, conforme a seguir: 
 
4.1. Etapa 1: Pesquisa exploratória de um tipo de resíduo com logística reversa consolidada 
Foi efetuada uma pesquisa de campo local, na cidade de Lajeado / RS, através de questionários, visando 

entender o processo de logística reversa do óleo lubrificante automotivo.  
A escolha desse processo ocorreu por, basicamente três motivos: 
1) Possuir legislação que exige e orienta os procedimentos que os responsáveis pelo produto devem seguir; 
2) Estar implantado há algum tempo e tem se mostrado eficiente; 
3) Semelhança com o tipo de resíduo a ser estudado por este trabalho. 
Com base nas informações do processo existente, foi possível estabelecer algumas diretrizes na proposta de 

logística reversa dos resíduos de cinza de casca de arroz contaminadas por hidrocarbonetos.  
Para verificar o funcionamento do sistema de logística, foram aplicados questionários para os públicos alvos 

citados na Tabela 1. 
 
TABELA 1 - Público alvo para aplicação dos questionários 

Público alvo Descrição do público alvo População total Amostra 
Postos de combustíveis 

(usuários de óleo 
lubrificante) 

Estabelecimentos que efetuam 
troca de óleo, localizados na 

cidade de Lajeado. 

251 10 

Empresas que realizam 
coleta de óleo na cidade de 

Lajeado 

Empresas que realizam a coleta 
dos resíduos e encaminham para 

empresas de refino 

22 1 

Empresas de refino Estabelecimentos que realizam o 
recebimento e refino de óleo 
lubrificante no Estado do Rio 

Grande do Sul. 

13 1 

1 Fonte: ANP (2012); 
2 Fonte: Dados coletados durante realização do questionário; 
3 Fonte: SINDIRREFINO (2012). 
 

Foram desenvolvidos e aplicados questionários distintos para cada público alvo detectado na Tabela 1 de 
forma a verificar a percepção do processo de logística reversa dos resíduos de óleo lubrificante automotivo para cada 
um dos segmentos. 
 

4.2. Etapa 2: Elaborar Plano de Logística 
Foi efetuado o mapeamento do estado do Rio Grande do Sul que seguiu a divisão das mesorregiões 

geográficas. 
Através dos dados coletados no questionário da Etapa 1 e com base nas divisões apresentadas 

anteriormente, foi definida a metodologia para a logística reversa dos filtros e mantas de adsorção contaminados por 
hidrocarbonetos.  

Partindo dos pontos de coleta regionais, definiu-se:  
 A central de recebimento do Estado; 
 O centro de coleta do resíduo para cada macrorregião; 
 Formas de entregas voluntárias e/ou coleta dos resíduos nos locais de geração; 
 Formas de logística entre a macrorregião e a sede da empresa. Inclui: definição e dimensionamento de 

frota, frequência e o itinerário. 
 

4.3. Etapa 3: Mapear possíveis destinos e/ou reutilização dos recheios 
O mapeamento dos possíveis destinos pode influenciar na definição das rotas de coleta o que é 

indispensável para a logística dos materiais.  
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Desta forma, nesta etapa foi feita ainda uma pesquisa teórica dos tratamentos resíduos de cinza de casca de 
arroz contaminada e sua aplicação em outros processos. A partir disso, baseado nas condições da empresa em estudo 
e as pesquisas da literatura, fez-se a proposta do destino/tratamento dos resíduos coletados pela logística reversa.  

 
 
5 - Resultados Obtidos 

  
5.1. Etapa 1: Pesquisa exploratória de um tipo de resíduo com logística reversa consolidada 
Analisando as respostas obtidas no questionário 1, concluiu-se que o procedimento de logística reversa 

implantado para coleta e destinação de óleo lubrificante contaminado (usado), é aprovado pelos usuários dos postos 
de combustível e atende todas as imposições legais e comerciais. Todos os postos visitados são devidamente 
cadastrados na ANP e realizam a coleta através de uma empresa terceirizada que efetua a retirada do OLUC (Óleo 
Lubrificante Contaminado) nos próprios estabelecimentos comerciais. 

Os doze postos recebem comprovantes do volume de OLUC que entregam, sendo que este comprovante é 
apresentado para a FEPAM para aquisição ou renovação da licença de funcionamento. Após a utilização do 
comprovante o mesmo é arquivado. 

O intervalo entre as coletas é variável de 15 a 120 dias podendo ser antecipado ou adiado, conforme 
variação dos clientes. Todos os estabelecimentos informam que a coleta não gera nenhum tipo de custo, seja crédito 
ou débito. O questionário 2 a seguir apresentado mostra divergências neste tópico.  

