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RESUMO 

Um dos resíduos gerados de forma exponencial, devido ao número crescente do 

comércio de automóveis para passeio, turismo e trabalho no país, são os pneus. Então é 

necessário pensar em soluções para reciclagem desses rejeitos para não se tornarem 

locais onde se criam peçonhentos e insetos, principalmente o mosquito da dengue. Na 

reciclagem ocorre um reprocesso que permite ao que era rejeito ser novamente 

utilizado, contribuindo para a sociedade em um todo. Para o pneu um dos métodos de 

reciclagem eficiente é o da pirólise, que é um processo de quebra das ligações 

moleculares por meio de aquecimento a altas temperaturas na ausência de oxigênio, 

tendo como resultado os componentes que formam o pneu: óleo pirolítico, negro de 

fumo, malha ferrosa e gases. Portanto, apresenta-se o projeto da instalação de uma 

unidade industrial de pirólise de pneus inservíveis no sul de Santa Catarina incluindo as 

principais áreas de conhecimento para se iniciar um novo empreendimento. No capítulo 

de planejamento estratégico e de marketing, é criada a imagem da empresa, faz-se um 

estudo de mercado e a partir destas se elabora as estratégias que serão seguidas pela 

empresa. Com o gerenciamento pela qualidade, visa-se criar um padrão de qualidade e 

um plano de controle para atingir a qualidade dos produtos e serviços da empresa. A 

engenharia básica trata do planejamento do processo produtivo de modo geral desde o 

dimensionamento dos equipamentos ao controle do processo. Na engenharia ambiental 

faz-se um planejamento para a destinação correta dos resíduos, licenciamentos e 

dimensionamento de equipamentos para tratar efluentes levando em consideração as 

legislações que se aplicam. A engenharia de segurança determina medidas de segurança 

e condições de trabalho a serem adotadas fazendo um levantamento dos riscos possíveis 

e criando fichas de controle de atividades realizadas na empresa. Por fim as análises de 

viabilidade da parte financeira que leva em consideração todos os custos e gastos fixos e 

variáveis do empreendimento e verifica a viabilidade econômica da proposta de 

negócio. 

 

Palavras-chave: Pirólise. Pneu inservível. Reciclagem.  
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RÉSUMÉ 

L'un des déchets générés de manière exponentielle, en raison du nombre croissant de 

passagers, d'automobiles et de voyages dans le pays, sont les pneus. Il est donc 

nécessaire de penser à des solutions pour recycler ces résidus afin qu'ils ne deviennent 

pas des lieux de création de populations venimeuses et d'insectes, en particulier le 

moustique de la dengue. 

Dans le recyclage, il existe un retraitement qui permet de réutiliser le rejet, contribuant à 

la société dans son ensemble. Pour le pneu, l'une des méthodes de recyclage efficace est 

la pyrolyse, qui est un processus de rupture des liaisons moléculaires par chauffage à 

haute température en l'absence d'oxygène, résultant en des composants qui forment le 

pneu: huile pyrolytique, noir de fumée, ferreux et gaz. 

Par conséquent, le projet de l'installation d'une unité industrielle de pyrolyse des pneus 

usagés dans le sud de Santa Catarina, y compris les principaux domaines de 

connaissances pour démarrer une nouvelle entreprise est présenté. 

Dans le chapitre de la planification stratégique et du marketing, l'image de l'entreprise 

est créée, une étude de marché est réalisée et à partir de celles-ci sont élaborées les 

stratégies qui seront suivies par l'entreprise. La gestion de la qualité vise à créer une 

norme de qualité et un plan de contrôle pour atteindre la qualité des produits et services 

de l'entreprise. L'ingénierie de base traite de la planification du processus de production 

en général, du dimensionnement de l'équipement au contrôle du processus. En génie de 

l'environnement, il existe un plan pour l'élimination correcte des déchets, l'octroi de 

licences et le dimensionnement de l'équipement pour traiter les effluents en tenant 

compte des lois applicables. L'ingénierie de sécurité détermine les mesures de sécurité 

et les conditions de travail à prendre en examinant les risques possibles et en créant des 

fiches d'activité. Enfin, l'analyse de faisabilité de la partie financière qui prend en 

compte tous les coûts et dépenses fixes et variables de l'entreprise et vérifie la faisabilité 

économique de la proposition commerciale. 

  

Mots-clés: Pyrolyse. Pneu inutilisable. Recyclage.  
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo vive em uma constante fase de mudanças e melhorias, utilizando a 

tecnologia e a química como principais aliadas. Com a melhoria na qualidade de vida da 

população, vem sendo acarretado uma série de fatores que implicam na convivência 

sustentável com o meio em que vivem. São gerados incontáveis resíduos ao decorrer de 

um curto espaço de tempo, dos mais variados tipos e formas possíveis. 

 O cenário atual revela uma enorme preocupação governamental e 

populacional com o destino de cada resíduo. Através dessa preocupação, são propostas 

ideias que além de contribuírem para a redução da poluição mundial, podem ser 

lucrativas e subsequentemente uma oportunidade de negócio. 

 Os pneus não compreendem em sua composição materiais pesados, e não 

sofrem lixiviação. Porém, seu descarte no meio ambiente pode gerar a criação de 

mosquitos transmissores de múltiplas doenças, que geram apreensão aos indivíduos 

integrantes das proximidades do local. 

 Segundo Adriano Leal, “pirólise é o processo onde a matéria orgânica é 

decomposta após ser submetida a condições de altas temperaturas e ambiente 

desprovido de oxigênio”. Através da pirólise de pneus é possível extrair óleo, arame e 

negro de fumo, além do gás gerado. O arame será comercializado como sucata metálica, 

o negro de fumo vendido principalmente para usinas asfálticas, e o óleo bruto que será 

destinado uma refinaria. 

 Tendo em vista que o material usado para a geração de renda é um 

produto inservível, que em conjunto com a pirólise, não só trará benefícios ao meio 

ambiente como à população, que saberá qual o caminho certo para cada pneu, elaborou-

se a proposta deste trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a viabilidade técnico-econômica da instalação de uma unidade Industrial de 

pirólise de pneus, localizada no Sul de Santa Catarina que atenda a demanda do litoral 

catarinense, de maneira sustentável.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desenvolver um planejamento estratégico e de marketing para a empresa 

REUSE Pirólise de Pneus LTDA com o intuito de que a empresa consiga se inserir e 

manter-se no mercado de pirólise de pneus na região Sul de Santa Catarina. 

• Elaborar um sistema capaz de suprir as necessidades produtivas da 

empresa Reuse, com a finalidade de garantir produtos de qualidade. 

• Apresentar o plano de gestão de segurança e saúde no trabalho, as 

medidas preventivas que serão implantadas, e os riscos presentes, procurando reduzir os 

acidentes e as doenças ocupacionais.  

• Descrever o processo de pirólise de pneus inservíveis, bem como seu 

princípio de funcionamento. 

• Realizar os cálculos necessários para o dimensionamento da unidade. 

• Elaborar um plano de gestão ambiental para os efluentes e resíduos 

gerados pela empresa REUSE, respeitando todas as legislações vigentes; 

• Realizar o levantamento econômico de dados da empresa Reuse, para o 

auxílio na análise de viabilidade econômica e financeira.  

• Elaborar e avaliar o estudo da Viabilidade Econômica e Financeira da 

instalação de uma unidade industrial de pirólise de pneus, Reuse, localizada no Sul de 

Santa Catarina, apontando indicadores favoráveis à implantação da empresa. 
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3 JUSTIFICATIVA 

A crescente demanda da tecnologia e a consequente produção dos mais 

variados setores, têm como consequência a geração de grandes quantidades de resíduos 

oriundos de processos que, em ciclo, acabam os gerando em particulados nas 

residências e empresas. Essa grande geração de poluentes vem crescendo a cada ano de 

forma exponencial e, pela falta de política pública e conscientização das pessoas e das 

empresas, acabam gerando um destino inadequado.  

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE, 2015), cerca de 58,7% dos resíduos sólidos urbanos 

coletados em 2015 foram para lixões ou aterros controlados, porém o restante, mais de 

82.000 toneladas de resíduos por dia, em todo o país, são enviados para unidades 

inadequadas, com grande potencial de dano ao meio ambiente.  

Um desses resíduos, que por vez são gerados de forma exponencial, devido 

ao número crescente do comércio de automóveis para passeio, turismo e trabalho no 

país, são os pneus. Segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP, 

2017), no primeiro semestre de 2017 foram vendidos 35.069.825 unidades de pneus. 

Considerando que no mesmo período a mesma quantidade foi descartada, é necessário 

pensar em soluções para reciclagem desses rejeitos para não se tornarem locais onde se 

criam peçonhentos e insetos, principalmente o mosquito da dengue.  

A reciclagem é o reprocessamento de materiais, permitindo novamente sua 

utilização. (CALDERONI, 1998). Com isso faz com que o que era denominado rejeito 

para o consumidor, possa servir de matéria para outro processo específico, contribuindo 

para a sociedade em um todo. Para o pneu um dos métodos de reciclagem eficiente é o 

da pirólise.  

A pirólise é o processo de quebra das ligações químicas das cadeias 

orgânicas pelo calor sem presença de oxigênio, sendo também conhecida como 

destilação destrutiva. (CAPONERO, 2000).  

Após o processo da pirólise dos pneus, têm-se como principais produtos: 

óleo da pirólise, carvão da pirólise, malha ferrosa e gases. (FAETEC, 2002). Esses 

produtos podem ser vendidos ou usados no processo (no caso do gás), e por 

consequência se agrega valor ao que antes era chamado de resíduo. 
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Projeto de viabilidade técnico-econômica da instalação de uma unidade industrial de 
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Investimentos, Fontes de Recursos e Duração: 
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financiamento/capital: 

R$ 3.400.000,00/BNDES FINAME E BNDES 

AUTOMÁTICO 
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5 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DE MARKETING 

5.1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de uma estratégia competitiva é, em essência, o 

desenvolvimento de uma fórmula ampla para o modo como uma empresa competirá, 

quais deveriam ser as suas metas e quais as políticas necessárias para levar-se a cabo 

essas metas. (PORTER, 2004) 

Antes de abrir qualquer empresa é indispensável que se tenha feito um 

projeto da mesma, pois a ausência deste é o principal motivo do insucesso seguido de 

falência das empresas. Neste projeto, por mais simples que seja deve conter qual o 

objetivo do empreendimento, os investimentos a serem feitos, os equipamentos e 

exigências que deverão conter e por fim e talvez o mais importante tópico, o 

planejamento estratégico que será adotado para que o negócio tenha sucesso e consiga 

manter-se no mercado mesmo quando houver alguma dificuldade, seja ela financeira, 

comercial - em relação a vendas - , falta ou qualidade da matéria prima e outros. 

É neste tópico do projeto que se faz um diagnóstico do ambiente interno e 

externo em que está situada a empresa, se defini uma identidade, a missão, visão e 

valores que a empresa terá como sua imagem. É feito um estudo de mercado analisando 

os concorrentes levando em consideração o público-alvo e média de consumo, Cria-se 

também a estratégia de marketing visando qual e como será o diferencial da empresa 

diante de seus concorrentes para tornar-se preferência dos clientes. 

As mudanças que por ventura ocorrerão no mercado oriundas de novos 

concorrentes, de mudanças na tecnologia do processo, da qualidade do produto levando 

a ter consumidores infiéis, deverão ser consideradas neste planejamento. E caso não 

suprir as necessidades que as novas mudanças impõem, deve ser reformuladas as 

estratégias e objetivos pré-determinados. Para analisar a eficácia da estratégia adotada 

deve-se adotar ferramentas de análise da mesma para se manter um controle.  

Neste contexto desenvolveu-se um plano estratégico e competitivo para a 

empresa REUSE entrar e se firmar no mercado, e será descrito nos tópicos a seguir. 
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5.2 OBJETIVOS 

Neste tópico serão descritos os objetivos geral e específicos desta seção do 

trabalho. 

5.2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um planejamento estratégico e de marketing para a empresa 

REUSE Pirólise de Pneus LTDA com o intuito de que a empresa consiga se inserir e 

manter-se no mercado de pirólise de pneus na região Sul de Santa Catarina. 

  

5.2.2 Objetivos Específicos 

• Desenvolver a Identidade estratégica da empresa;  

• Fazer uma análise dos parceiros que serão envolvidos para o 

funcionamento da empresa;  

• Escolher a localização onde será instalada a REUSE (micro e macro 

localização); 

• Fazer um estudo de mercado e um planejamento de marketing;  

• Determinar o posicionamento estratégico que a REUSE seguirá; 

• Definir as estratégias competitivas e empresariais que serão adotadas; 

• Desenvolver um plano de ações para as fraquezas; 

• Descrever como será feito o controle e a retroalimentação da estratégia; 

 

5.3 IDENTIDADE ESTRATÉGICA  

5.3.1 Definição do Negócio 

De acordo com Harrison (2005), negócio é “o ponto de partida para todo 

planejamento e administração estratégica”. Já para Chiavenato e Sapiro (2003), a 

empresa tem que saber a função que ela realmente está representando em termos 

econômicos no meio em que ela se encontra. E segundo Fernandes e Berton (2005), a 
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empresa deve conhecer muito bem as ameaças que os rodeiam, os concorrentes e seus 

produtos. Melhorar o atendimento a seus clientes desenvolvendo melhor os seus 

produtos, desenvolver um plano para o negócio em si. 

A partir destes conceitos entende-se que a identidade estratégica é de 

fundamental importância para uma empresa que quer ter sucesso. Nela encontra-se os 

seus conceitos, sendo demonstrados pela identidade visual, filosofia da empresa e os 

objetivos que se quer alcançar, ou seja, mostra as suas características. 

A formação de um grupo de sócios na disciplina de plano de negócio e 

empreendedorismo do curso de engenharia química da Unisul, deu início ao projeto 

industrial de pirólise de pneus da empresa REUSE Pirólise de Pneus LTDA. A 

continuação para aprofundamento e aperfeiçoamento do projeto se deu na disciplina de 

projeto de engenharia do semestre seguinte. 

A empresa atuará no processo de pirólise de pneus inservíveis, resgatando-

os para gerar novos produtos, pois produzem um enorme problema ao meio ambiente 

quando descartado em locais impróprios. 

De acordo com a legislação, através da classificação nacional de atividades 

econômicas (CNAE) o código da atividade principal da empresa é 3839-4/99, de 

recuperação de borracha, como pneus usados para a produção de matéria prima 

secundária. Os códigos de atividades secundárias de acordo com o CNAE são:  

• 4687703 de comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos. 

•  3900500 de descontaminação e outros serviços de gestão de resíduo.  

• 3839499 de recuperação de materiais não especificados anteriormente.  

• 3821100 de tratamento e disposição de resíduos não perigosos. 

 

Ao definir o tipo de negócio da empresa, os sócios deste projeto 

restringiram os caminhos a serem seguidos para a empresa REUSE e desenvolveu-se 

sua identidade estratégica pensando na melhor forma de se inserir e manter-se no 

mercado com o processo de pirólise de pneu. 

 

5.3.2 Missão, Visão e Valores 

 A REUSE tem como missão, visão e valores os seguintes conceitos:  
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➢ Missão: Ser uma alternativa eficiente na destinação de pneus inservíveis 

e fornecer a nossos clientes os produtos da decomposição do pneu. 

 

➢ Visão: Ser reconhecida como uma empresa de excelência e qualidade no 

processo de pirólise de pneus no Sul do Brasil, desenvolvendo inovações no processo de 

forma sustentável e mantendo retorno aos investidores. 

  

➢ Valores: 

• Respeitar o meio ambiente e ao próximo 

• Agir com transparência nas relações 

• Ética e profissionalismo 

• Compromisso com nossos clientes  

• Valorização de nossos colaboradores 

 

5.3.3 Logomarca REUSE 

A logomarca da empresa REUSE está ilustrada na figura 1 abaixo indicada. 

 

 

Figura 1- Logomarca da empresa REUSE 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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5.3.4 Imagens ilustrativas dos ambientes e uniformes do empreendimento 

As imagens abaixo ilustram como deverá ser os ambientes internos e 

fachada da REUSE Pirólise de Pneus LTDA, bem como os uniformes que serão 

utilizados.  

 

Figura 2 - Escritório da REUSE 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Figura 3 - Sala de espera para atendimento no escritório da REUSE 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Figura 4 - Refeitório da REUSE 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Figura 5 – Banheiro para operários 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Figura 6 - Área operacional  

 
Fonte: Delta Bravo, 2018. 
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Figura 7 – Fachada da REUSE 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Figura 8 - Uniforme operários e ajudantes. 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Figura 9 - Uniforme escritório. 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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5.3.5 Meios de transporte da REUSE 

A REUSE terá um carro disponível para locomoção necessária dos 

funcionários da empresa em serviços externos e um caminhão carreta para transporte de 

negro de fumo até os clientes e eventualmente para busca de matéria-prima quando 

necessário. Nas figuras abaixo estão ilustradas o carro e a carreta que a empresa terá.  

 

Figura 10 - Carro da empresa REUSE 

 
 Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

 

 

Figura 11 - Carreta da empresa REUSE 

 

 
 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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5.4 FUNCIONAMENTO DO PROCESSO 

5.4.1 Definição da Tecnologia Empregada no Processo 

Inicialmente ao chegar um carregamento de pneus inservíveis será feita uma 

avaliação de triagem para verificar se a matéria prima está de acordo com os padrões 

mínimos estabelecidos pela empresa. Em seguida se for aprovada, será descarregada no 

estoque. E antes de ir para o reator de pirólise os pneus passarão por um moinho 

triturador e em seguida em uma mesa vibratória para tirar as sujeiras contidas nos pneus 

 O processo de pirólise de pneus inservíveis será feito em batelada com 

duração de 16 horas, sendo 2 horas para carregamento, 10 horas de reação, 2 horas para 

descarga e 2 horas para limpeza. Será projetado para processar 10 toneladas por dia, 

mas inicialmente será processada uma capacidade menor de pneus. A pirólise trata-se da 

decomposição destes através da ruptura da estrutura molecular devido ao processo de 

aquecimento dos pneus a altas temperaturas, em um ambiente com teor de oxigênio ou 

muito baixo ou muito alto e com pressão abaixo da atmosfera. Neste processo, apesar do 

superaquecimento da borracha, a mesma não entra em combustão. “Sob temperaturas e 

pressão apropriadas a fração de óleo existente em algumas associações orgânicas são 

liberadas na forma líquida enquanto outras frações são liberadas na forma de gases 

voláteis” (SALINI, 2000).  

 A decomposição gera como produtos cerca de 45 a 50% de óleo, 30 a 35% 

de negro de fumo, 10 a 15% de metais e 5 a 8% de gás, este último reutilizado no 

processo de pirólise, sendo captado e direcionado para os reatores pirolíticos como fonte 

de combustível gerando calor para o sistema utilizado no próprio processo como 

energia. O óleo obtido após condensação e decantação é usado na indústria química ou 

serve como substituto do petróleo em algumas petroquímicas.  (VOLTAN, 2016).  

Os demais produtos são vendidos para diversas empresas que possam 

utilizar negro de fumo, como na fabricação asfáltica, na produção de borrachas e para 

empresas metalúrgicas que utilizam sucata de metais. 

A pirólise de pneus através deste sistema é uma tecnologia ambientalmente 

legal, pois além de dar uma destinação correta para os pneus inservíveis, gera produtos 

com vastas aplicações. 
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5.4.2 Diagrama de blocos 

De acordo com o processo descrito anteriormente podemos visualizar 

melhor com o diagrama de blocos da figura abaixo, que demonstra de modo 

simplificado como funcionará o processo de pirólise da REUSE esquematizando as 

operações envolvidas e os produtos gerados. 

 

Figura 12 - Diagrama de blocos do processo produtivo da REUSE. 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

5.5 PARCEIROS ENVOLVIDOS  

Os parceiros envolvidos no negócio são de modo fundamental para a 

existência da empresa, pois fazem com que possamos ter a matéria prima, realizar 

nossos trabalhos e por fim ter para quem escoar a produção. 

5.5.1 Fornecedores 

De acordo com a resolução n° 416, de 30 de setembro de 2009 do 

CONAMA que dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus 

inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências: 

O Art. 1º determina que os fabricantes e os importadores de pneus novos, 

com peso unitário superior a 2,0 kg (dois quilos), ficam obrigados a coletar e dar 
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destinação adequada aos pneus inservíveis existentes no território nacional, na 

proporção definida nesta Resolução.  

 

MR = (P + I) – (E + EO), na qual: 

 

MR = Mercado de Reposição de pneus; 

P = total de pneus produzidos; 

I = total de pneus importados; 

E = total de pneus exportados;  

EO = total de pneus que equipam veículos novos. 

 

No Art. 3° é declarado que a partir da entrada em vigor desta resolução, para 

cada pneu novo comercializado para o mercado de reposição, as empresas fabricantes 

ou importadoras deverão dar destinação adequada a um pneu inservível. (BRASIL, 

2009) 

É importante haver uma logística eficiente para dar suporte a todo este 

processo.  Sendo assim, a partir da vigência da Resolução 258/99 do CONAMA, as 

empresas da indústria de pneumáticos se organizaram para realizar a coleta dos 

inservíveis e destinação final dos mesmos. E em 2007 foi criada a RECICLANIP para 

realizar este serviço, sem fins lucrativos. Por meio da parceria de convênio, a 

RECICLANIP fica responsável por toda gestão da logística de retirada dos pneus 

inservíveis do ponto de coleta e pela destinação ambientalmente adequada deste 

material em empresas destinadoras licenciadas pelos órgãos ambientais competentes e 

homologados pelo IBAMA. Atualmente, o programa de coleta e destinação de pneus 

inservíveis desenvolvido pela RECICLANIP objetiva atender à Resolução N.º 416, de 

30 de setembro de 2009, do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). 

(RECICLANIP, 2018)  

Nossos fornecedores serão todos os pontos de coletas da RECLICANIP 

mais próximos possíveis onde são entregues pneus inservíveis pelas borracharias, 

transportadoras, ferro velho, e outros. A logística para o pneu sair dos pontos de coletas 

e chegar até a REUSE será feita pela própria RECICLANIP sem custos a REUSE e 

serão acordadas quantas toneladas serão recebidas a cada entrega, visando atender a 

demanda de dez toneladas ao dia. 
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5.5.2  Outros Fornecedores 

Também contaremos com outros tipos de serviço para manter a produção. 

São eles: água que será fornecida pela CASAN, luz que será fornecida pela CELESC, 

internet e telefonia que serão fornecidos pelas empresas que propuserem o melhor custo 

benefício a REUSE. Os serviços contábeis serão feitos pela FACC contabilidade de 

Tubarão - SC, as análises laboratoriais serão feitas pelo LAEC da SATC em Criciúma - 

SC e pelo CENTEC da UNISUL em Tubarão – SC. Os materiais e produtos de limpeza 

serão fornecidos pela Suprimix suprimentos localizada em Tubarão – SC, e produtos 

químicos para a estação de tratamento serão fornecidos pela Alcolina química e 

derivados. Os exames e atendimentos de medicina do trabalho e laudos técnicos de 

segurança do trabalho serão feitos pela macroseg que fica em Tubarão - SC, as sacas 

para ensacar o negro de fumo serão fornecidas pela Sacarias Agro Juta localizada em 

Regente Feijó – SP, os seguros do carro e caminhão serão feitos pela azul seguros e o 

serviço de tratamento de resíduos será prestado pela empresa higienelar ambiental de 

Tubarão - SC. Os serviços de manutenção de equipamentos, manutenção elétrica e 

outros serão contratados - se necessário - pela empresa que oferecer o melhor custo 

benefício a REUSE. 

5.5.3  Clientes 

Nossos clientes serão empresas que utilizam um ou mais de nossos 

produtos, ou seja, indústrias de metalurgia como a Spillere Metalúrgica de Nova Veneza 

- SC, empresas que fabricam pneus como a Pirelli em Gravataí - RS, indústrias que 

fabricam asfaltos como a Pavsul e a Setep construções de Tubarão e Criciúma - SC 

respectivamente. Empresas que recolhem o óleo bruto para destinarem às refinarias e 

assim tornar-se óleo lubrificante como a Filtroville localizada em Joinville – SC ou para 

queima em caldeiras. Enfim buscaremos atender ao máximo o mercado que possa 

necessitar de metais ferrosos, negro de fumo e óleo na região. 

 



41 

 

5.6 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A Localização da REUSE Pirólise de Pneus LTDA foi decidida pelos sócios 

fundadores levando em consideração o custo da área pretendida e as facilidades de 

escoamento dos produtos, recebimento da matéria prima para o processo e por ser um 

ponto estratégico em relação a concorrência.  

Com isso decidiu-se por escolher o município de Pescaria Brava que fica 

localizado na região Sul de Santa Catarina. O município criado em 2012 tem muito a 

crescer ainda e com isso a REUSE vê uma boa oportunidade de se desenvolver.  

5.6.1  Macro Localização 

De acordo com o IBGE Pescaria Brava fica localizado na região da 

AMUREL no Sul de Santa Catarina. Os municípios mais próximos e que fazem 

fronteiras com Pescaria Brava são: Imaruí, Laguna, Gravatal e Capivari de Baixo. Com 

esta localização a empresa facilitará o atendimento dos clientes, visto que e o litoral de 

Santa Catarina tem uma distância relativamente pequena. Na figura 3 pode se ter uma 

visualização da macro região.   

 

Figura 13- Mapa de macro localização da empresa REUSE. 

 
Fonte: IBGE, 2018.      
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5.6.2  Micro Localização 

O terreno a ser construída a estrutura da empresa tem uma área de 

aproximadamente 2000 m2, fica próximo ao quilômetro 323 da BR 101 em Taquaraçu, 

Pescaria Brava como mostra a figura de micro localização. 

 

Figura 14 - Mapa de micro localização da empresa REUSE. 

 

 
Fonte: Google Maps, 2018. 

 

5.7 ESTUDO DE MERCADO 

O principal meio de escoamento de produtos no Brasil é feito por rodovias, 

vários caminhões e carretas transportam os produtos de um lado ao outro do país, 

gerando uma quantidade enorme de pneus inservíveis que levam anos para se decompor 

na natureza. 

Muitas pessoas, borracharias, transportadoras não sabem de que jeito livrar-

se deles, e diversas vezes acabam fazendo o descarte de maneira totalmente errada, 

causando vários problemas sociais e ambientais. É comum achar pneus inservíveis em 

rios (principalmente os poluídos), ou em terrenos a céu aberto podendo acumular água e 

servir de local para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e da 

chikungunya, se desenvolver. A empresa REUSE ajudará a resolver parte desses 

problemas, utilizando o que é problema para a sociedade como matéria prima para 

obtenção de seus produtos. 

Segundo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Transporte (SEST SENAT) cerca de 450 mil toneladas de pneus são descartados por 
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ano no Brasil sendo o equivalente a 90 milhões de unidades usados em carros de 

passeio. Outra pesquisa feita num relatório de pneumáticos realizada pelo IBAMA em 

2016, alega que em 2015 no Brasil 518.924,36 toneladas de pneus inservíveis foram 

recolhidos e destinados corretamente, sendo Santa Catarina responsável por 13.061,61 

toneladas, o equivalente a 2,52% do total. (SEST SENAT, 2017)    

 Há também uma grande demanda de mercado pelos produtos que são 

gerados em nosso processo e serão comercializados. Em 2014, segundo o Diário do 

comércio as vendas de sucata ferrosa chegaram a 300 mil toneladas ao mês, nos anos 

seguintes houve disparo nas exportações de sucata ferrosa devido a crise do mercado 

interno.  

De acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo), a estimativa de todo 

óleo lubrificante a ser consumido no Brasil em 2013 foi de 1,38 bilhão de litros, 

incluindo-se, portanto, o consumo em vários outros tipos de máquinas industriais e 

motores estacionários. Perto de 23% deste número será de óleo rerrefinado. 

(FRANÇOLIN, 2018)  

A demanda global de óleos lubrificantes em 2014 ficou próximo a 40 

milhões de toneladas e deve crescer 0,9% a.a. até 2019. No Brasil o crescimento deve 

ser de 1,25% a.a. durante este período. (REBÊLO, 2016) 

A procura por negro de fumo provém principalmente da produção de pneus. 

Dreux apontou uma demanda mundial pelo insumo da ordem de 11 milhões de 

toneladas em 2012, das quais 8 milhões são incorporadas aos pneus, 2 milhões ficam 

com artefatos de borracha e o milhão de toneladas restantes é direcionado para usos 

diversos, como principalmente masterbatches de plásticos e fabricação de tintas. O 

mercado de negro de fumo no Brasil produz cerca de 450 mil t/ano e colocam o país 

como o sexto mercado mundial do insumo e o líder na América do Sul, um mercado 

regional de 600 mil a 650 mil t/ano. (FAIRBANKS, 2013) 

5.7.1 Concorrência direta 

 A principal concorrente da empresa REUSE será a Pioneira Ecometais, 

situada em Água Doce no oeste de Santa Catarina. Esta empresa faz parte do grupo 

Pioneiro Industrial e tem como objetivo reciclar baterias inservíveis e produzir ligas de 

chumbo para o mercado nacional. Atualmente implantaram um sistema de reciclagem 

de pneus inservíveis por processo de pirólise. Essa empresa concorrente, possui 
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certificações de qualidade (ISO 9001) e ambiental (ISO 14001). Contudo, o sistema de 

pirólise de pneus da Pioneira Ecometais funciona há pouco tempo e a maior parte dos 

produtos gerados nesse processo são usados como matéria prima na reciclagem de 

baterias.  

 

Figura 12: Logomarca da empresa Pioneiro Ecometais  

 

 
        Fonte: Pioneiro, (2018). 

 

Portanto acredita-se que apesar da concorrente ser uma empresa forte, que 

atua no mercado há muito tempo e faz parte de um grande grupo, não irá dificultar os 

negócios da REUSE, visto que o processo de pirólise de pneus existe há pouco tempo na 

empresa; não é o foco deles; os subprodutos gerados são comercializados dentro do 

próprio grupo; e a empresa localiza-se no oeste de Santa Catarina. Sendo assim a 

REUSE será a primeira empresa de pirólise de pneus do sul de Santa Catarina e não terá 

concorrência significante na região. 

Há também algumas outras concorrentes um pouco mais distantes, como a 

usina de Xisto de São Mateus do Sul (a 150 km de Curitiba) da Petrobras que utiliza 

cerca de 5% de pneus inservíveis no processo de pirólise de xisto com produção de 

5.880 t/d segundo o site da Petrobras.  

 

Figura 15- Logomarca da empresa Petrobrás  

 

 
Fonte: Petrobras, 2018. 
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E conforme o portal expobor a Polimix ambiental, localizada em Santana de 

Parnaíba – SP, que iniciou o processo de pirólise de pneus inservíveis em 2015. A 

capacidade para pirólise é de 30.000 toneladas por ano, ou seja, 6.000 pneus inservíveis 

por dia. 

Figura 16 - Logomarca da empresa Polimix Ambiental.  

 

 
Fonte: Polimix Ambiental, 2018. 

 

 

Nenhuma destas concorrentes domina o mercado, pois tem seus focos 

distintos. Levando em consideração que há um mercado grande para ser ocupado e que 

cada concorrente consegue suprir e processar a demanda de pneus de suas regiões, a 

REUSE tem boas perspectivas de inserir-se no mercado e consolidar-se na região Sul de 

santa Catarina para atender o litoral Catarinense.  

 

5.7.2 Concorrência indireta 

A REUSE terá também concorrência indireta com as empresas que 

produzem negro de fumo, pois o produto tem a mesma aplicação, mas produzido por 

diferente processo. Assim como outras empresas geradoras de óleo e sucatas que não 

sejam por pirólise. E isso pode ocasionar de os produtos da REUSE serem substituídos 

por outros parecidos. 

As empresas que concorrem indiretamente com a REUSE são:  

 

De acordo com o portal tintas e vernizes a Columbian Chemicals, 

atualmente do grupo Aditya Birla, é uma das maiores fabricantes de negro de fumo do 

mundo com aproximadamente 2 milhões de toneladas. Possui 16 fábricas ao redor do 

mundo. No Brasil, conta com duas plantas. A primeira unidade permanece localizada no 

polo petroquímico de Cubatão (SP), e a segunda instalação está no polo petroquímico de 

Camaçari (BA). A Birla Carbon tem feito fortes investimentos na modernização de suas 
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fábricas, implementando novos reatores e modernos sistemas em fibra ótica utilizando 

tecnologia de última geração. A unidade de Camaçari foi implantada para produzir 75 

mil toneladas/ano de negro de fumo, fortalecendo o segmento automobilístico presente 

no local. 

 

     Figura 17- Logomarca da empresa Birla Carbon. 

 
       Fonte:Aditya Birla, 2018. 

 

Segundo o portal paint  & pintura, a Cabot Corporation é a empresa líder 

global em materiais de desempenho e produtos químicos especiais com sede em Boston, 

Massachusetts, EUA. A primeira produtora mundial de negro de fumo, investiu mais de 

US$ 180 milhões de 2011 até 2013 para expandir a capacidade de produção. 

Investimentos na América do Sul, especificamente no Brasil e na Argentina, 

aumentaram em cerca de 20% a capacidade da Cabot nessa região. 

 

Figura 18 - Logomarca da empresa Cabot 

 

 
Fonte: Cabot, 2018. 
 

De acordo com o diário do comércio a Degussa AG, maior fabricante 

mundial de produtos químicos especiais. Sua produção de negro de fumo em sua fábrica 

de Paulínia (SP) é de 100.000 toneladas ao ano. Em âmbito mundial, o grupo é o 

segundo maior produtor, mas no Brasil ainda fica atrás da Cabot e Columbian. 
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Figura 19 - Logomarca da empresa Degussa. 

 
Fonte: Degussa, 2018. 

 

Conforme o site institucional da Chemisol, a empresa é genuinamente 

brasileira, fundada em 2001 e localizada em Duque de Caxias (RJ), e tem como objetivo 

maior atuar no mercado de distribuição de produtos químicos, petroquímicos e 

derivados de petróleo. Atualmente, a Chemisol tem como prestação de serviços 

compartilhados para as indústrias de tintas, vernizes, bem como atender o mercado de 

biocombustíveis e usinas produtoras de álcool. Paralelamente a todo esse processo 

comercial a Chemisol, tem investido em sua capacidade operacional e no 

desenvolvimento de seus recursos humanos, com a implantação de programas de 

desenvolvimento e atualização mercadológica de seus colaboradores. 

 

Figura 20 - Logomarca da empresa Chemissol 

 
Fonte: Chemisol, 2018. 

 

 

Segundo o site da Cya Rubber, a empresa está há 16 anos no mercado de 

distribuição de matérias primas para indústria de transformação química. Ao longo do 

tempo vem buscando fornecer a melhor solução em serviços e produtos, distribuindo 

marcas conceituadas do mercado nacional e internacional, garantindo a agilidade na 

entrega dos pedidos, e contando com uma equipe comprometida às necessidades dos 

clientes. Uma linha de produtos fornecidos pela Cya é de negro de fumo. A empresa 

tem centro logístico em Porto Alegre (RS) e Guarulhos (SP). 
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Figura 21 - Logomarca da empresa Cya Rubber 

 
Fonte: Cya Rubber, 2018. 

 

A produção de negro de fumo no Brasil é muito grande e estas empresas 

citadas acima é que detém a maior parte da produção e comercialização interna. 

Nenhuma delas está próxima a REUSE, que tem um porte muito abaixo em relação às 

concorrentes indiretas. Portanto a produção é muito menor e a região onde será instalada 

a REUSE não se encontram as concorrentes, mas mesmo assim terá influencia de 

comercialização no mercado de negro de fumo, visto que as empresas citadas atendem 

possíveis clientes da REUSE, as fábricas de penus. 

Nos setores de comercialização do óleo e da sucata há inúmeras empresas 

espalhadas pelo Brasil que tem algum destes como subproduto.  

No setor de óleo se tem a Dibrape distribuidora de petróleo, a fundição Tupy 

e outras empresas ainda da área têxtil, papel, usinas, agroindústria, portos, aeroportos e 

ferrovias. Quanto à sucata de ferro, toda empresa que utiliza do minério de ferro terá 

como rejeito a sucata de ferro. Há uma infinidade aplicações feitas com ferro, como: 

para a produção de aço e liga metálica para a produção de ferramentas e máquinas, 

veículos de transporte (automóveis, navios, etc), como elemento estrutural de pontes, 

edifícios e tantos outros que ao chegarem ao fim da vida útil e até mesmo em sua 

fabricação os rejeitos de ferro gerados viram sucata. Nestes setores se tem como 

exemplos geradores de sucata ferrosa a Metalcava com produção de ferramentas e 

máquinas e a Athena construções na construção civil. 

Para suprir esta demanda há várias empresas que fazem a reciclagem de 

sucata e refino do óleo e a busca destas empresas por estes rejeitos é grande, então não 

se tem grandes problemas quanto à concorrência em comercializar estes produtos 

gerados pela REUSE. 
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5.8 CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO 

5.8.1 Região de atuação 

Levando em conta todos estes dados de demanda da matéria prima e pelo 

produto a ser comercializado, a empresa REUSE entra no mercado sendo a segunda 

indústria de pirólise de pneus em Santa Catarina e a primeira no Sul do estado. 

Inicialmente a empresa pretende atender somente a região sul, a grande Florianópolis, o 

vale do Itajaí e o nordeste do estado. O público alvo da REUSE serão: as metalúrgicas, 

na qual se pode vender a sucata de material ferroso; as empresas que fazem asfalto e 

pneus comercializando o negro de fumo; e empresas recolhedoras de óleo onde será 

vendido o óleo bruto gerado no processo para ser refinado. A figura a seguir mostra as 

regiões (destacadas em vermelho) que a empresa irá atuar. 

 

Figura 22 - Mapa com as regiões de SC 

 
Fonte: Adaptado de Mesorregião do Vale do Itajaí, 2018. 
 