Todos os estabelecimentos visitados afirmam estarem satisfeitos com o procedimento de logística reversa 
para OLUC existente e que as empresas que realizam a coleta atendem todas as necessidades. 

Com os questionários 2 e 3, concluiu-se que a logística reversa para óleos lubrificantes contaminados, 
OLUC, está plenamente implantada e em funcionamento. Este processo de logística atende todas as necessidades 
comerciais e ambientais impostas pela legislação. O processo é comercialmente viável, gerando lucro para todas as 
partes envolvidas. 

O processo é importantíssimo do ponto de vista ambiental, pois impede que milhões de litros de resíduos 
altamente contaminantes sejam descartados de forma incorreta e ainda proporciona o reaproveitamento através da 
reciclagem. 

A seguir alguns dados coletados nesta etapa, importantes para estruturação do plano de logística da empresa 
em estudo: 

 Execução de cursos periódicos com os usuários; 
 Elaboração e distribuição de cartilhas com orientações do processo de consumo, coleta, logística e 

destino dos resíduos gerados; 
 Coleta de resíduos é realizada por empresa terceira e equipe própria do fornecedor; 
 Empresas terceiras são cadastradas pelo fornecedor para realizarem a coleta; 
 Empresas geradoras também são cadastradas; 
 Os pontos de coleta são determinados através de franquias adquiridas, acordos de parceria e prestação de 

serviços junto a grandes empresas geradoras e disputada através de concorrência aberta; 
 Ao fazer a coleta, a empresa transportadora entrega um comprovante de entrega para o usuário, o qual é 

válido inclusive para envio para o Órgão Ambiental Estadual; 
 Negociado com o Órgão Ambiental (formalizado) a extinção de nota fiscal e MTR para transporte e 

substituição pelo comprovante de entrega; 
 Intervalo de coletas varia de 15 a 120 dias. Também há flexibilidades de coleta; 
 fornecedor compra o óleo usado – R$ 0,20 o litro; 
 Há especificações das condições de qualidade e tipo dos resíduos a serem coletados; 
 Para rerrefino, quando o caminhão chega na indústria,  há controle de qualidade para verificação da 

possibilidade de utilização do reutilização do resíduo. 
 
5.2. Etapa 2: Elaborar Plano de Logística 
5.2.1. Divisão do Estado: Primeiramente, dividiu-se o Estado do Rio Grande do Sul em três grandes regiões 

abrangendo 03 empresas: uma empresa matriz (Porto Alegre/RS) e duas filiais (Santa Maria e Rio Grande). Estas 
procederão os processos de: comercialização e distribuição dos produtos e logística reversa e destinação/tratamento 
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dos resíduos. A empresa matriz, além destas etapas, ainda será responsável pela fabricação dos produtos. A Figura 1 
apresenta a disposição geográfica da matriz e filiais no Estado. 

 
Figura 1 – Disposição da matriz e filiais 

 
5.2.2. Intinerário: Considerando que os filtros e mantas de adsorção são instalados e tem um ciclo de 

manutenção previsto para três meses e volume de coleta aproximado de 1.000 kg por unidade e por mês, definiu-se 
uma rota e itinerário para visitas periódicas aos clientes. A Tabela 2 ilustra a rota e intinerário para a região da 
matriz. 

 
TABELA 2 – Rota e itinerário para a unidade matriz (Porto Alegre/RS) 

Semana Região Rota / Itinerário 

1 
Mesorregião 

Metropolitana 1 

Partindo da matriz para Viamão via RS 040, Gravataí via RS 118, 
Canoas via BR 290 / 116, Sapucaia do Sul via BR 116, São Leopoldo 
via BR 116, Montenegro via BR 116 / 240, Novo Hamburgo via BR 
240 / 116 e Taquara via BR 239 (posterior ao atendimento nestas 
cidades, incluir as cidades litorâneas e outras com atendimento 
pendente). Retornar para unidade de origem após primeira semana 
(Figura 24). 

2 
Mesorregião 

Centro Oriental 

Partindo da matriz para Cachoeira do Sul via BR 290 / RS 153, 
Candelária via RS 153 / RS 287, Santa Cruz do Sul via RS 287, 
Venâncio Aires via RS 287 / 453, Lajeado via RS 453, Arroio do Meio 
via RS 453, Estrela via BR 386, Teutônia via Estrada Rota do Sol e 
Taquari via BR 386 / RS 436 (considerar potenciais clientes em 
cidades de menor porte e encaixar no roteiro). Retornar para unidade 
de origem após segunda semana (Figura 25). 