5.8.2 Logística dos pneus inservíveis 

 Contaremos com a ajuda da RECICLANIP, que é um Programa Nacional 

de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis criado em 2007 pela ANIP (Associação 

Nacional da Indústria de Pneumáticos). É uma entidade sem fins lucrativos que faz uma 



50 

 

logística reversa de pneus, na qual recolhe e destina boa parte dos pneus que são 

considerados inservíveis. A instituição possui 17 pontos de coleta em Santa Catarina, 

sendo eles em: 

 

• BALNEÁRIO CAMBURIÚ   

• CAMBORIÚ   

• CHAPECÓ   

• CRICIÚMA   

• CURITIBANOS   

• DOUTOR PEDRINHO   

• FLORIANÓPOLIS   

• GUARAMIRIM   

• ITAJAÍ   

• ITAPEMA   

• JARAGUÁ DO SUL   

• JOAÇABA   

• JOINVILLE Empresa: JK Pneus   

• LAGES   

• PALHOÇA   

• SÃO JOSÉ   

• SÃO MIGUEL DO OESTE 

 

 Grande parte destes pontos de coletas estão na região litorânea de Santa 

Catarina e ficarão próximos a REUSE, facilitando a chegada dos pneus inservíveis para 

o processamento. Haverá um local no empreendimento que será destinado para o 

armazenamento de matérias primas com capacidade de armazenagem de um volume de 

matéria prima para o processo por cerca de duas semanas, para prevenção de uma 

possível diminuição no recebimento de pneus. Ao chegar um carregamento de pneus 

inservíveis será feita uma avaliação de triagem para verificar se a matéria prima não 

contém outros resíduos misturados, pois deverá estar de acordo com os padrões 

mínimos estabelecidos pela empresa quanto a isso. A empresa terá disponível um 

caminhão para recolher os pneus nesses pontos em casos emergenciais quando a 
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RECICLANIP não conseguir entregar os pneus na empresa por falta de transporte e 

com isso a REUSE receberá da REICLANIP o valor do frete. 

 

5.8.3 Produtos comercializados 

 Os produtos gerados no processo deverão estar nos padrões mínimos de 

qualidade determinados pela REUSE quanto à separação dos mesmos. Para isso será 

feito uma inspeção ao saírem do processo e então serão comercializados da seguinte 

forma: 

 

• Sucata Ferrosa: Nosso público alvo serão as metalúrgicas da região e 

pretende-se comercializar a sucata gerada no processo por peso, onde o caminhão de 

sucata que recolherá nosso produto realizará a pesagem antes e após o carregamento na 

balança de plataforma que existirá na empresa. 

 

Figura 23 - Representação da sucata ferrosa armazenada para venda. 

 

 
Fonte: Prado Sucatas, 2018. 

 

• Óleo de pirólise: Será vendido o óleo bruto, na qual as empresas que 

fazem o recolhimento deste para destinarem ao refino serão o nosso público alvo. O 

óleo será armazenado em tanques na empresa e a comercialização será feita pesando os 

caminhões tanques das empresas que virão buscar ao entrarem e ao saírem, na balança 

externa da REUSE. 
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     Figura 24 - Representação do óleo gerado no processo. 

 

 
 

Fonte: Ahuizote, 2018. 

 

• Negro de Fumo: Será comercializado em sacas de ráfia de 50 Kg. Serão 

ensacados e pesadas em uma balança que haverá na saída do negro de fumo do processo 

e costuradas com a ajuda de um ou dois funcionários da produção. Estas sacas serão 

levadas até o armazenamento com o auxílio de uma empilhadeira e ficará ali até 

completar a quantia pedida pelo cliente para ser entregue pela REUSE. Nosso público 

alvo serão as empresas que fazem asfalto e fábricas de pneus novos. 

 

Figura 25 - Ilustração das sacas de negro de fumo da REUSE. 

 
     Fonte: Elaboração dos autores, 2018.  

 

Vale ressaltar que o gás gerado será reutilizado no processo.  
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5.9 MARKETING 

 Os 4 P’s do Marketing, também conhecidos como Mix de Marketing, são 

um conjunto de ferramentas, que auxiliam no planejamento estratégico de uma empresa. 

São definidos como: “o conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir seus 

objetivos de marketing no mercado alvo” (KOTLER, 1998, pg. 97).  

Na imagem abaixo podemos ver os quatro tópicos abordados para o 

desenvolvimento do marketing de uma empresa. 

   

  Figura 26 - 4 P’s do Marketing 

 

 
Fonte: Pereira, 2018.  

 

 Os quatro P’s do marketing compostos por: produto, preço, praça e 

promoção para a empresa serão descritos a seguir.  

5.9.1 Produto 

 A REUSE pretende comercializar produtos de ótima qualidade, para isso 

buscará padronizar a qualidade deles. Os públicos alvos da empresa serão: as 

metalúrgicas (para vender a sucata ferrosa), refinarias (comercializando o óleo de 

pirólise), as empresas que fazem asfalto e pneus (negociando o negro de fumo). O carro 

chefe da empresa, ou seja, o produto mais importante será o óleo, pois é produzido em 

maior quantidade no processo. Segundo o portal MF rural, o óleo Combustível 

Pirolítico tem propriedades superiores que fazem dele o substituto perfeito para o óleo 

BPF em caldeiras, fornos e em qualquer processo que utilize o óleo BPF como 

combustível. Pode ser utilizado puro ou misturado ao BPF. Possui algumas vantagens, 

pois substitui o óleo BPF com vantagens, tem menor custo de aquisição, melhora o 
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desempenho de queimadores, tem alto poder calorífico, baixo teor de enxofre e não 

precisa ser aquecido para ser armazenado nem transportado.  

Este óleo de pirólise será armazenado em tanque e vendido por quilograma, 

o negro de fumo será embalado e comercializado em sacas de 50 Kg e a sucata ferrosa 

terá um local específico para ser estocada e também será vendido por quilograma 

carregada em caminhão. As características estimadas dos produtos vendido estão nas a 

seguir: 

 

Quadro 1 - Características estimadas do Óleo resultante da pirólise 

Propriedade Descrição 

Cor Escuro 

Odor Característico Intenso 

Densidade a 20°C (g/cm3) 0,9313 

Viscosidade a 20°C (mPa.s) 0,53939 

Energia de Ativação (J/mol) 8891,70 

Poder Calorífico Superior (KJ/g) 42 

Fonte: Oliveira e Santos, 2018.  

 

Quadro 2 - Características estimadas do Negro de Fumo resultante da pirólise 

Propriedade Descrição 

Aspecto Sólido, pó, preto. 

Odor Inodoro 

Ph 4,00 – 11,00 

Inflamabilidade (sólido, gás): Produto inflamável. 

Solubilidade(s) Na água: Insolúvel. Em solventes 

orgânicos: Solúvel em benzeno, 

tolueno, tetracloreto de carbono e 

dissulfeto de carbono. 

Densidade 1,70 – 1,90 g/cm3 

Fonte: Basile Quimica, 2018. 

 

A sucata ferrosa livre de outros rejeitos ao final do processo terá as 

características do ferro. 

 

Quadro 3 - Características estimadas da sucata ferrosa resultante da pirólise 

Propriedade Descrição 

Estado da matéria  Sólido 

Densidade 7873 kg/m3 

Ponto de fusão 1811 K 

Volume molar 7,09×10−6m3/mol 

Calor específico 440 J/(kg·K) 
Fonte: Ferro, 2018. 
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 O gás gerado nos processo é composto por CO2, NO2, SO2 que será 

utilizado no próprio processo e após passará por um processo de tratamento deste 

efluente para então ser emitido na atmosfera. 

 

5.9.2 Preço 

 A empresa pretende comercializar seus produtos num preço acessível, mas 

que retorne lucro. Acredita-se que os produtos comercializados não terão custo muito 

alto, pois a matéria prima principal para a fabricação é um resíduo, pneus inservíveis e 

será recebido na empresa pela RECICLANIP sem custos para a REUSE. Os custos com 

energia, funcionários e outros estarão inclusos no custo do produto e será trabalhado 

com uma margem de lucro, na qual as despesas serão pagas, o valor do produto será 

acessível e renderá lucro para os sócios. O valor dos produtos será dado por quilograma 

e deverá ser acordado em contrato com a empresa fidelizada que comprará o mesmo em 

períodos estipulados no contrato. A princípio a empresa irá vender o negro de fumo a 

R$ 1,80/kg, o óleo a R$ 1,70/kg, e a sucata por R$ 0,50/kg. Os valores acima podem 

sofrer alterações ao longo do tempo, pois dependem da oferta e procura dos mesmos e 

de acordos firmados em contratos com os clientes. 

5.9.3 Praça 

 A logística da REUSE se dará da seguinte forma: A parceria entre a 

REUSE e o programa público privado RECICLANIP fará com que a matéria prima que 

está espalhada pelos vários pontos de coleta seja encaminhada a REUSE pela 

RECICLANIP sem custos. Estes pneus serão armazenados em um local apropriado da 

empresa. Os produtos fabricados serão armazenados e vendidos por quilograma 

diretamente ao consumidor final, ou seja, o canal de vendas será direto onde o cliente 

irá buscar diretamente o óleo e a sucata no pátio da empresa e o negro de fumo será 

entregue pela REUSE com o caminhão da empresa. As vendas serão viabilizadas pelo 

setor comercial da parte administrativa e com suporte do engenheiro químico. 

Inicialmente a REUSE pretende atuar em somente algumas regiões do estado de Santa 

Catarina que foram citadas anteriormente, devido à análise de mercado levando em 

consideração a demanda pelo produto e matéria prima, bem como a exploração de uma 
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região ainda sem concorrentes próximos. E quando se estabilizar no mercado, pretende 

expandir suas vendas para outras regiões.  

5.9.4 Promoção 

A empresa REUSE comercializará seus produtos diretamente ao consumidor 

final, que são as indústrias que utilizam nossos produtos como matéria prima, portanto 

publicidade não será o foco da empresa. Entretanto divulgará seus serviços em revistas 

de tecnologias, feiras ou eventos de reciclagem e sustentabilidade. Além disso, contará 

com uma página na web e um outdoor localizado as margens da BR 101, pois se 

pretende através dessas duas últimas ferramentas conscientizar as pessoas a descartarem 

seus pneus velhos de maneira correta, ou seja, levá-los aos pontos de coleta, para que 

posteriormente sejam recolhidos e reciclados pela empresa e assim divulgar o trabalho 

da REUSE. Para fornecedores e clientes a REUSE disponibilizará e-mail e telefone para 

contato que também serão disponibilizados no próprio site.  

Serão feitos contratos com os clientes e registrados em cartório de forma a 

fidelizar as vendas e determinar preços e o período entre um carregamento e outro para 

o cliente. O endereço de e-mail será o seguinte: reusepirolise@outlook.com, e a URL da 

home Page é https://reusepirolise.wixsite.com/website-2. 

 Abaixo encontram-se imagens ilustrativas de como será o outdoor e a 

página na web.  

 

Figura 27 - Modelo do outdoor que será colocado às margens da BR 101. 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018 
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Figura 28- Home Page da REUSE 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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5.10 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 

Muitos empreendedores e gestores tem o desafio de montar um 

planejamento estratégico propício para que se tenha bem definido quais ações, 

objetivos, metas e iniciativas deverão ser tomadas para direcionar a operação de seus 

negócios. 

E com a pretensão de dar uma direção à empresa, uma das ferramentas que 

surge para auxiliar é a matriz SWOT. Nesse instante, o que vem à mente desses 

empreendedores e gestores são palavras como ameaças, oportunidades, forças, 

fraquezas, ambiente interno e ambiente externo.  

A análise do ambiente interno é que vai determinar quais as forças e 

fraquezas que a empresa tem. E a análise do ambiente externo é que possibilitará a 

definição das oportunidades e ameaças. (PAULILLO, 2017) 

5.10.1 Análise swot 

Levando em conta todos estes conceitos, elaborou-se a análise swot da 

empresa REUSE Pirólise de Pneus LTDA. 

5.10.1.1 Oportunidades 

Demanda de mercado: Há uma grande demanda de mercado consumidor 

dos produtos gerados pela pirólise de pneu. O negro de fumo é utilizado na fabricação 

de borracha, asfalto, pigmentos e outras aplicações diversas. Aos metais ferrosos há 

uma gama de aplicações a serem feitas pela indústria metalúrgica como estruturas 

metálicas, ferramentas, peças de automóveis e outros. O óleo bruto após o refino pode 

virar óleo para uso industrial. 

 

Grande volume de matéria prima: Todos os dias são gerados milhares de 

pneus inservíveis, já que no Brasil se tem uma malha rodoviária precária e um grande 

fluxo de transportes terrestres. Estes pneus em sua maioria não tem destinação e ficam 

em locais impróprios. Assim, a pirólise se torna uma grande solução para este problema. 
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Rentabilidade: O negócio é rentável, visto que a matéria prima que serão 

os pneus inservíveis não terão custos para chegar até a empresa. E algumas vezes, na 

falta de matéria-prima devido a problemas de logística a empresa recicladora recebe da 

RECICLANIP pelos custos de transporte dos pneus dos pontos de coleta até a 

recicladora. 

5.10.1.2 Ameaças 

Alto Investimento: No início de uma nova empresa sempre se tem um alto 

investimento para iniciar as atividades com a compra de equipamentos, estrutura física e 

outros, principalmente quando se trata de uma indústria com processos que utilizam 

equipamentos de alto custo, como é o caso de um processo de pirólise.  

 

Legislação: Como se trata de uma indústria que produz efluentes gasosos 

que agridem ao meio ambiente, e também devido a um dos produtos gerados serem 

considerados um passivo ambiental, a empresa deve estar sempre atenta às novas 

mudanças que podem ocorrer na legislação quanto as condições de manipulação e 

transporte do negro de fumo e emissões desses poluentes gasosos, para manter o 

processo de tratamento destes, dentro dos parâmetros estabelecidos. Tendo que 

possivelmente investir ou mudar seu processo produtivo instalando outros equipamentos 

para poder se adequar as novas leis.  

 

Ambiente econômico instável: Nos últimos anos os brasileiros estão 

vivendo uma crise econômica em todos os setores, mas com grande impacto no setor 

industrial, e com isso a REUSE acaba sendo prejudicada e sofrendo consequências 

financeiras, já que o mercado de negro de fumo enfraqueceu nos últimos anos devido à 

importação de artefatos de borracha prontos, segundo Fairbanks.   

5.10.1.3 Forças 

Localização: A REUSE estará localizada na região Sul de Santa Catarina 

no município de Pescaria Brava, onde se tem próximos rodovias estaduais e a rodovia 

federal que corta o Brasil de norte a sul, a BR 101. Por isso o escoamento da produção 
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fica favorecido, além de não ter nenhuma concorrente direta na região e nas regiões 

vizinhas. 

 

Acesso à matéria prima: Devido à localização da empresa ser próxima a 

vários pontos de coletas da RECICLANIP no estado, a REUSE tem uma grande 

facilidade de recebimento da matéria prima.  

 

Profissionais qualificados: A empresa contará com profissionais 

qualificados em todos os setores para garantir bons resultados, e assim fortalecer as 

relações com os clientes para construir uma imagem de referência e consequentemente 

se manter no mercado através de uma boa gestão. 

5.10.1.4 Fraquezas 

Iniciante no mercado: Como a REUSE está entrando no mercado com o 

processo de pirólise de pneus inservíveis, tendo como produtos o óleo a sucata ferrosa e 

o negro de fumo, ela terá que superar algumas barreiras de entradas descritas por Porter 

que serão impostas pelos concorrentes que já estão nestes mercados. 

 

Recursos financeiros: A REUSE terá um processo de reciclagem de pneus 

inservíveis com equipamentos de alto custo e grandes instalações, isso tudo implicará 

em um grande investimento inicial, custos fixos elevados. Os recursos financeiros 

provenientes dos sócios não irão cobrir todos os gastos, sendo assim terá que ser feito 

financiamentos bancários que acarretam altos juros. 

  

Escala de produção: A escala de produção não será alta inicialmente e 

dependerá da demanda dos clientes. Pretende-se processar cerca de 10 toneladas/dia de 

pneus inservíveis quando estiver na produção máxima. E isso dificulta a nossa 

permanência no mercado, pois será obtido menos lucros devido à capacidade de 

produção. 

 

De acordo com o descrito acima a figura 5 a seguir mostra a análise swot 

feita para a empresa REUSE. Adotou-se como critério de pontos: 0-nulo; 10-baixíssimo; 

20-baixo; 30-médio; 40-alto; 50-altíssimo. 
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Figura 29 - Análise SWOT da empresa REUSE. 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Após a avaliação de cada critério, fez-se o somatório do cruzamento dos 

quatro tópicos em estudo: 

 

Figura 30 - Resultado da análise SWOT realizada. 

 

Oportunidades 270 320 

Ameaças 270 220 

 Fraquezas Forças 

           
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

E o resultado final nos mostra que a empresa pontuou mais quando se 

avaliou o quanto as forças podem potencializar as oportunidades, ou seja, a empresa tem 

capacidade de ação ofensiva para crescer no mercado. E com isso pode-se direcionar a 

estratégia a ser seguida. 
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5.10.2 Forças competitivas de Porter 

As cinco forças competitivas de Porter são: Rivalidade entre concorrentes, 

ameaças de entrada, produtos substitutos, poder de barganha dos compradores e poder 

de barganha dos fornecedores. No ambiente em que a REUSE será inserida pode ser 

destacadas duas destas forças competitivas, a ameaça de entrada e produtos substitutos. 

A força competitiva de ameaça de entrada é dependente de quais barreiras 

de entrada já existem e de como se comportará os concorrentes existentes com a entrada 

do novo concorrente entrante. A economia de escala retém a entrada de novas empresas 

impondo a ela produzir em quantidades muito grandes e assim se arriscar a receber uma 

forte reação dos atuais concorrentes ou então ingressar com produção menor e então 

conformar-se com desigualdade de custos; as duas opções não são desejáveis. 

(PORTER, 2004) 

Os produtos substitutos são aqueles que se tornam semelhante aos produtos 

da concorrência por atender as mesmas necessidades que o cliente deseja, mesmo que 

suas características não sejam parecidas. Mesmo que a disputa na hora de comercializar 

não seja com a mesma intensidade, são suficientes para diminuir uma fatia de mercado. 

Há um perigo na substituição dos produtos, pois muitas vezes eles se tornam obsoletos 

e/ou poucos benefícios competitivos em relação aos méis modernos produtos e com 

custo x benefício melhor. (PORTER, 2004) 

A REUSE terá que lidar com a força competitiva de ameaça de entrada com 

a economia de escala imposta pelos concorrentes tendo que competir com porte muito 

abaixo e consequentemente com desvantagens de custos. E com a força competitiva de 

produtos substitutos existentes no mercado, pois os mesmos produtos vendidos pela 

REUSE pelo processo de pirólise já são comercializados a partir de outros processos. 

 

5.10.3 Estratégias adotadas 

Segundo Porter (2004), existem três abordagens estratégicas genéricas 

potencialmente bem-sucedidas para superar as outras empresas em uma indústria. São 

elas: Liderança no custo total, diferenciação e enfoque. 

De acordo com a análise swot da empresa e com as forças competitivas que 

a REUSE vai ter que lidar, será adotado a estratégia genérica de liderança no custo total, 
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mas sem que a qualidade dos produtos seja afetada, e também de diferenciação, com 

produtos gerados pelo processo de reciclagem de pneus inservíveis, para então amenizar 

os efeitos da concorrência.  

“A liderança no custo requer a instalação do empreendimento em escala 

muito eficiente, uma busca constante de redução de custo através da 

experiência, um controle rígido do custo e das despesas gerais, a proibição de 

criação de contas marginais dos clientes, e a minimização do custo nas áreas 

como P&D, assistência, força de vendas, publicidade, etc. Uma atenção 

rigorosa da parte administrativa ao controle dos custos é necessária para se 

alcançar estas metas. Custo baixo em relação aos concorrentes torna-se o 

tema central de toda a estratégia, mesmo que a qualidade, a assistência e 

outras áreas não possam ser deixadas de lado. Assim este posicionamento de 

baixo custo protege a empresa contra todas as forças competitivas porque a 

negociação só pode continuar a erodir os lucros até o momento em que os 

lucros do concorrente mais eficiente seguinte tenham sido eliminados, e com 

isso os concorrentes menos eficientes sofrerão antes as pressões 

competitivas.” (PORTER, 2004) 

 

“A diferenciação é diferenciar o produto ou o serviço oferecido pela empresa, 

através da criação de algo que seja considerado único no âmbito de toda a 

indústria. A diferenciação quando alcançada, é uma estratégia viável para se 

obter retornos acima da média em uma indústria, porque ela cria uma forma 

de defesa para enfrentar as cinco forças competitivas. A lealdade que o 

consumidor terá pela empresa e a necessidade de um concorrente superar o 

domínio desta, impõem barreiras de entrada. A empresa que se diferenciou 

para obter a lealdade do consumidor deverá estar mais bem posicionada em 

relação aos substitutos do que a concorrência.” (PORTER, 2004) 

 

5.10.4 Plano de ação para minimizar os efeitos das fraquezas 

Iniciante no mercado: Como toda empresa que inicia suas atividades, a 

REUSE terá algumas dificuldades até se estabilizar no mercado. Para superar a barreira 

de novos entrantes imposta pelos concorrentes a empresa utilizará da estratégia de 

diferenciação para comercializar seus produtos e ganhar o mercado, já que os produtos 

gerados são a partir da reciclagem de um poluidor ambiental, onde se tem um óleo com 

vantagens sobre o óleo BPF. 

 

Recursos financeiros: Os recursos financeiros para implantação do 

empreendimento são muito altos e os sócios não conseguirão atingir este valor, por isso 

inevitavelmente terá de ser feito financiamentos que acarretam juros altos. Para diminuir 

estes efeitos e utilizando da estratégia de liderança em custos, a REUSE irá buscar a 

melhor forma de financiamento para diminuir os efeitos provocados pelos juros, bem 

como uma análise de preços e barganhas com fornecedores dos equipamentos a serem 

comprados. 
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Escala de produção: De acordo com a análise de concorrência, os 

concorrentes da REUSE tem uma escala de produção muito maior e com isso mais 

poder de mercado e lucratividade. Para isso a REUSE pretende em longo prazo, 

aumentar sua capacidade de produção para poder se fortalecer no mercado e aumentar 

os lucros. 

 

5.11 PLANO DE IMPLANTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

A seguir serão apresentados os objetivos e como serão alcançados para 

impor de forma ofensiva as estratégias de lideranças em custo e diferenciação pela 

REUSE, bem como o funcionamento da retroalimentação das estratégias, as quais 

definirão como a empresa se comportará no mercado diante dos concorrentes. 

5.11.1 Objetivos e metas 

 Para impor as estratégias genéricas de liderança de custos e diferenciação 

a REUSE pretende competir em seu ambiente adotando uma postura estratégica pró-

ativa, focalizada e orientada para o futuro para se consolidar no mercado. Com este 

intuito os objetivos e metas a serem alcançados são: 

• Dar ênfase à lucratividade de curto e médio prazo com a liderança de 

custos;  

• Descobrir/prever os desejos dos clientes para impor a diferenciação;  

• Reforçar a identificação da marca e imagem da empresa criando a 

fidelidade do cliente; 

•  Ter um controle rígido dos gastos para conseguir a liderança de custos;  

• Avaliar o desempenho da empresa periodicamente para se ter um 

controle e verificar a necessidade de mudanças ou não;  

• Manter o foco no mercado de atuação e aprimorar o processo para que se 

tenha um processo eficiente financeiramente e produtos de boa qualidade para competir 

no mercado; 
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5.11.2 Postura competitiva 

A postura competitiva, segundo Fahey (1994), define como uma 

organização se diferencia dos concorrentes atuais e futuros aos olhos e entendimento 

dos consumidores. E para alcançar isso a REUSE tem seus objetivos e metas citados no 

tópico anterior. As ações tomadas para alcançá-los serão descritas a seguir: 

A lucratividade a curto e médio prazo será dada devido aos prazos de 

pagamentos e recuperação do investimento. E para conquistar o mercado e manter-se 

nele a REUSE irá fazer consultas periódicas sobre a importância de nossos produtos aos 

clientes e quais as pretensões os clientes tem para o futuro em relação ao nosso produto 

em seu processo para avaliar a estabilidade de nosso mercado. Caso tenha uma previsão 

preocupante de instabilidade a REUSE irá agir da maneira que couber antecipadamente 

de forma a evitar problemas futuros.  

 Para reforçar a identificação da marca e criar a fidelidade dos clientes 

como forma de divulgação publicitária sem que precise de altos investimentos para esta 

área, a REUSE irá trabalhar de forma transparente seguindo rigorosamente o que foi 

acordado em contrato, fornecendo produtos de qualidade e entrega rápida no caso do 

negro de fumo que será entregue pela empresa. E também irá focar em divulgação para 

os clientes que se pretende atender sobre o diferencial que é nosso negro de fumo por 

ser proveniente de um processo de reciclagem de pneus inservíveis, que é a pirólise de 

pneus, e as vantagens do óleo pirolítico citadas anteriormente, para determinar a escolha 

do cliente pelos nossos produtos. 

  A liderança no custo total será alcançada com a instalação da unidade 

industrial com um porte efetivo com intuito de se ter máxima produção por área de 

ocupação, utilização ao máximo da energia produzida no processo para a própria 

empresa, controle rígido de custos e despesas em geral, onde será feito pelo responsável 

financeiro um controle dos investimentos em planilha com o grau de importância do 

mesmo antes de investir para verificar se é necessário ou não o gasto.  

Serão feitas avaliação por parte dos sócios sobre o desempenho da empresa 

nas áreas de segurança e higiene ocupacional, volume de produção e qualidade dos 

produtos, lucratividade e atendimento aos padrões de legislação do meio ambiente a 

partir de relatórios em reuniões breves semanais e com isso tomar decisões sobre 

alterações ou não para melhorias nestes setores. A REUSE também terá um calendário 
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de reuniões com todo corpo diretor para decisões estratégicas e acompanhamento da 

situação global da empresa. 

Com foco no processo de pirólise, após alguns anos de atuação, reduzir os 

custos através de melhorias no processo adquiridos pela experiência de atuação sem 

perder a qualidade nos produtos comercializados. 

5.12 CONTROLE E RETROALIMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

De acordo com Zenone (2007), muitas empresas dispõem apenas alguns 

indicadores macroeconômicos, e ainda pouco ou mal acompanhados. Não conseguem 

reconhecer que o conhecimento faz parte da estratégia. 

A fim de manter a empresa alinhada e focalizada na implementação das 

estratégias propostas, deve-se ter também mecanismos de controle para assegurar esses 

objetivos. Para isso a REUSE irá utilizar do sistema de gestão Balanced Scorecard, que 

é uma ferramenta para ajudar a preencher a lacuna que há no processo sistemático, o 

feedback da estratégia adotada, facilitando o gerenciamento da manutenção e 

sobrevivência da estratégia e consequentemente da empresa, sendo uma alternativa para 

solucionar questionamentos e necessidades das áreas econômica, do cliente, do processo 

interno, aprendizado e crescimento. Quando observadas em conjunto, se consegue uma 

compreensão geral real do sistema, permitindo ao gestor uma visão sistêmica da 

empresa e do meio em que ele opera. (ZENONE, 2007) 

Perspectiva financeira: Analisa os lucros obtidos pela estratégia adotada, 

medindo resultados obtidos e necessidade de desenvolvimento para o crescimento. Para 

isso a REUSE irá controlar rigorosamente em planilhas os gastos de quanto está sendo 

comprado, quanto está sendo faturado, quanto se paga em impostos e folha de 

pagamento, onde se pode ter reduções de custos, e então fazer análise do retorno de 

investimento para verificar se está dentro da meta prevista. 

Perspectiva do cliente: Aponta os segmentos visados do mercado e o êxito 

da empresa quanto a isto. Descobrir os desejos dos clientes e a importância dada em 

relação ao tempo, qualidade, desempenho e serviço. Para isso a REUSE irá fazer um 

levantamento semestral avaliando a participação de mercado, número de clientes e 

lucratividade conseguida de cada um, retenção de clientes, possíveis novos clientes e 

satisfação dos mesmos com consultas periódicas sobre a importância de nossos produtos 
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aos clientes e quais as pretensões dos clientes para o futuro em relação ao nosso produto 

em seu processo. 

Perspectiva dos processos internos: É feito após os anteriores que fornecem 

diretrizes para seus objetivos. São todas as atividades da organização que possam 

identificar desde as necessidades da empresa até a satisfação de clientes. E será utilizada 

pela REUSE no processo operacional, onde será feito estudos para a melhoria do 

processo em relação à gastos de energia e qualidade dos produtos, para melhorar os 

resultados financeiros. 

Perspectiva de aprendizado e crescimento: É a base para conseguir os 

objetivos das anteriores. Será avaliado a cada cinco anos, a necessidade de ampliação 

física estrutural e operacional da REUSE, a fim de proporcionar crescimento e 

melhorias. E também a capacidade que a empresa terá para conseguir processos internos 

capazes de criar valor para os clientes. A satisfação dos funcionários, a rotatividade dos 

funcionários, a capacitação e treinamento dos funcionários e participação dos mesmos 

com sugestões de redução de custos ou aumento de receitas, serão utilizados como 

indicadores para a perspectiva de aprendizado e crescimento. 

O levantamento destes dados, bem como as ações tomadas (se necessário), a 

data e os resultados gerados serão feitos pelo setor que lhe confere a determinada função 

e então serão apresentados em reuniões mensais que acontecerão com os sócios para um 

melhor controle e avaliação e decisão dos sócios em relação à mudanças nas estratégias. 

O funcionamento da hierarquia da empresa está na figura abaixo. 

 

Figura 31 - Hierarquia da empresa REUSE. 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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5.13 CONCLUSÃO 

Para todo e qualquer negócio a realização de um planejamento estratégico e 

de marketing detalhadamente observando os ambientes internos e externos com 

reconhecimento dos pontos negativos e positivos que há, é indispensável para que se 

consiga entrar no mercado, pois é só com o conhecimento da situação e de si mesmo 

que a empresa estará mais preparada para ser inserida. 

Através do estudo realizado em relação à inserção da REUSE no mercado, 

quanto aos concorrentes, clientes, parceiros e demanda pelos produtos pôde-se traçar as 

estratégias mais adequadas para a empresa se posicionar e enfrentar as forças 

competitivas impostas e minimizar as fraquezas. O método de controle que será o 

Balanced Scorecard irá ajudar na retroalimentação da estratégia, para manter a empresa 

alinhada e focalizada nos objetivos a serem alcançados. 

Assim a REUSE pretende entrar no mercado com conhecimento e mais 

preparada tendo uma boa perspectiva de crescimento e consolidação, reconhecendo que 

só após a elaboração deste estudo é que se teve ciência das oportunidades e dificuldades 

que aparecerão, e assim as metas e objetivos a serem alcançados puderam ser definidos.  
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6  ENGENHARIA BÁSICA: DESCRIÇÃO DO PROCESSO E 

FUNCIONAMENTO 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

No ano de 2016, segundo a ANIP (Associação Nacional de Indústria de 

Pneumáticos) foram vendidos cerca de 70,7 milhões de unidades de pneus no Brasil. 

Sendo a grande maioria deles destinados a carros de passeio, que eventualmente após o 

uso serão descartados. Pneus inservíveis apresentam um grande problema de destinação, 

já que não se decompõem facilmente na natureza, pois foram desenvolvidos para 

suportar severas condições mecânicas e climáticas. O tempo de decomposição do pneu é 

considerado de 80 a 100 anos.  

Já que a borracha dos pneus tem um poder calorífico maior que o carvão, e 

quantidade considerável de negro de fumo, parece razoável encontrar um 

caminho para aproveitar seu alto potencial energético e de matéria-prima para 

progredir na pesquisa de combustíveis alternativos, mitigação de emissões de 

CO2 e redução/reciclagem de matérias-primas (MARTÍNEZ et al., 2013).  

 

A pirólise é uma das maneiras de reaproveitar pneus inservíveis, 

transformando-os em produtos com valor agregado. Segundo Martínez et al. (2013), a 

pirólise é um processo termoquímico, que permite a quebra das ligações químicas, por 

meio de uma decomposição térmica em condições não oxidativas (atmosfera inerte ou 

vácuo). Os principais produtos formados na pirólise de pneus são o óleo, o negro de 

fumo, a sucata, e o gás, que é constituído por uma mistura de gases, sendo estes em 

maioria hidrocarbonetos. 
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6.2 OBJETIVOS 

6.2.1 Objetivo Geral 

Descrever o processo de pirólise de pneus inservíveis, bem como seu 

princípio de funcionamento. 

 

6.2.2 Objetivo Específico 

• Detalhar as etapas do processo produtivo; 

• Representar o fluxograma do processo; 

• Representar o fluxograma de instrumentação e controle (P&D); 

• Detalhar e listar os equipamentos utilizados; 

• Descrever os materiais de construção e operação da unidade. 

6.3 REFERENCIAL TEÓRICO 

6.3.1 Pirólise de Pneus 

 “A pirólise pode ser definida como um processo termoquímico em que um 

material carbonáceo, quando sujeito à ação da temperatura e na ausência de oxigênio, 

sofre uma ruptura da estrutura molecular original, através de um complexo conjunto de 

reações químicas” (MIRANDA, 2009).  

“O aumento da temperatura provoca a quebra das ligações covalentes 

(originais) dos compostos químicos, dando origem à formação de moléculas 

de menor massa molecular, com um elétron desemparelhado, aos quais se 

denominam de radicais livres. Na presença de pressões baixas, os radicais 

livres existentes no meio reacional encontram-se em quantidade reduzida, 

podendo voltar a reagir formando radicais ainda menores (chegando mesmo a 

formar-se hidrogênio). Quando estes radicais são formados em grande 

quantidade (elevadas pressões), podem combinar-se com o hidrogênio, dando 

origem a diferentes compostos gasosos (metano, etano, eteno, propano, 

propeno, butano, buteno, pentano e penteno). Em seguida estes radicais 

livres, por colisão, podem voltar a combinar-se originando compostos 

estáveis de maior massa molecular (compostos líquidos). Estas moléculas 

podem continuar a recombinar, formando macromoléculas que dão origem ao 

resíduo carbonoso, contendo pouco hidrogênio” (COSTA, 2006). 

 

Existem diversos estudos recentes sobre a pirólise de pneus inservíveis, 

operando em condições diferentes de processo, onde há variação no modelo do reator, 

faixa de temperatura, granulometria do pneu, dentre outros.  
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Segundo González et al. (2000), a pirólise envolve basicamente a 

decomposição da borracha do pneu em altas temperaturas (300-900°C) e uma atmosfera 

com um gás inerte, como o nitrogênio ou o hélio. Os principais produtos obtidos são: 

gás, óleo e negro de fumo. As frações obtidas de cada produto dependem das condições 

de pirólise e da composição do pneu. 

Ainda segundo González et al. (2000), o óleo gerado na pirólise é uma 

mistura de parafinas, olefinas e compostos aromáticos, e este tem um alto poder 

calorífico, de 43 MJ kg-1, podendo ser refinado ou utilizado no próprio processo para 

fornecer energia ao reator de pirólise. Este óleo pode ser utilizado como combustível, 

segundo Li et al. (2004), devido ao seu alto poder calorífico, excelente viscosidade (1,6 

– 3,7 cS), e razoável conteúdo de enxofre (0,97-1,54%). Também pode ser utilizado 

como fonte de produtos químicos na indústria química, já que este contém altas 

concentrações de benzeno, tolueno e xileno. Segundo Murugan, Ramaswamy e 

Nagarajan (2008), o óleo de pirólise é formado por 83,48% de carbono, 13,12% de 

hidrogênio, 2,46% de oxigênio, 0,22% de nitrogênio e 0,72% de enxofre. Em 

comparação com o óleo diesel, o óleo de pirólise é 1,5 vezes mais viscoso, e possui 

maior concentração de enxofre e carbono. 

 Já a fração gasosa contém altas concentrações de metano, etano, butadieno 

e outros hidrocarbonetos, com poder calorífico de aproximadamente 37 MJ kg-1, o que é 

suficiente para prover a energia requerida para o processo de pirólise.  

“O carvão pirolítico consiste em negro de fumo e uma mistura de produtos da 

degradação dos componentes da borracha, tais como polímero de borracha 

carbonizado, hidrocarbonetos não voláteis, e pequenas frações de aditivos da 

borracha do pneu, tais como zinco, enxofre, argila e sílica. Os componentes 

inorgânicos dos pneus inservíveis podem ser impurezas ou cinzas no carvão 

pirólítico, ou estes podem volatilizar e se tornarem parte dos produtos 

líquidos ou gasosos.” (GONZÁLEZ et al., 2000) 

 

6.3.1.1 Difusão e Reação Heterogênea 

 Sabe-se que a reação entre as moléculas não age de forma igual, pois 

nem todo ponto no interior da molécula é igualmente acessível. Logo, variará a 

velocidade de reação ao longo de toda a partícula. Segundo a literatura essa 

transferência de massa que ocorre entre os reagentes pode ser exemplificada como as 

reações catalíticas heterogêneas, processo esse, similar ao processo de pirólise, o qual 

foi adotado para exemplificação. 



73 

 

 Em uma sequência de reações heterogêneas, a transferência de massa de 

reagentes ocorre primeiro do seio do fluido para a superfície externa da partícula. Os 

reagentes se difundem então da superfície externa para dentro e através dos poros no 

interior da partícula, com a reação ocorrendo somente na superfície catalítica dos poros. 

(FOGLER, 2009).  

Nas figuras abaixo é mostrado esse processo de difusão em duas etapas. 

 

Figura 32 -  Etapas de uma reação catalítica heterogênea. 

 
Fonte: FOGLER, 2009, p.529. 

 

Figura 33 -  Transferência de massa e etapas de reação para uma partícula de 

catalisador. 

 
Fonte: FOGLER, 2009, p.659. 

 

Os poros da partícula não são retos nem cilíndricos, ao contrário, eles são 

uma série de caminhos tortuosos e interconectados, de cavidades e gargalos com áreas 

transversais variáveis. Não será frutífero descrever individualmente a difusão no interior 

de cada um dos caminhos tortuosos. (FOGLER, 2009). 
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Nem toda área normal à direção do fluxo é disponível para as moléculas se 

difundirem, os caminhos são tortuosos e os poros têm áreas transversais variáveis.  

Ainda segundo Fogler (2009) por isso mesmo, em muitos casos é 

desconsiderado a difusão, supondo que se operará sob condições em que essas etapas 

eram muito rápidas quando comparadas com as demais, podendo assim ser 

negligenciadas, podendo também ser considerada a resistência externa à difusão, ou 

resistência interna à difusão. 