3 
Mesorregião 

Nordeste 

Partindo da matriz para Caxias do Sul via BR 116, Farroupilha via RS 
453, Garibaldi via Estrada São Vendelino, Bento Gonçalves via 
Estrada São Vendelino, Vacaria via BR 116 e Gramado via BR 116 / 
RS 235 (considerar potenciais clientes em cidades de menor porte e 
encaixar no roteiro). Retornar para unidade de origem após terceira 
semana (Figura 26). 

4 
Mesorregião 

Metropolitana 2 

Atendimento na capital e encaminhamento dos resíduos acumulados 
pela própria matriz e também dos resíduos recebidos das filiais para a 
empresa que realizará o coprocessamento dos resíduos. 
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5.2.3. Dimensionamento da frota: Conforme itinerários previstos para cada unidade, foram determinados 
os veículos mais adequados para atender a demanda e distâncias percorridas. Na Tabela 3, estão apresentados os 
modelos de veículos e respectivos dados técnicos. 

 
TABELA 3 – Dimensionamento de frota e especificações dos veículos de coleta 

Unidade Frota / Modelo  Dados técnicos Justificativa 

Matriz 
Porto 

Alegre 

01 unidade / Furgão 
415 CDI         

Mercedes- Benz 

Motor a diesel de 146 cv, 
capacidade de carga de 

3.800kg 

Veículo de menor porte para atendimentos 
próximos a unidade de origem, o que possibilita 
a carga e descarga dos materiais de manutenção 

e resíduos após o término de cada semana. 

Filial 1 
Rio 

Grande 

01 unidade / HD 78 - 
Hyundai 

Motor a diesel de 155cv, 
capacidade de carga de 

5.205kg 

Veículo de maior espaço físico e capacidade de 
carga afim de permitir que o veículo atenda 

integralmente a região sem retornar a unidade 
de origem. 

Filial 2 
Santa 
Maria 

01 unidade / Furgão 
415 CDI         

Mercedes- Benz 

Motor a diesel de 146 cv, 
capacidade de carga de 

3.800kg 

Veículo de menor porte para  atendimentos 
próximos a unidade de origem, o que possibilita 
a carga e descarga dos materiais de manutenção 

e resíduos após o término de cada semana. 
 

 A proposta do plano de logística reversa está resumida na Figura 2 que exemplifica a região da unidade 
matriz. 
 
 

 

 
Figura 2 – Plano de Logística Reversa (exemplo para região de Porto Alegre) 

 
5.3. Etapa 3: Mapear possíveis destinos e/ou reutilização dos recheios 
Para um atendimento imediato da empresa em estudo, sugere-se o co-processamento dos resíduos coletados 

em fornecedor devidamente licenciado. Como foi definido na etapa 2 que a matriz centralizará e será responsável 
pelo recebimento de todos os resíduos coletados no Estado do Rio Grande do Sul, sendo que a matriz estará instalada 
na região metropolitana de Porto Alegre / RS. 

 
 
6 - Conclusões 
 
O objetivo de estudar um sistema de logística reversa para resíduos contaminantes já implantado no 

mercado foi atendido a medida que estudou-se os processos envolvidos na logística reversa para óleo lubrificante 
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usado. Através da análise do processo existente foi possível propor os procedimentos mínimos para a criação e 
implantação do sistema de logística reversa para cinza de casca de arroz contaminada por hidrocarbonetos. 

Resumidamente a estratégia de logística reversa proposta para a empresa foi: 
 Negociação com Órgão Ambiental referente aos tipos e necessidades de documentos de comprovação e 

transporte dos resíduos (similar ao que foi feito com o óleo); 
 Elaboração de cartilha de orientações e capacitações periódicas dos clientes; 
 Cadastro dos clientes aonde será realizado as coletas; 
 Divisão do Estado do Rio Grande do Sul em 03 unidades da empresa (Porto Alegre, Santa Maria e Rio 

Grande); 
 Subdivisão de cada unidade em mesorregiões para coletas semanais. Em um mês atendimento de 100% 

da região da Unidade da empresa; 
 Aproveitamento do momento da entrega de novo produto para a coleta do resíduo – redução de custos; 
 A cada coleta, entrega do comprovante de coleta do resíduo; 
 Necessários 03 caminhões para toda a coleta, um para cada unidade; 
 Todos os resíduos são estocados na unidade; 
 Uma vez por mês estes resíduos são levados para a Unidade Matriz em Porto Alegre; 
 Envio de todos os resíduos para co-processamento no mesmo fornecedor (evitar maior possibilidade de 

passivos ambientais). 
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