Segundo SADHUKLAN et al. 2008, é importante que a reação de 

degradação e de decomposição seja apresentada de maneira adequada, pois os 

posteriores rearranjos vão depender dessa fragmentação. Trata-se das reações de 

desidratação intermolecular que leva a formação do negro de fumo e a reação de 

despolimerização para formação dos voláteis.  

Ambas as reações podem ser consideradas de primeira ordem 

(KOUFOPANOS e PAPAYANNAKOS, 1991). 

Entre as reações que podem ocorrer no processo é a reação heterogênea 

entre o gás e o negro de fumo.  Porém, segundo Dupon et al, 2009, em comparação com 

as outras reações que ocorrem, essa reação é muito lenta, sendo assim pode ser 

desconsiderada. 

Contudo, deve-se desconsiderar a reação heterogênea e a difusidade das 

moléculas para o processo de pirólise. Sendo assim, as etapas da reação divididas em: 

degradação do pneu, decomposição do negro de fumo. A degradação do pneu gerará os 

gases e a decomposição do negro de fumo. Ambas as reações são endotérmicas e estão 

apresentadas abaixo 

                                                                    P (s)     G1 (g) 

                                                             P(s)                  N1 (s) 

Onde, 

P é a fração mássica do pneu; 

G1 é fração mássica do gás primário; 

N1 é fração mássica do negro de fumo. 

 

Uma reação que pode ocorrer, também endotérmica, é a formação de gases 

secundários, oriundos no negro de fumo, sendo representado como: 

                                                                     N1 (s)                       G2 (g) 

Em que, G2 é a fração mássica dos gases secundários. 
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A condensação do carvão é uma reação que pode ocorrer eventualmente, 

com possibilidade de ocorrer, sendo uma reação exotérmica, é apresentada como: 

                                                             N1 (s)                      N2 (s) 

Onde, N2 é a fração mássica do negro de fumo secundário. 

6.3.1.2 Reação Química de Pirólise 

A reação química de pirólise de pneus inservíveis não ocorrerá sempre da 

mesma maneira, já que a composição do pneu varia de acordo com o fabricante, tipo do 

pneu e diversos outros fatores. Segundo Evans (2006), os pneus são fabricados com 

inúmeros tipos de borracha, negro de fumo, e produtos químicos e minerais que são 

adicionados para permitir ou acelerar a vulcanização. Os pneus também possuem 

diversos tipos de materiais para fortalecimento e aço.  

Figura 34  – Partes que compõe o pneu. 

 
Fonte: Evans, 2006. 

 

Willians (2013) descreveu a composição típica de pneus, com os materiais 

utilizados em sua fabricação. Esta segue abaixo. 
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Quadro 4 – Composição típica de pneus. 

Componente 
Pneus de 

Carro (%) 

Pneus de 

caminhão/ônibus 

(%) 

Comentários 

Borracha 47 45 

Diferentes tipos de borracha, natural e 

sintética são usadas. Exemplo: borracha de 

estireno-butadieno, borracha natural 

(poliisopreno), borracha nitrílica, borracha 

de cloropreno, borracha de polibutadieno 

Negro de 

Fumo 21,5 22 

Usado para fortalecer a borracha e ajudar na 

resistência à abrasão 

Metal 16,5 21,5 Cintos de aço e cordão de força 

Têxtil 5,5 - Usado para reforço 

Óxido de 

Zinco 1 2 

Usado (com ácido esteárico) para controlar 

o processo de vulcanização e melhorar as 

propriedades físicas da borracha 

Enxofre 1 1 

Usado para cruzar as cadeias de polímero 

dentro da borracha e também para endurecer 

e evitar a deformação excessiva em 

temperaturas elevadas 

Aditivos 7,5 5 

Argila ou sílica usada para substituição 

parcial de negro de fumo 
Fonte: Williams, 2013 (Apud Evans and Evans, 2006). 

 

Segundo Buekens (2006), as variáveis que influenciam na formação dos 

produtos de pirólise são as apresentadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 5 – Fatores que afetam a distribuição dos produtos. 

Fator de Influência Efeito 

Composição química Os produtos primários da pirólise são 

relacionados diretamente com a estrutura 

química e com a composição da matéria prima, 

e com seu mecanismo de decomposição 

(térmico ou catalítico). 

Temperatura da pirólise e taxa de 

aquecimento 

Altas temperaturas e altas taxas de aquecimento 

na operação aumentam a quebra das ligações 

químicas e favorecem a produção de moléculas 

pequenas. 

Tempo de pirólise Tempos de residências maiores favorecem a 

conversão secundária dos produtos primários, 

produzindo mais negro de fumo. 

Tipo do reator  Determina principalmente a qualidade da 

transferência de calor, mistura, tempo de 

residência das fases líquida e sólida, e a saída 

dos produtos primários. 

Pressão de operação Baixas pressões reduzem a condensação de 

fragmentos reativos que formam o negro de 

fumo e óleo pesado. 



77 

 

Presença de gases reativos como ar 

(oxigênio) ou hidrogênio 

A presença interna destes gera calor, dilui o 

produto e tem influência no equilíbrio, cinética 

e mecanismos reacionais. 

Uso de catálise Influi na cinética e mecanismos, e também na 

distribuição do produto. 

Incorporação de aditivos Os aditivos geralmente evaporam ou se 

decompõe. Alguns podem influenciar na 

cinética ou no mecanismo. 

Fase líquida ou gás A pirólise da fase líquida retarda a fuga de 

produtos em evolução, 

melhorando assim as interações. 

 
Fonte: Adaptado de Buekens, 2006. 

 

Martìnez et al. (2013) cita que a reação de pirólise segue rotas complexas, 

que não podem ser descritas exatamente por uma ou mais reações. Portanto, uma 

fórmula empírica baseada na lei de conservação de massa permite realizar um esquema 

de reação da pirólise. Durante este processo, o pneu inservível é decomposto para 

formar uma fração sólida e outra fração volátil. Neste sentido, assumindo uma 

conversão de sólidos de 40%, e que a única fração orgânica contida no pneu interage 

com a reação, o processo pode ser representado pela reação elementar abaixo. 

 

Figura 35 - Reação elementar da pirólise de pneus. 

 
Fonte: Martínez et al., 2013. 

6.3.1.3 Cinética da Reação 

Miranda et al. (2012) estudou diferentes modelos cinéticos para analisar 

possíveis rotas para o mecanismo reacional da pirólise de pneus inservíveis, com o 

objetivo de avaliar as conversões em novos produtos (sólidos, líquidos e gasosos), 

reações paralelas e/ou reversíveis. Para esse estudo, devido à complexidade da reação, o 

autor fez as seguintes considerações: (1) o estado físico dos produtos obtidos; (2) todas 

as reações são elementares, de primeira ordem e irreversível; (3) Dependência da 
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temperatura na taxa constante é descrita pela equação de Arrhenius e, (4) não há 

resistência de transferência de massa no meio reacional. 

Para o mecanismo reacional proposto na Figura 35, seis constantes de 

velocidade de reação foram estimadas para temperaturas de 350, 370, 390, 410, 430 e 

450°C. 

 

Figura 36 - Sistema de equações cinéticas para a pirólise de pneus 

 
Fonte: Miranda et al., 2012. 

 

 

Figura 37 – Rota reacional para a borracha de pneus inservíveis para temperaturas 

reacionais de 350, 370, 390, 410, 430 e 450°C. (P= borracha do pneu; G= fração não 

condensável; L=fração leve líquida; HL= fração líquida pesada; S= Polímero sólido de 

baixo peso molecular) 

 
Fonte: Miranda et al., 2012. 

 
“Os mecanismos reacionais apresentados na Figura 35 mostram que a 

formação de produtos não condensáveis não é significativamente afetada pela 

temperatura, resultando somente da conversão direta do reagente (pneus) 

(reação k1). No entanto, a formação de compostos líquidos leves é afetada 
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pela temperatura reacional, o que pode ser atribuído, não só para a conversão 

direta do polímero inicial (reação k2 para todas as temperaturas), mas também 

para a quebra das ligações químicas dos componentes sólidos inicialmente 

formados (reação k5 para temperaturas entre 350 e 430°C). A formação da 

fração de líquido pesado (reação k3) resulta somente da conversão direta do 

polímero inicial a temperaturas maiores que 370°C, porém, em menores 

quantidades para temperaturas de 410-450°C.” (MIRANDA et al., 2012.) 

 

6.3.1.4 Reator de Pirólise 

Diversos tipos de reatores já foram estudados para a pirólise de pneus 

inservíveis, como os de leito fixo (batelada), leito fluidizado, tambor rotativo, à vácuo, 

entre outros. O quadro abaixo, adaptada de Willians (2013), apresenta uma série de 

reatores utilizados para estudar a pirólise de pneus inservíveis e os seus produtos. Essas 

informações, em alguns casos, incluem a recuperação do metal. 

 

Quadro 6 – Gama de reatores de pirólise de pneus com as formações de produtos. 

Reator Condições Experimentais 

Máxima Produção de Óleo 

Temperatura 

(°C) 

Óleo 

(%) 

Negro de 

fumo (%) 

Gás 

(%) 

Leito Fixo, Batelada 400-700°C 500 40,26 47,88 11,86 

Leito Fixo, Batelada 
500-1000°C; Taxa de 1200 

min-¹ 
500 58 37 5 

Batelada 
350-450°C; Taxa de 30 min-¹; 

20g de pneu 
450 ≈63 ≈30 ≈7 

Leito Fixo, Batelada 
300-720°C; 5-80°C min-¹; 50g 

de pneu 
720 58,8 26,4 14,8 

Leito Fixo, Batelada 
450-600°C; 5°C min-¹; 3 kg de 

pneu 
475 58,2 37,3 4,5 

Leito Fixo, Batelada 
950°C; 2°C min-¹; 1 tonelada de 

pneus 
950a 20,9 40,7 23,9 

Leito Fixo, Batelada 
360-600°C; 5°C min-¹ e 35min-

¹ 
400 38,8 34 27,2 

Leito Fixo, Batelada 
300-700°C; 15°C min-¹; 175g 

de pneu 
700 38,5 43,7 17,8 

Leito Fixo, Batelada 
375-500°C; 10°C min-¹; 10g de 

pneu 
425 60 ≈30 ≈10 

Leito Fixo, Batelada, 

Tubos internos com 

chamas 

375-575°C; 750g pneus 475 55 36 9 

Leito "Moving Screw" 
600-800°C; 3,5-8,0 kg h-¹ de 

fluxo mássico 
600b 48,4 39,9 11,7 

Tambor Rotativo 
550-680°C; 4,8 kg h-¹ fluxo 

mássico 
550 38,12 49,09 2,39 

"Conical Spouted 

Bed", Vácuo 

425 e 500°C; 25 e 50 kPa de 

Vácuo 
500 ≈60 ≈34 ≈4 
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Tambor Rotativo 
450-650°C; 12-15 kg h-¹ fluxo 

mássico 
500 45,1 41,3 13,6 

Leito Fluidizado 740°C; 1 kg h-¹; Pó de pneu 740 30,2 48,5 20,9 

Leito Fluidizado 
750-780°C; 30 kg h-¹; pedaços 

de pneu 
750 31,9 38 28,5 

Leito Fluidizado 
700°C; 200 kg h-¹ de fluxo 

mássico; pneus inteiros 
700c 26,8 35,8 19 

Leito Fluidizado 
450-600°C; ≈220g h-¹; Pneu 

granulado 
450 55 42,5 2,5 

Leito Fluidizado com 

circulação 
360-810°C; 5kg h-¹ 450 ≈52 ≈28 ≈15 

"Conical Spouted Bed" 425 e 500°C; 500 ≈62 ≈35 ≈3 

Vácuo 
485-550°C; batelada (80-

180kg) e contínuo 
520d 45 36 6 

Vácuo 
500°C; Escala piloto semi-

contínuo 
500 56,5 33,4 10,1 

Vácuo 450-600°C; Batelada (100g) 550 47,1 36,9 16 

Drop Tube Reactor 450-1000°C; 30g h-¹ 450e 37,8 35,3 26,9 

Fixed, wire mesh, fast 

reactor 
390-890°C; 70-90°C s-¹; 0,2g 860 ≈5 ≈22 ≈73 

a 12,9% de aço também produzido; 950°C foi a temperatura máxima de pirólise. 
b fluxo mássico de pneus de 8 kg.h-1 
c 13,3% de aço e 5,1% de água também produzidos. 
d operado em batelada; 10% de aço e 3% de água também produzidos. 
e produção médica de dois experimentos. 

Fonte: Adaptado de Williams, 2013. 

 

Também é possível encontrar informações sobre este tipo de reator em 

catálogos industriais, disponibilizados por empresas especialistas na fabricação de 

plantas de pirólise. Para prosseguir com o projeto de equipamentos, adotar-se-á o reator 

especificado pelo catálogo da empresa chinesa Beston Group, sendo este, batelada com 

tambor rotativo, com a produção de aproximadamente 50% de óleo, 30% de negro de 

fumo, 12% de aço, 5% de gás, e 3% de cinzas, água e resíduos. 

6.4 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

Após o recebimento da matéria prima, é extraído parte do arame contido no 

pneu com um extrator, para em seguida ser triturado e inserido dentro do reator, sendo 

transformado em vários produtos: gás, negro de fumo, sucata e óleo. O gás e o óleo 

saem do reator e são separados em um condensador parcial. Já o negro de fumo e a 

sucata são retirados após o final da reação e do resfriamento do reator, para 

posteriormente serem separados. O processo é mostrado no diagrama de blocos a seguir: 
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Figura 38 - Processo de Pirólise de Pneus. 

 

 
Fonte: Elaboração dos Autores, 2018. 
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6.4.1 Recebimento da matéria-prima 

Os pneus serão enviados pelo fornecedor por meio de transporte rodoviário. 

Estes então serão recebidos na fábrica e após a verificação dos padrões de qualidade, 

serão direcionados ao depósito, para posteriormente serem inseridos no processo.  

6.4.2 Carga do reator de pirólise 

No momento de carga do reator, os operadores irão dispor os pneus, 

individualmente, no extrator de arame, para remover parte deste contido no pneu. Em 

seguida, o pneu será disposto em uma esteira, que levará até o triturador para realizar a 

trituração do pneu, que ficará em pedaços entre 30 e 60 mm. Após a trituração, o pneu 

passará por uma mesa vibratória para retirada de resíduos indesejados, tais como areia, 

pedras, etc. Os pneus entram no reator por meio de uma esteira vindo da mesa 

vibratória, à temperatura ambiente. O reator será alimentado com 10 toneladas de pneu 

por batelada. Se considerado que em média, segundo Martínez (2013), que um pneu de 

carro inservível pesa por volta de 9 Kg, e um pneu de ônibus ou caminhão pesa entorno 

de 45 Kg, e também que o reator será alimentado com 30% de pneus de 

ônibus/caminhão, e 70% de pneus de carros, teríamos que o número aproximado de 

pneus será de 845 unidades de pneu para cada batelada. 

6.4.3 Início da Reação 

O processo de pirólise ocorrerá em batelada, em um reator tipo tambor 

rotativo, a uma temperatura na faixa de 450°C a 600°C, e pressão de 6 bar, levando 

aproximadamente 16 horas, sendo estas, 2 horas de alimentação, 10 horas de 

processamento/reação química, 2 horas de resfriamento e 2 horas de descarga.  

O processo se iniciará pelo aquecimento do reator através de dois 

queimadores alimentados por óleo diesel. Após o início da reação, haverá a formação do 

gás de pirólise, e um terceiro queimador será utilizado para a queima deste gás. Então, 

enquanto a reação estiver ocorrendo, o calor fornecido ao reator provirá dos três 

queimadores, sendo dois deles alimentados com óleo diesel, e um com o gás 

proveniente do processo. 
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6.4.4 Gás e Óleo 

O gás e o óleo saem do reator a uma temperatura que varia entre 180ºC e 

250ºC e seguem para um condensador parcial, e em seguida um separador gás-óleo, 

onde ocorrerá a separação das duas fases. Há uma torre de resfriamento para resfriar a 

água quente proveniente do condensador. 

Em seguida, o gás gerado é utilizado no próprio processo da pirólise como 

parte de fonte de energia para o reator. O gás passará por um trocador de calor para ser 

resfriado, e em seguida um compressor, que irá realizar a compressão deste gás para 

armazená-lo em um reservatório, para posteriormente ser direcionado ao queimador de 

gás e assim gerar energia para o processo. Já o óleo armazenado no tanque é vendido 

para empresas coletoras de óleo, que realizam o refino, e o separam em diversos tipos 

de óleos combustíveis. 

6.4.5 Negro de Fumo e Sucata 

O negro de fumo e a sucata são retirados de dentro do reator após este 

resfriar, atingindo uma temperatura menor que 50ºC, já que há risco de incêndio pela 

queima do negro de fumo se o reator for aberto a temperaturas mais elevadas. Há sucata 

contida dentro do reator pois o extrator de arame não remove 100% do arame. Os 

produtos são levados através de uma esteira para o separador magnético. Após a 

separação, negro de fumo, retirado em forma de blocos, é triturado em um moinho, 

tornando-se pó, para em seguida ser transportado por uma esteira até um silo, onde fica 

armazenado, para posteriormente ser empacotado e vendido, para finalidades tais como 

a produção de borracha e fabricação de tonners de impressora, sendo utilizado como 

tinta. A sucata ferrosa por sua vez é levada através de uma esteira para o depósito de 

sucata, onde posteriormente, quando atingir quantidade suficiente, o comprador vir 

coletar com veículo tipo garra, adequado para organizar e prensar dentro da carreta. A 

empresa que compra essa sucata ferrosa a reprocessa. 

Todo o processo ocorre de forma independente e automatizada, não havendo 

a necessidade de elevada mão de obra. Apenas há a necessidade de administração e 

controle do processo produtivo, por questão de eficiência e segurança. 
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6.4.6 Tratamento de gases 

Irá se adotar a composição do gás de pirólise descrita segundo Rodriguez, et al, 2001. 

Quadro 7 – Composição do gás gerado da borracha de pneu. 

Componente (% vol.) 400°C 500 °C 600 °C 700 °C 

Metano 4,4 19,8 20,0 20,6 

Eteno 4,3 9,4 9,7 8,9 

Etano 4,5 9,1 9,0 8,1 

Propeno 4,1 6,4 6,5 4,5 

Propano 4,4 4,4 4,1 3,2 

Buteno 30,8 17,5 17,9 16,0 

Butano 6,1 3,8 4,0 3,8 

Penteno 3,7 2,8 3,6 2,1 

Pentano 12,8 4,8 3,8 4,6 

Hexeno 2,2 1,1 0,9 0,9 

Hexano 5,1 1,7 1,6 1,6 

CO 4,2 4,8 6,5 10,4 

CO2 10,7 9,4 8,8 11,4 

H2S 2,6 5,1 3,6 3,9 

Fonte:  Rombaldo, 2008 (Apud Rodriguez, et al, 2001). 

 

Após a queima, considerando combustão completa, considera-se que o gás 

seja composto por CO2, SO2 e N2 (Gás nitrogênio do ar atmosférico que foi utilizado 

para a combustão). 

Sendo assim, é necessário realizar um tratamento para remoção do SO2 

contido no gás. Será utilizado uma torre de absorção com água para este fim. 

6.5 FLUXOGRAMAS, PLANTA BAIXA E LAYOUT 

Abaixo segue o fluxograma do processo conforme descrito no tópico 

anterior. 
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Figura 39 - Fluxograma do Processo 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

6.5.1 Fluxograma de Instrumentação do Processo 

A Reuse Pirólise de Pneus LTDA possui um processo que deve ter controle 

de pressão e temperatura. Este será realizado através de um sistema de instrumentação e 

automação.  

No reator de pirólise, faz-se necessário um indicador de pressão e um 

indicador de temperatura com visor, para controle dos operadores. Para realizar o 

controle de temperatura dentro do reator, um transmissor de temperatura irá enviar um 

sinal elétrico para o controlador de temperatura, que emite o sinal para um inversor de 

corrente para pressão, que então irá controlar a abertura das válvulas pneumáticas, 
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controlando assim a vazão de gás e de óleo diesel que será queimado para o 

aquecimento do reator. 

No tanque de óleo, para melhor controle, optou-se por colocar um 

controlador de nível. Quando o tanque estiver atingindo sua capacidade total, haverá um 

aviso ao operador, para esvaziar o tanque ou parar o processo. O tanque de óleo será 

calculado para comportar 4 dias de operação, e deverá ser esvaziado nesse período. 

Mas, no caso de o nível do óleo chegar perto de atingir a capacidade total do tanque, 

haverá um aviso. O fechamento da válvula pneumática ocorrerá quando o tanque atingir 

um nível alto de óleo, então o transmissor de nível irá enviar um sinal elétrico para o 

controlador de nível, que irá enviar outro sinal elétrico para o inversor de corrente para 

pressão, e enfim esse sinal será recebido pela válvula pneumática, que irá realizar seu 

fechamento. 

 

Figura 40 - Fluxograma P&ID 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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6.5.2 Planta Baixa e Layout 

A planta baixa e o layout da Reuse encontram-se nos apêndices A e B 

respectivamente. 

 

6.6 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 

OPERAÇÃO DA UNIDADE 

6.6.1 Materiais de Construção 

Para construção do galpão, será feito uma fundação de concreto armado e 

contrapiso estrutural em toda a área, para que suporte os equipamentos. O galpão será 

construído em estrutura pré-moldada de concreto, com telhado de estrutura metálica. A 

parte do escritório, banheiro, refeitório e hall de entrada será construída em alvenaria 

em bloco cerâmico, e piso esmaltado. 

Segue, no quadro abaixo a descrição de lista de equipamentos utilizado no 

processo e seu material de construção. 

 

Quadro 8 - Material de Construção dos Equipamentos da Unidade. 

 

Equipamento 

 

Material 

Faixa de 

temperatura 

de trabalho 

Faixa de 

pressão de 

trabalho 

 

Sigla 

Extrator de 

Arame 

Aço Inoxidável ~25°C 1 atm EA-01 

Extrator de 

Arame 

Aço Inoxidável ~25°C 1 atm EA-02 

Triturador de 

Pneu 

Aço Inoxidável ~25°C 1 atm 

 

TP-01 

Reator de 

Pirólise 

Aço Q245R 400-600°C 5-6 atm RP-01 

Condensador 

Parcial 

Aço Carbono 

1020 

25-215°C 1 atm TT-01 

Trocador de 

Calor 

Aço Carbono 

1020 

25-70°C 1 atm TT-02 

Torre de 

Resfriamento 

Alvenaria 25-35,9°C 1 atm TT-03 

Bomba 

Centrífuga 

Ferro Fundido ~25°C 1 atm BC-01 

Bomba 

Centrífuga 

Ferro Fundido ~25°C 1 atm BC-02 

Compressor de 

Ar 

Aço Carbono 

1020 

16-110°C 3,45 atm CA-01 
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Queimador de 

Gás 

Aço Carbono 

1020 

~600°C 1 atm Q-01 

Queimador de 

Diesel 

Aço Carbono 

1020 

~600°C 1 atm Q-02 

Queimador de 

Diesel 

Aço Carbono 

1020 

~600°C 1 atm Q-03 

Torre de 

Absorção 

Aço Carbono 

1020 com 

recheio do tipo 

anéis de Pall de 

polipropileno 16 

mm 

25°C 1 atm TT-04 

Moinho Negro 

de Fumo 

Aço Carbono 

1020 

~25°C 1 atm M-01 

Silo Aço Inoxidável ~25°C 1 atm S-01 

Esteira 

Transportadora 

Aço Carbono 

1020 e Borracha 

~25°C 1 atm L-01 

Esteira 

Transportadora 

Aço Carbono 

1020 e Borracha 

~25°C 1 atm L-02 

Esteira 

Transportadora 

Aço Carbono 

1020 e Borracha 

~25°C 1 atm L-03 

Esteira 

Transportadora 

Aço Carbono 

1020 e Borracha 

~25°C 1 atm L-04 

Esteira 

Transportadora 

Aço Carbono 

1020 e Borracha 

~25°C 1 atm L-05 

Tanque de 

Armazenamento 

Aço Inoxidável ~25°C 1 atm TA-01 

Tanque de 

Armazenamento 

Aço Inoxidável 109°C 3,45 atm TA-02 

Separador 

Magnético 

Aço Carbono 

1020 Borracha   

Ferrite/Neodímio 

~25°C 1 atm SM-01 

Fonte: Elaboração dos Autores, 2018. 

 

Pode-se ainda, representar os equipamentos com suas respectivas linhas de 

fluxo, representando cada setor com um número, conforme o quadro abaixo, 

 

Quadro 9 – Representação numérica dos setores e fluxos. 

Descrição Símbolo 

Setor de Estoque Matéria-Prima 100 

Setor de Preparação da Matéria-Prima 200 

Setor de Operação 300 

Setor de Fornecimento de Calor  400 

Setor de Tratamento de Efluentes 500 

Setor de Armazenamento de Produto 

Acabado 

600 
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Setor de Armazenamento de Combustível 700 

Líquido L 

Sólido S 

Gás G 

Fonte: Elaboração dos Autores, 2018. 

 

Os fluxos de entrada e saída em cada setor e equipamento são então, 

representados abaixo, 

 

Quadro 10 – Linhas de entrada e saída dos equipamentos. 
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S
a
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C
o

m
p
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Extrator de Arame 

200 S-100 Pneu inservível S-200 Borracha de Pneu 

Extrator de Arame 

200 S-100 Pneu inservível S-200 Borracha de Pneu 

Triturador de Pneu 

200 S-200 
Borracha de 

Pneu 
S-200 

Borracha de Pneu 

Triturado 

Reator de Pirólise 

300 S-200 
Borracha de 

Pneu Triturado 

S-300 

G-300 

Gás 

Negro de Fumo 

Sucata 

Condensador Parcial 

300 G-300 Gás de Pirólise 
L-300 

G-300 

Gás 

Óleo 

Trocador de Calor 

300 G-300 Gás de Pirólise G-300 Gás de Pirólise 

Torre de 

Resfriamento 300 L-300 Água L-300 Água 

Bomba Centrífuga 

1 300 L-300 Água L-300 Água 
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Bomba Centrífuga 

2 300 L-300 Água L-300 Água 

Compressor de Ar 

300 G-300 Gás de Pirólise G-400 Gás de Pirólise 

Queimador de Gás 

400 G-300 Gás de Pirólise G-400 CO2, SO2 

Queimador de 

Diesel 400 L-700 Óleo Diesel G-400 CO2, SO2 

Queimador de 

Diesel 400 L-700 Óleo Diesel G-400 CO2, SO2 

Torre de Absorção 

500 
L-300 

G-400 

CO2, SO2 

Água 

L-500 

 

Água 

contaminada com 

SO2 

CO2 

Separador 

Magnético 300 S-300 
Negro de Fumo 

Sucata 
S-600 

Negro de Fumo 

Sucata 

Moinho Negro de 

Fumo 300 S-300 
Negro de Fumo 

em blocos 
S-600 

Negro de Fumo 

em pó 

Fonte: Elaboração dos Autores, 2018. 

 

6.6.2 Operação da Unidade 

O funcionamento da Reuse Pirólise de Pneus LTDA foi dividido em dois 

segmentos, para melhor organização: horários de operadores e funcionários de 

manutenção, que irão trabalhar na produção, e horário de funcionamento dos escritórios.  

A produção ocorrerá em dois turnos de 8 horas, das 05:00h às 14:00h, com 

1h de intervalor, e das 13:00h às 22:00h, com 1h de intervalo, necessitando de 3 

funcionários para cada turno, de segunda a sexta-feira. 

O setor administrativo irá funcionar em horário comercial, de segunda a 

sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e 13:30h às 18:00h. Aos sábados e domingos não 

haverá expediente. 
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6.7 CONCLUSÃO 

O processo de pirólise de pneus aparenta ser uma eficiente maneira de 

aproveitamento de resíduos, neste caso, pneus inservíveis, onde há transformação de um 

resíduo em produtos com valor agregado. A definição do processo pode ser considerada 

essencial para um bom funcionamento da empresa. Para as definições de processo da 

Reuse Pirólise de Pneus LTDA utilizou-se da literatura necessária para obter dados 

representativos. Neste capítulo foram então apresentados o funcionamento da unidade 

de um projeto de uma planta industrial de pirólise de pneus da empresa Reuse Pirólise 

de Pneus LTDA 
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7 ENGENHARIA APLICADA: BALANÇO DE MASSA E 

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

 

7.1.INTRODUÇÃO 

 

A Reuse possui em sua estrutura diversos equipamentos industriais, que 

foram dimensionados, tendo em vista a necessidade do processo. O memorial de cálculo 

de dimensionamento dos equipamentos, balanço de massa e respectivos balanços de 

energia especificados estão no C. Alguns dos equipamentos, por ser da competência de 

uma equipe multidisciplinar, foram especificados tecnicamente, conforme dados dos 

fabricantes.  
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7.2.OBJETIVO 

 

7.2.1. Objetivo Geral 

 

Realizar os cálculos necessários para o dimensionamento da unidade. 

 

7.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar os balanços de massa e energia do processo; 

• Realizar os balanços de massa e energia por equipamento; 

• Dimensionar os equipamentos de processo. 

 

7.3.BALANÇO DE MASSA 

 

Considerou-se que as composições de saída podem ser relativas, 

dependendo do material utilizado, seu tempo de permanência no reator dentre outras 

variáveis.  

Abaixo, de forma representativa, tem-se o princípio de cálculo para o 

balanço de massa calculados neste projeto: 

 

 

Balanço de Massa Global:  

 

𝐹𝑎𝑜 + 𝐹𝑏𝑜 + 𝐹𝑐𝑜 + 𝐹𝑑𝑜 = 𝐹𝑎1 + 𝐹𝑎2 + 𝐹𝑎3 + 𝐹𝑎4 + 𝐹𝑎5 + 𝐹𝑑 

 

Balanço de Massa por Componente: 

 

𝐹𝑎𝑜. 𝑋𝑎𝑜 + 𝐹𝑏𝑜. 𝑋𝑏𝑜 + 𝐹𝑐𝑜. 𝑋𝑐𝑜 + 𝐹𝑑𝑜. 𝑋𝑑𝑜

= 𝐹𝑎1. 𝑋𝑎1 + 𝐹𝑎2. 𝑋𝑎2 + 𝐹𝑎3.𝑋𝑎3 + 𝐹𝑎4. 𝑋𝑎4 + 𝐹𝑎5. 𝑋𝑎5 + 𝐹𝑑. 𝑋𝑑 

 

Onde os fluxos são apresentados abaixo, 
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Quadro 11 – Fluxos do balanço de massa global. 

Fluxos Entrada Descrição Fluxos Saída Descrição 

Fao Pneus Fa1 Gás Efluente 

Fbo Óleo diesel Fa2 Óleo 

Fco Ar atmosférico Fa3 Sucata 

Fdo Água Fa4 Negro de Fumo 

  Fa5 Resíduos Indesejados 

  Fd Água 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Para o projeto de equipamentos, conforme mencionado anteriormente, irá se 

adotar o reator especificado pelo catálogo da empresa chinesa Beston Group, com a 

produção de 50% de óleo, 30% de negro de fumo, 12% de aço, 5% de gás, e 3% de 

cinzas, água e produtos indesejados para a entrada do pneu inservível. O balanço de 

massa do processo está representado e descrito no Memorial de Cálculo, como Balanço 

de Massa do Processo.  

 

7.3.1.  Extrator de Arame 

Antes de entrar no reator, parte do arame contido no pneu é retirado por um 

extrator de arames. Considerou-se que o extrator remove 70% do total de aço. 

Considerando que o pneu tem 12% de aço, irá ser retirado 8,4% de massa total da 

entrada. O balanço de massa está descrito no apêndice Memorial de Cálculo. Devido a 

capacidade de pneus por hora na produção, houve a necessidade dois deste equipamento 

para o processo. 

O extrator de arame terá as seguintes especificações, de acordo com o 

fabricante: 

 

Quadro 12– Especificação Extrator de Arame. 

Função Especificação 

Capacidade 35 pneus/h 

Dimensões  4,7*0,9*1,7 m 

Potência  11 kW/h 

Tamanho alimentação <1300 mm 

Peso 1,8 t 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Pelas especificações, vê-se que o extrator se enquadra no processo, por ser 

prático ao processo e atender o tamanho de alimentação adequado, além do que não se 
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faz necessário que se acumule todo material de sucata ferrosa no reator, sendo que será 

retirado anteriormente. 

 

7.3.2.  Triturador de Pneus 

Após a retirada do arame, o pneu segue para ser triturado, em tamanho de 

aproximadamente 50x50 mm. Considera-se que não há perdas, e a mesma massa que 

entra no triturador, sai deste. O balanço de massa, no entanto não foi esquematizada no 

memorial de cálculo, por ser a mesma massa de 10.000 Kg que entra, sai do triturador. 

Abaixo, pode ser visto no quadro, as especificações técnicas deste 

equipamento, fornecidos pelo fabricante. 

 

Quadro 13– Especificação Triturador de Pneus. 

Capacidade (t/h) 5 

Alimentação (mm) <1200 

Descarga (mm) <50x50 

Motor principal (kWh) 90 

Descarga do motor (kWh) 4 

velocidade de rotação (r/min) 13 

Dimensão (mm) 4100x3100x3500 

Peso (t) 18 

Tempo gasto produção/batelada 

(h) 
2 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Atendendo os requisitos do projeto, tendo uma alimentação desejável e 

enquadrando-se na planta, optou-se pela escolha deste triturador.  

 

 

7.3.3. Reator de Pirólise 

 

O balanço de massa e energia do reator estão também representados no 

Memorial de Cálculo, no apêndice deste capítulo. Para cálculo do balanço de massa, 

como já dito, foi escolhido o parâmetro do catálogo do fabricante Beston Group, com a 

produção de 50% de óleo, 30% de negro de fumo, 12% de aço, 5% de gás, e 3% de 

cinzas, água e produtos indesejados, utilizando o modelo de cálculo já descrito. Em se 

tratando do balanço de energia, considerou-se uma perda de 10% de troca térmica, e 

para a entalpia da reação, conforme Miranda, 2009, foi considerado o valor de -267,6 

KJ/Kg, fez o cálculo utilizando a equação abaixo: 
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𝐸𝑒 − 𝐸𝑠 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
 

O resultado obtido da energia necessária a ser fornecida ao reator foi de 

aproximadamente 80 kW, e os cálculos encontram-se no memorial de cálculo. 

Conforme o fabricante (Bestou Group), foram definidas as especificações 

deste reator, para atender a demanda do projeto: 

 

Quadro 14 – Especificação Reator de Pirólise. 

Especificações Técnicas Reator 

Consumo energético 30 kW/h 

Diâmetro  2,8 m 

Comprimento 6,2 m 

Espessura 16 mm 

Velocidade rotação 0,4-0,8 rpm 

Temperatura de 

operação 400-600°C 

Capacidade 10 toneladas 

Pressão 6 bar 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

 

Atendendo a demanda da unidade fabril, de produção máxima por batelada 

de 10 toneladas, escolheu-se este modelo, em que será processado, conforme já descrito 

neste projeto. 

 

7.3.4. Condensador Parcial 

 

Os condensadores parciais são usados quando se quer uma fração do 

produto líquida e outra fração em vapor. Para tal aplicação no projeto, a fração líquida 

trata-se do óleo e o vapor, do gás gerado, que posteriormente será queimado. 

O modelo adotado para o condensador foi o de casco e tubos, onde a 

condensação ocorrerá nos tubos. 

Para o balanço de massa, adotou-se o separador como real responsável pela 

separação do gás e óleo. No entanto, para o condensador parcial, não foi realizado 

balanço de massa, sendo que será representado no separador gás-óleo. 

O dimensionamento do condensador está no memorial de cálculo, em 

seguida também são abordadas as principais equações utilizadas.  

Segundo Foust (1982), em um condensador parcial somente o refluxo é condensado, e o 

destilado e flui na forma de vapor. Uma vez que o refluxo líquido e o destilado vapor 
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estão em contato, eles devem aproximar-se do equilíbrio. Ainda segundo Foust, o 

coeficiente de película é calculado pela equação abaixo equação abaixo, utilizada para 

tubos verticais com condensação do tipo pelicular, 

 

ℎ𝑐 = 0,36.
𝐾

𝐷ℎ𝑐
. (

𝐺𝐷ℎ𝑐

𝜇𝑐
)

0,55

. (
𝜇𝑥𝐶𝑝

𝐾
)

1
3
 

ℎ𝑡 = 1,18 [
𝑘𝑓

3𝜌𝑓
2𝑔𝜋𝐷

𝜇𝑓𝑤
]

1/3

 

 

Para definição da área do projeto utilizou-se: 

 

𝐴 =  𝑛𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠. 𝑎′𝑡 . 𝐿 

 

E posteriormente, para perda de carga: 

 

DC

DC

d
UU

UU
R

.

−
=  

 

Em seguida, determinou-se a perda de carga conforme é apresentado 

memorial de cálculo. Constatou-se, no entanto que os parâmetros utilizados atenderam 

ao projeto. Os resultados obtidos foram um condensador com 24 tubos e carcaça de 9 

polegadas de diâmetro interno. 

 

7.3.5. Separador Gás-Óleo 

 

O separador gás-óleo, como o próprio nome sugere, separará o gás e óleo 

condensado pelo condensador parcial. Sendo assim, foi esquematizado o balanço de 

massa no memorial de cálculo, demonstrando o real objetivo deste aparato. 

 

7.3.6. Trocador de Calor 

O trocador de calor, utilizado para resfriar o gás antes de entrar no 

compressor, segue praticamente as mesmas etapas de dimensionamento do condensador 

parcial, com a mudança do modo de cálculo do coeficiente de película, pois para o 

condensador há condensação de um componente, e no trocador de calor não há mudança 

de fase, somente o resfriamento do gás.  
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Para efeito de balanço de massa, não foi descrito no memorial, por 

apresentar mesmo fluxo de entrada e saída, sem haver qualquer tipo de mudança, a não 

ser de temperatura, como já dito. Ou seja, os 545,85 Kg/batelada de gás que entram no 

trocador, saem em mesma quantidade. 

Para o caso de dimensionamento, que está descrito passo a passo no 

memorial de cálculo, o coeficiente de película para carcaça e tubo, em um trocador de 

calor, é calculado, respectivamente, como: 

 

ℎ𝑐 = 0,36.
𝐾

𝐷ℎ𝑐
. (

𝐺𝐷ℎ𝑐

𝜇𝑐
)

0,55

. (
𝜇𝑥𝐶𝑝

𝐾
)

1
3
 

ℎ𝑡 = 0,027.
𝐾

𝐷ℎ𝑐
. (

𝐺𝐷ℎ𝑐

𝜇𝑡
)

0,8

. (
𝜇𝑥𝐶𝑝

𝐾
)

1
3

=  0,027.
0,02134

0,0675
. (57848,59)0,8. 0,6571 

 

 

Para definição da área do projeto utilizou-se: 

 

𝐴 =  𝑛𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠. 𝑎′𝑡 . 𝐿 

 

E posteriormente, para perda de carga: 

 

DC

DC

d
UU

UU
R

.

−
=  

 

Em seguida, determinou-se a perda de carga conforme é apresentado 

memorial de cálculo. Constatou-se, no entanto que os parâmetros utilizados atenderam 

ao projeto. Os resultados obtidos foram um trocador com 6 tubos e carcaça de 3,4 

polegadas de diâmetro interno. 

 

7.3.7.  Torre de Resfriamento 

A torre de resfriamento, que tem como papel o resfriamento da água que sai 

do condensador parcial e do trocador de calor, foi dimensionada, conforme os critérios 

do projeto, adotando valores para algumas constantes e conforme o fluxo de água que a 

mesma recebe do trocador de calor e do condensador parcial.  
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O balanço de massa para a torre de resfriamento não foi representado no 

memorial, pois a água que entra na torre, é a mesma que sai, porém foi considerado 

perda de 2% por evaporação ou outra operação do processo, ou seja, dos 8247 Kg/h, que 

é o fluxo da torre na entrada, 8082,06Kg/h são resfriados, e 164,94 Kg/h são 

evaporados, sendo necessária a reposição desta perda. 

Para cálculo do dimensionamento da torre e troca térmica, foram utilizadas 

como princípio, a curva de equilíbrio da água nas condições do projeto, em que foi 

delimitado a linha de operação, além da aplicação das seguintes equações: 

 

(

𝑉′

𝑆
𝑘𝑦𝑎

) . ∑ DHV/Hi − Hv 

 

𝑄 = 𝑞. 𝑉′ = 143154,6 𝐵𝑇𝑈/ℎ 

Com isso, foi possível achar a altura necessária da torre, área, diâmetro e 

troca térmica, satisfazendo deste modo o projeto. Os resultados obtidos foram de 6,42 ft 

de altura de recheio, com um diâmetro de 80 cm. 

 

7.3.8. Bomba centrífuga 

 

Serão utilizadas duas bombas centrífugas no processo, uma para a sucção da 

água do armazenamento da torre de resfriamento para o condensador, e outra para 

destinar ao trocador de calor. Em efeito de balanço de massa, não foi apresentado no 

memorial de cálculo, pois considera-se que a água que passa pela bomba, ou seja, que é 

succionada do armazenamento, sai em mesma quantidade para destino, seja o 

condensador parcial ou trocador e calor.  

As duas bombas foram dimensionadas e estão com os respectivos cálculos 

de especificação no memorial de cálculo deste projeto. As principais equações para 

parâmetro de projeto, são:  

 

Para a perda de carga total, calculou-se a perda de carga na sucção e no 

recalque, e somou-se em seguida: 

ℎ𝑙 = 𝑓𝑑 . (
𝐿𝑒𝑞

2𝑑
) . 𝑣2 

Para altura manométrica utilizou-se a equação: 
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𝐻 =  
𝑣2

2 − 𝑣1
2

2
+ 𝑔. (𝑦2 − 𝑦1) +  

𝑃2 − 𝑃1

𝜌
+ ℎ𝑙 

E posteriormente usou-se a equação abaixo para cálculo de potência ideal, 

seguindo o coeficiente de segurança estabelecido: 50% para as bombas de até 2HP, 30% 

para as bombas 2 a 5HP, 20% para as bombas de 5 a 10HP, 15% para as bombas de 10 a 

20HP e 10% para as bombas acima de 20HP. 

𝑃𝑜𝑡 =  𝐻. 𝜌. 𝑄 

Para ambas as bombas, foi determinado a potência ideal com determinado 

coeficiente de segurança, conforme estabelecido no memorial de cálculo. 

 

7.3.9.  Compressor de Ar 

O compressor de ar foi dimensionado, sendo utilizado para comprimir o gás 

que sai do trocador de calor e armazená-lo no tanque de armazenamento. Para tanto, não 

houve necessidade do registro de balanço de massa no memorial de cálculo, por 

apresentar mesma quantidade de ar que entra e sai do compressor. Abaixo são 

especificados alguns parâmetros do dimensionamento do compressor, e ainda é mais 

detalhado, juntamente com os resultados obtidos, no memorial de cálculo.  

Para selecionar com compressor de ar apropriado para este processo em 

específico, foram usados parâmetros como a capacidade volumétrica, obtida a partir do 

cálculo do fluxo mássico de saída de gás do condensador parcial, pressão de entrada 

(considerou-se pressão atmosférica) e pressão de descarga. 

Segundo a NBR 15358:2014 a máxima pressão permitida na rede de 

distribuição interna para gás combustível em instalações de uso não residencial de até 

400 kPa. Será então adotada a pressão do gás comprimido de 350 KPa. 
Admitindo os seguintes dados para o fluido (gás) que entra no compressor: 

 

Quadro 15– Dados do Fluido 

DADOS FLUIDO ENTRADA (GÁS) 

Massa molecular (g/mol) 18,064* 

R (atm.L/K.mol) 0,082 

Temperatura gás (K) 293 

Massa específica (kg/m³) 0,75 

Fluxo mássico (Kg/h) 50 

Vazão (m³/h) 66,50 

*Considerando as propriedades do gás de pirólise semelhantes às do gás natural. 
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DADOS COMPRESSOR 

Pressão de entrada (KPa) 101 

Pressão de saída (KPa) 350 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

 

O gráfico abaixo dispõe dos limites operacionais para diversos tipos de 

compressores. Então com os dados especificados, foi possível encontrar o tipo de 

compressor que será utilizado no processo, o compressor rotativo de palhetas. 

 

Figura 41 – Limites operacionais de compressores, baseado nos tipos de compressores 

comercialmente disponíveis. 

 
Fonte: Peters, Timmerhaus e West (2003). 

 

A potência requerida pelo compressor pode ser descrita segundo o balanço 

de energia como, 

 

𝑃𝑐 = 𝑄 + �̇�(ℎ𝑠 − ℎ𝑒) 

 

A temperatura de saída do gás comprimido pode ser calculada como, 

𝑇2

𝑇1
=  (

𝑃2

𝑃1
)

𝑛−1
𝑛
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Segundo Fernandes Filho (2015), n=1 para processos isotérmicos, e n=k 

para processos adiabáticos. Já para processos politrópicos (reais), a maioria dos 

compressores tem n entre 1,20 e 1,35. Será adotado então um valor médio de 1,275. A 

temperatura de entrada no compressor considera-se igual à temperatura de saída do 

trocado de calor (26°C). Então encontrou-se a temperatura de saída do gás, 

 

O trabalho específico de um compressor é dado pela equação, 

𝑤𝑐 =  𝑝1𝑣1 (
𝑘

𝑘 − 1
) [

𝑃2

𝑃1

𝑘−1
𝑘

− 1] 

 

A potência do compressor é então calculada, 

 

𝑃𝐶 = 𝑤𝑐. �̇�  

 

Ainda segundo Fernandes Filho (2015), um compressor geralmente possui 

rendimento global entre 10% a 15%.  

“Esse rendimento global é a relação entre a potência pneumática 

desenvolvida no uso final e a potência elétrica fornecida ao motor que aciona o 

compressor. Existem diversas perdas ao longo do sistema, entre elas: perdas no motor 

elétrico que aciona o compressor; perdas térmicas, volumétricas e mecânicas no próprio 

compressor; perdas nos equipamentos de condicionamento de ar; perdas no sistema de 

distribuição de ar; perdas nas linhas de conexão; perdas nos próprios equipamentos e 

dispositivos de uso final do ar.” (FERNANDES FILHO, 2015) 

Considerando um rendimento de 10%, tem-se a potência real do 

compressor. 

O compressor terá como acessório um filtro, para a remoção de possíveis 

particulados provenientes do processo que possam afetar seu desempenho.   

O resultado obtido foi a potência de 11260,92 W. 

 

7.3.10. Queimador de Gás 

 

O queimador do gás oriundo do processo foi devidamente especificado, 

como detalhado abaixo, e apresentaram-se alguns cálculos do parâmetro de projeto no 

memorial de cálculo deste projeto. 
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Para o queimador de gás, considerou-se a composição de gás segundo a tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Composição do gás gerado da borracha de pneu. 

Componente (% vol.) 400°C 500 °C 600 °C 700 °C 

Metano 4,4 19,8 20,0 20,6 

Eteno 4,3 9,4 9,7 8,9 

Etano 4,5 9,1 9,0 8,1 

Propeno 4,1 6,4 6,5 4,5 

Propano 4,4 4,4 4,1 3,2 

Buteno 30,8 17,5 17,9 16,0 

Butano 6,1 3,8 4,0 3,8 

Penteno 3,7 2,8 3,6 2,1 

Pentano 12,8 4,8 3,8 4,6 

Hexeno 2,2 1,1 0,9 0,9 

Hexano 5,1 1,7 1,6 1,6 

CO 4,2 4,8 6,5 10,4 

CO2 10,7 9,4 8,8 11,4 

H2S 2,6 5,1 3,6 3,9 

Fonte:  Rombaldo, 2008 (Apud Rodriguez, et al, 2001). 

 

Utilizou-se o software Vulcano 2.5 para realizar a simulação do queimador, 

foram feitas as seguintes considerações: 

• O oxidante é o ar atmosférico e este encontra-se a temperatura 

ambiente;  

• A temperatura desejada de saída do queimador seja de 

aproximadamente 600°C; 

• A composição do gás de pirólise é considerada segundo 

Rodriguez, et al, 2001 na temperatura de 600°C; 

• A adição de oxigênio na saída do queimador, para atingir a 

temperatura desejada; 

• Considerando a energia de trabalho nula; 

• Considerando 10% de perda de calor pelo reator e 10% na 

tubulação antes de entrar no reator. 

 

Fez-se necessário, também, realizar um ajuste nas composições para inseri-

las no software, já que este não continha campo para preencher a composição de alguns 

hidrocarbonetos mais “pesados”. A referida composição ficou então, 
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Tabela 2 – Composição do gás utilizada no software Vulcano 2.5. 

Componente  (% vol.) 

Metano 21,1 

Eteno 10,7 

Etano 10,0 

Propeno 7,5 

Propano 5,1 

Buteno 18,9 

Butano 4,0 

Pentano 3,8 

CO 6,5 

CO2 8,8 

H2S 3,6 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Colocando os dados no software, tem-se que,  

 

Figura 42 - Queimador de Gás simulado pelo software Vulcano 2.5 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

 

Tem-se como resultado então, que para esta reação de combustão faz-se 

necessário 59,4 kg de ar atmosférico para cada kg de combustível. 
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Adicionando 16,6% de Gás Oxigênio, para atingir a temperatura desejada, o 

fluxo de ar final será de 60,4 kg de ar para cada kg de gás de pirólise. 

O ar quente irá então entrar na camisa do reator a 879,4 K, irá trocar calor 

com este, e sairá na temperatura de 420,1 K. 

O fluxo total de ar será de 7688,45 kg/h, com a composição descrita abaixo, 

considerando gás seco. 

 

Tabela 3 – Composição de saída do gás seco após combustão. 

Composição  (% molar) 

CO2 3,03 

H2O 0 

SO2 0,05 

O2 16,6 

N2 80,32 
Fonte: Software Vulcano 2.5. 

 

Calculou-se, também, a carga térmica do queimador, tendo um bico injetor 

de 8,5 cm de diâmetro, a carga térmica obtida é de 10585,97 W/cm². 

 

7.3.11.  Queimador de Óleo Diesel 

 

Para dar ignição ao processo, e mantê-lo até que a reação inicie a formação 

dos gases, dispor-se-á de dois queimadores a óleo diesel. Para este, utilizou-se também 

o software Vulcano 2.5. 

Foram feitas as seguintes considerações: 

• O oxidante é o ar atmosférico e este encontra-se a temperatura 

ambiente;  

• A temperatura desejada de saída do queimador seja de 

aproximadamente 600°C; 

• A adição de oxigênio na saída do queimador, para atingir a 

temperatura desejada; 

• Considerando a energia de trabalho nula; 

• Considerando 10% de perda de calor pelo reator e 10% na 

tubulação antes de entrar no reator. 
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Figura 43 - Queimador de Óleo Diesel simulado pelo software Vulcano 2.5. 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Tem-se como resultado então, que para esta reação de combustão faz-se 

necessário 67,5 kg de ar atmosférico para cada kg de combustível. 

Adicionando 16,6% de Gás Oxigênio, para atingir a temperatura desejada, o 

fluxo de ar final será de 68,5 kg de ar para cada kg de óleo diesel. 

O ar quente irá então entrar na camisa do reator a 869,9 K, irá trocar calor 

com este, e sairá na temperatura de 418,0 K. 

 

Tabela 4 – Composição de saída do gás seco após combustão. 

Composição  (% molar) 

CO2 3,15 

H2O 0 

SO2 0,01 

O2 16,6 

N2 80,25 
Fonte: Software Vulcano 2.5. 

 

Calculou-se, também, a carga térmica do queimador, tendo um bico injetor 

de 3,5 cm de diâmetro, e fluxo volumétrico de óleo em cada queimador de 4.000 kg/h, a 

carga térmica obtida em cada queimador será de 5802,21 W/cm², somando uma carga 

térmica total de 11604,43 W/cm². 
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7.3.12. Torre de Absorção 

 

A torre de absorção foi projetada para remoção de dióxido de enxofre, 

evitando assim que este gás poluente seja emitido na atmosfera. Também tem a função 

de retirar material particulado residual do processo, desde que em pequena quantidade. 

Para tal, a torre de absorção serve para que os gases do processo e o óleo diesel 

queimados sejam tratados antes de serem liberados ao meio. 

Com os dados preliminares obtidos, demonstrados como base, no memorial 

de cálculo, com a curva de equilíbrio do sistema água + SO2 + ar, juntamente com as 

principais equações descritas abaixo, é possível determinar os parâmetros de projeto 

desta torre: 

𝑍 = 𝑁. 𝐻𝑇𝑈 

 

𝑁𝑂𝐺 =  
(𝑦1 − 𝑦2)

(𝑦 − 𝑦∗)𝑚
 𝑒  𝑁𝑂𝐿 =  

(𝑥1 − 𝑥2)

(𝑥∗ − 𝑥)𝑚
   

 

𝑍 =  𝑁𝑂𝐺 . 𝐻𝑂𝐺  ≅  𝑁𝑂𝐿 . 𝐻𝑂𝐿 

 

Com a aplicação das equações, encontrou-se a altura da torre, determinando 

assim a altura necessária para que a torre possa retirar o material especificado com 95% 

de eficiência.  O resultado encontrado foi uma torre com diâmetro de 1,75m e 1,61m de 

altura de recheio. 

 

7.3.13. Moinho Negro de Fumo 

O moinho do negro de fumo tem a função de moer o negro de fumo após a 

reação no reator, pois devido ao tempo em batelada, este material pode empedrar em 

alguns pontos específicos, sendo necessário moer para causar problemas futuros nos 

equipamentos e ter um material de melhor qualidade. 

Abaixo, tem-se as especificações técnicas do moinho do negro de fumo, 

conforme estabelecido juntamente com o fornecedor. 

 

Quadro 16 - Especificações moinho negro de fumo. 

Rolo 

Número de rolos 6 

Diâmetro (mm) 510 

Altura (mm) 230 

Anel 
Diâmetro (mm) 1600 

Altura (mm) 230 
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Tamanho de Alimentação (mm) <60 

Tamanho de Descarga (mm) 0,95-0,033 

Potência do motor (KW) 185 

Capacidade (t/h) 5 – 22 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Com uma capacidade maior que a necessária para o processo, atende a 

demanda da unidade em questão, e apresenta um tamanho de descarga aceitável para o 

processo. 

 

7.3.14. Separador Magnético 

O separador magnético foi especificado, conforme necessidade do processo, 

mesmo o pneu passando por um extrator antes de ser moído e colocado no reator, ainda 

possui aço em sua estrutura interno, sendo assim após ocorrer a reação química no 

reator, a sucata residual e o negro de fumo são encaminhados ao separador magnético, 

em que se separa o material ferroso do pó. Posteriormente, a sucata vai para o deposito e 

o negro de fumo ao silo. 

Abaixo estão as especificações do separador magnético, conforme dados de 

fornecedor:  

 

Quadro 17- Especificações separador magnético. 

Princípio 
Imãs Permanentes (circuito magnético) de Ferrite 

ou de Terras Raras (Neodímio) 

Limpeza  Automática 

Comprimento (mm) 900 

Largura (mm) 500 

Altura 231 

Comp. Máxima 1795 

Largura Máxima (mm) 811 

Altura Máxima (mm) 432 

Olhais suspensão (mm) 684 x 600 

Peso próprio 660 

Distância média de operação 200 

Processo de princípio de 

separação (Vantagens) 
Não requer manutenção e não consome energia 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Com essas especificações, é possível ver que o separador atinge o objetivo 

deste projeto. 

 

7.3.15. Silo 

O silo servirá como armazenamento temporário do negro de fumo, sendo 

que todo negro de fumo produzido no processo será destinado ao silo, e posteriormente 

ensacado para venda. Abaixo se tem as especificações técnicas do silo, em que as 

dimensões foram definidas, conforme necessidade do processo, sugestão de fornecedor, 

e através de fórmulas simples de área e volume para cone e cilindro: 

 

Quadro 18 -Silo armazenamento negro de fumo. 

Tipo de Teto Cilíndrico  - 

Material de 

Fabricação 

Aço 

Inoxidável 
 - 

Densidade 1800 Kg/m³ 

Temperatura 25 °C 

Pressão 1 Atm 

Ângulo 50 ° 

Largura do silo 

(L) 2,5 M 

Largura cone 2,5 M 

Volume cone 8,508480105 M 

Volume cilindro 11,53553553 M 

Altura cone 1,3 M 

Altura cilindro 2,35 M 

Altura topo-chão 2,85 M 

Saída cilindro 0,3 M 

Volume total 20,04401563 m³ 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

7.3.16. Tanques de Armazenamento 

Os tanques de armazenamento foram especificados tecnicamente, com 

material de fabricação, volume, dias de possível estoque, considerando o processo 

operacional da unidade. Foi especificado tanque de armazenamento para o óleo e o gás 

gerado no processo. 

Para o tanque de armazenamento do óleo, foi definido o tipo de tanque, 

conforme necessidade do processo, posteriormente, aplicou-se equações simples de área 
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e volume para determinação das variáveis pretendidas. Abaixo, pode-se ver as 

especificações do tanque para armazenamento do óleo. 

 

Quadro 19 - Tanque de armazenamento óleo. 

Material de Fabricação Aço inoxidável - 

Comprimento 4,5 m 

Diâmetro 2,92 m 

Densidade adotada 805,6 Kg/m³ 

Volume por batelada 6,775695134 m³ 

Dias de estoque 4,447351261 dias 

Diâmetro saída  

(bitola mangueira caminhão) 
1.1/2" m 

Diâmetro tampa de inspeção 

 C/ válvula de segurança 
0,8 m 

Escada marinheiro 3 m 

Volume 30,1338963  m3 

Altura chão + tanque  3,12 m 

Pressão  1 atm 

Temperatura de armazenamento 25 °C 

Tipo de tanque 
Tanque cilíndrico  

com saída inferior 
Horizontal 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Para o tanque de armazenamento de gás, o volume foi escolhido de acordo 

com a vazão de saída do compressor, conforme Fernandes Filho, 2015, em que esta foi 

considerada um terço da vazão total para encontrar o volume para armazenamento. 

Abaixo se tem as especificações: 

 

Quadro 20 - Tanque de armazenamento gás do processo. 

Tipo de Teto Cilíndrico - 

Material de Fabricação 

Aço 

inoxidável 
- 

Altura  1,132342534 m 

Diâmetro 0,75 m 

Vazão de Saída Compressor 54,98785 m³/h 

Vazão de Saída Compressor 0,916464167 m³/min 

Vazão de Saída Compressor 916,4641667 L/min 

Volume Reservatório 305,4880556 L 

Volume Reservatório 0,305488056 m³ 

Volume Final 0,5 m³ 

Diâmetro tampa de inspeção 0,6 m 

Altura chão + tanque 1,632342534 m 
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Pressão    3,45 atm 

Temperatura de 

armazenamento 
109 °C 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
 

 

7.3.17. Esteiras Transportadoras 

As esteiras transportadoras do processo são especificadas abaixo, e seus 

comprimentos foram calculados com base nas dimensões dos equipamentos. 

 

Quadro 21 - Esteira transportadora dos pneus inteiros. 

Material da Esteira Polipropileno 

Material da Vareta  Aço inoxidável 

Diâmetro da Vareta 4,6 mm 

Pressão  1 atm 

Temperatura de operação 25 °C 

Comprimento 4,2 m 

Largura 0,6 m 

Inclinação 30° 

Capacidade por batelada 10000 Kg 

Tempo de enchimento do 

reator 
2 h 

Altura em relação ao chão 2,1 m 

Fluxo de massa 5000 kg/h 

Passo 25 mm 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

 Quadro 22 - Esteira transportadora dos pneus triturados. 

Material de Fabricação 

Aço carbono 1020 e 

borracha 

Material de Fabricação Aço inoxidável 

Granulometria 20X20 mm 

Pressão  1 atm 

Temperatura de operação 25 °C 

Comprimento 2,25 m 

Largura 0,6 m 

Inclinação 30° 

Capacidade por batelada 10000 Kg 

Tempo de enchimento do reator 2 h 

Altura em relação ao chão (ponto mais 

alto) 
1,4 m 

Fluxo de massa 5000 kg/h 

Frequência vibração 60 Hz 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Quadro 23 - Esteira transportadora dos negro de fumo e sucata. 

Material da Esteira Polipropileno 

Material da Vareta  Aço inoxidável 

Diâmetro da Vareta 4,6 mm 

Pressão  1 atm 

Temperatura de operação 25 °C 

Comprimento 1,5 m 

Largura 0,6 m 

Inclinação 30° 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Quadro 24 - Esteira transportadora do negro de fumo. 

Material da Esteira Polipropileno 

Material da Vareta  Aço inoxidável 

Diâmetro da Vareta 4,6 mm 

Pressão  1 atm 

Temperatura de operação 25 °C 

Comprimento 3 m 

Largura 0,6 m 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
 

Quadro 25 - Esteira transportadora da sucata ferrosa. 

Material da Esteira Polipropileno 

Material da Vareta  Aço inoxidável 

Diâmetro da Vareta 4,6 mm 

Pressão  1 atm 

Temperatura de operação 25 °C 

Comprimento 3 m 

Largura 0,6 m 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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7.4. CONCLUSÃO 

O dimensionamento dos equipamentos industriais em uma unidade fabril, 

assim como tantos outros tópicos, é de importância indiscutível, pela responsabilidade 

que esses têm para instalação e continuidade do processo operacional. Contudo, trata-se 

da operação em si, o princípio do funcionamento da empresa, por isso se viu a 

relevância de especificar ou dimensionar esses equipamentos de forma criteriosa para 

obter o melhor custo benefício.  
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8 ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

8.1 INTRODUÇÃO 

 

A questão ambiental está sendo muito visada atualmente, por este motivo a 

importância da elaboração de um plano de gestão ambiental. A Reuse estará utilizando 

como matéria prima para obtenção de seus produtos, um resíduo que demora anos para 

se decompor na natureza, os pneus considerados inservíveis. Através do processo de 

pirólise, que seria a queima dos pneus com a ausência de oxigênio, serão gerados 

efluentes líquidos e gasosos, que serão devidamente tratados procurando sempre não 

poluir o meio ambiente e muito menos alterar as condições do mesmo. Também serão 

gerados resíduos sólidos, provenientes do escritório, refeitório e outros setores da 

empresa. Portanto faz-se necessário a elaboração de um plano de gerenciamento de 

resíduos.  

A empresa Reuse não terá certificações ambientais, devido ao alto custo e a 

dificuldade de obtenção, entretanto terá um sistema de gestão ambiental onde verificará 

se o plano de gestão ambiental estará funcionando corretamente. Para gestão ambiental, 

a empresa pretende utilizar uma ferramenta comumente chamada de 4 Rs, que seriam: 

Redução, Reuso, Reciclagem e Recuperação. Mais futuramente quando a empresa 

estiver estabilizada no mercado pretende-se obter a certificação internacional ISO 

14001, pois as empresas que possuem este tipo de certificações podem comercializar 

seus produtos e serviços mais facilmente. 

A empresa Reuse precisará obter licenças ambientais junto ao órgão 

ambiental estadual, o Instituto do Meio Ambiente (IMA). Será contratado um 

engenheiro químico que será o gestor do setor ambiental, ele cuidará das licenças e 

cadastros ambientais; será o responsável técnico da estação de tratamento de efluentes; 

realizará a gestão do armazenamento e destinação final dos resíduos, entre outros. Para 

a realização de serviços que a empresa Reuse não consiga fazer, empresas terceirizadas 

serão contratadas, entretanto optou-se por contratar uma empresa para realizar a maior 

parte dos serviços, a Higienelar, pois assim pode-se conseguir um preço mais acessível 

nas contratações de serviços. Para todos serviços terceirizados contratados, será emitido 
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um contrato. Vale ressaltar que a empresa contratada possuirá licenças para transporte e 

destinação final de resíduos, caso contrário, o contrato será reincidido por justa causa. 

Para os efluentes líquidos gerados pela torre de absorção, existirá uma 

estação de tratamento, para posteriormente serem destinados à natureza. Já para a água 

utilizada na torre de resfriamento, serão adicionados alguns reagentes químicos para 

evitar incrustação, corrosão, crescimento de algas e fungos dentro das tubulações.  

Na empresa também terá um sistema de tratamento de rejeitos sanitários e 

uma caixa de gordura para efluentes provenientes do refeitório, a escolha e o 

dimensionamento destes sistemas estarão descritas no decorrer deste trabalho. 
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8.2 OBJETIVO GERAL 

 

 Realizar o licenciamento ambiental da empresa Reuse e elaborar um plano 

de gestão ambiental para os efluentes e resíduos gerados, respeitando todas as 

legislações vigentes. 

 

8.2.1 Objetivos Específicos 

• Descrever os passos e documentos necessários para realizar o 

licenciamento ambiental da empresa; 

• Levantamento e classificação de resíduos sólidos produzidos pela 

empresa; 

• Elaborar um plano de gerenciamento para resíduos; 

• Analisar quais efluentes serão gerados pela empresa e promover um 

tratamento adequado para os mesmos; 

• Promover tratamento para água da torre de resfriamento; 

• Projetar estação de tratamento para efluentes líquidos gerados na torre de 

absorção; 

• Dimensionar equipamentos necessários para tratamento de rejeitos 

sanitários;  

• Projetar uma caixa de gordura;  

 

8.3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Segundo a resolução n° 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) será necessário fazer o licenciamento ambiental, visto que a empresa 

Reuse se caracteriza como uma indústria química. Como a empresa terá suas atividades 

restritas a somente algumas regiões do estado de Santa Catarina, o órgão ambiental 

responsável pelo licenciamento será o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina 

(IMA). Segundo pesquisa feita no site do mesmo, para o licenciamento ambiental, 

existem 3 etapas: 
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• Licença Ambiental Prévia (LAP) – seria uma consulta de viabilidade, em 

que o IMA analisará se será possível construir a empresa naquele determinado local. O 

IMA consultará as legislações ambientais em vigor, federal e estadual, e, com base 

nessas normas, vai responder se o empreendimento é viável ou não. E, se for, com que 

condições legais. 

• Licença Ambiental de Instalação (LAI) - Depois de ter a LAP aprovada, 

precisa-se apresentar ao IMA o projeto físico e operacional da obra, em todos os seus 

detalhes de engenharia, já demonstrando de que forma vai atender às condições e 

restrições impostas pela LAP. Só com a LAI expedida é que se pode começar as obras. 

• Licença Ambiental de Operação (LAO) - Finalizadas as obras, o IMA 

retornará ao local para nova vistoria, a fim de constatar se o empreendimento foi 

construído de acordo com o projeto apresentado e licenciado, principalmente no tocante 

ao atendimento das condições e restrições ambientais. Se estiver em desacordo, a obra 

pode ser embargada. Se estiver tudo certo, o IMA expede a LAO, e somente então a 

empresa pode começar a funcionar. 

A resolução do CONSEMA nº 98/2017, lista atividades que necessitam de 

licenciamento ambiental e os documentos ambientais necessários para cada porte de 

empresa. A Reuse enquadra-se na categoria de unidade de reciclagem de resíduos 

Classe IIA (Código: 71.30.02) com o reaproveitamento de no máximo 10 toneladas de 

pneus inservíveis por dia. Portanto o porte da empresa é pequeno e será necessário fazer 

um relatório ambiental prévio (RAP), para que seja possível a obtenção da licença 

ambiental prévia (LAP). Somente com a LAP aprovada prossegue-se tentando obter a 

licença ambiental de instalação (LAI) e por último a licença ambiental de operação 

(LAO). Com a LAO aprovada a empresa poderá iniciar suas atividades. Vale ressaltar 

que o órgão ambiental pode durante o processo de obtenção das licenças, requerer 

outros documentos de estudo ambiental.  

Abaixo segue uma imagem do documento da resolução nº 98/2017 do 

CONSEMA, na qual a atividade de código 71.30.02 está sublinhada, pois esta será a 

atividade desempenhada pela empresa Reuse, que se enquadra como porte pequeno. 
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Figura 44 - Resolução nº 98/2017 do CONSEMA código 71.30.02

 
Fonte: CONSEMA, 2017. 

 

Para o recebimento da matéria prima, que seriam os pneus inservíveis, a 

RECICLANIP que será o fornecedor, exige que a empresa esteja homologada ao 

IBAMA. Portanto será necessário a realização de um cadastro técnico federal (CTF). 

Depois de obter este cadastro, para mantê-lo será necessário emitir relatórios trimestrais, 

sendo o engenheiro químico da Reuse o responsável pela elaboração. 

Segundo IBAMA: “O Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) é um 

registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas que realizam atividades passíveis de 

controle ambiental. ” 

No site do IBAMA existe uma tabela de atividades potencialmente 

poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, um anexo único e a empresa Reuse 

terá que realizar o cadastro técnico federal, para poder fazer o tratamento e destinação 

de resíduos industriais líquidos e sólidos de pneumáticos inservíveis (Código 17-13 da 

categoria de serviços de utilidades). Estas atividades potencialmente poluidoras se 

encontram no anexo S. 
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A empresa contratará um engenheiro químico, este será responsável pela 

parte ambiental, cuidando de todas as licenças. Ele também será o responsável pela 

obtenção e mantimento do cadastro técnico federal (CTF), elaborando e procurando os 

documentos necessários. 

8.4 GERENCIAMENTO AMBIENTAL  

Segundo José Carlos Barbieri (2007): “O aumento da escala de produção 

tem sido um importante fator que estimula a exploração dos recursos naturais e eleva a 

quantidade de resíduos”.  Com o crescente capitalismo e o consumo desenfreado, as 

indústrias tiveram que aumentar sua produção para atender a demanda, com isso 

aumentou-se também a exploração de recursos naturais para a fabricação de produtos. 

Um outro problema referente a esse assunto é que as pessoas estão desperdiçando muito 

e gerando cada vez mais resíduos que são devolvidos ao meio ambiente, causando 

muitas vezes problemas ao mesmo, como é o caso dos pneus inservíveis.  

A empresa Reuse se preocupa com o meio ambiente, pois além de estar 

utilizando como matéria prima para fabricação de seus produtos um resíduo, os pneus 

inservíveis, vai procurar atender a todas legislações vigentes, fazendo o devido 

tratamento dos efluentes gerados no processo de pirólise de pneus e dando a destinação 

correta aos resíduos sólidos gerados na empresa. 

Barbieri (2007) afirma que: “Poluentes são materiais ou energia que 

produzem algum tipo de problema indesejável devido às suas propriedades físico-

químicas, às quantidades despejadas e à capacidade de assimilação no meio ambiente”.  

A solução dos problemas ambientais, ou sua minimização, exige uma nova 

atitude dos empresários e administradores, que devem passar a considerar o meio 

ambiente em suas decisões e adotar concepções administrativas e tecnológicas que 

contribuam para ampliar a capacidade de suporte do planeta. (BARBIERI, 2007) 

Uma empresa sustentável seria aquela que cria valor de longo prazo aos 

acionistas ou proprietários e contribui para a solução dos problemas ambientais e 

sociais. Para Crosbie e Knight (1995), os negócios ou empresas sustentáveis são as que: 

• Satisfazem as necessidades atuais usando recursos de modo 

sustentável; 
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• Mantêm um equilíbrio em relação ao meio ambiente natural, com 

base em tecnologias limpas, reuso, reciclagem ou renovação de 

recursos; 

• Restauram qualquer dano causado por eles; 

• Contribuem para solucionar problemas sociais em vez de exacerbá-

los; 

• Geram renda suficiente para se sustentar. (BARBIERI, 2007) 

 

Esses são alguns dos objetivos da empresa Reuse, dando ênfase ao segundo 

e quarto item, na qual a empresa estará reciclando um material considerado inservível, 

que demoraria anos para se decompor na natureza. Sendo assim solucionando um 

problema ambiental e social, pois se descartados de maneira incorreta, os pneus 

inservíveis podem causar problemas para as pessoas, como por exemplo ser local de 

criação do mosquito transmissor da dengue. 

Para que as empresas possam produzir de maneira sustentável, ou seja, 

poluindo menos possível o meio ambiente é necessário a elaboração de um plano de 

gestão ambiental. Segundo Barbieri (2007): 

“Gestão ambiental pode ser entendido como atividades administrativas e 

operacionais, tais como, planejamento, direção, controle, alocação de 

recursos e outras realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o 

meio ambiente, quer reduzindo ou eliminando os danos ou problemas 

causados pelas ações humanas, quer evitando que eles surjam”.  

 

Na empresa Reuse o engenheiro químico contratado será o responsável pela 

criação e verificação do funcionamento do plano de gestão ambiental. 

Dependendo de como a empresa atua em relação em aos problemas 

ambientais decorrentes das suas atividades, ela pode desenvolver três diferentes 

abordagens, denominadas controle da poluição, prevenção da poluição e incorporação 

dessas questões na estratégia empresarial. (BARBIERI, 2007) 

A prevenção da poluição combina duas preocupações ambientais básicas: 

uso sustentável dos recursos e controle da poluição, portanto este será o foco da 

empresa Reuse, evitando causar problemas ao meio ambiente e consequentemente a 

população em geral, principalmente os moradores da região.  

A empresa Reuse não terá certificações ambientais, como por exemplo a 

ISO 14001, entretanto terá um sistema de gestão ambiental, onde será verificado o 

funcionamento da gestão ambiental na empresa. Sabe-se que estas certificações são de 



123 

 

extrema importância principalmente para comercialização dos produtos e serviços de 

uma empresa, porém requerem um alto investimento e são difíceis de obter. Portanto a 

empresa Reuse pretende futuramente, obter estas certificações, mas somente quando 

estiver estabilizada no mercado, sendo a certificação alvo de interesse a ISO 14001.  

Para verificar se o sistema de gestão ambiental estará funcionando 

corretamente, utilizar-se-á o ciclo PDCA para verificar se os problemas referentes a 

parte ambiental da empresa foram solucionados ou se existe algo que possa ser 

melhorado.  

O ciclo PDCA permite elaborar planos de trabalhos para qualquer área- 

problema de modo contínuo, tornando-se desse modo uma metodologia básica para se 

alcançar permanentemente novos padrões de desempenho. (BARBIERI, 2007) 

8.4.1 Instrumento de Gestão Ambiental 

A adoção de qualquer modelo de gestão requer o uso de instrumentos, 

entendidos como meios ou ferramentas para alcançar objetivos específicos em matéria 

ambiental. Auditoria ambiental, avaliação do ciclo de vida, estudos de impactos 

ambientais, sistemas de gestão ambiental, relatórios ambientais, rotulagem ambiental, 

gerenciamento de riscos ambientais, educação ambiental empresarial são alguns entre 

muitos instrumentos que as empresas podem utilizar para alcançar objetivos ambientais. 

(BARBIERI, 2007) 

O instrumento de gestão ambiental que será usado pela empresa Reuse é 

conhecido como 4Rs: Redução, Reuso, Reciclagem e Recuperação. 

 

Figura 45 - 4 Rs 

 

Fonte: 4 RS Sitemas, 2011. 
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Reduzir será sempre a primeira opção da empresa Reuse, 

independentemente das quantidades e características dos poluentes, com isso pode-se 

diminuir o peso ou o volume de resíduos gerados. (BARBIERI, 2007) 

Reusar significa utilizar os resíduos da mesma forma que foram produzidos 

no próprio estabelecimento que os gerou, sendo exemplo retrabalhar peças com 

defeitos, reaproveitar os restos de matérias-primas, utilizar o calor perdido no ambiente. 

(BARBIERI, 2007) 

A reciclagem interna é o tratamento dos resíduos para que eles possam ser 

novamente aproveitáveis na própria fonte produtora, sendo um exemplo: o tratamento 

da água residuária antes de sua reutilização. Já a reciclagem externa, os resíduos de uma 

unidade produtiva podem ser utilizados em outras. (BARBIERI, 2007) 

E por último o quarto R que seria recuperar podendo ser o reaproveitamento 

do poder calorífico do material para a geração de energia, caso possível. 

8.4.2 Gerenciamento de Resíduos  

A preocupação com o meio ambiente, antes restrita a pequenos grupos de 

artistas, cientistas e alguns políticos, atingiu também amplos setores da população de 

praticamente todo o mundo, dado o elevado grau de degradação observado em todas as 

partes do planeta. (BARBIERI, 2007) 

As ações para combater a poluição só começam efetivamente a partir da 

Revolução Industrial, embora desde a Antiguidade diversas experiências haviam sido 

tentadas para remover o lixo urbano que infestava as ruas das cidades, prejudicando a 

saúde das pessoas. (BARBIERI, 2007) 

Com isso pode-se observar que a preocupação com a destinação de 

materiais inservíveis já vem ocorrendo desde a antiguidade, mostrando a importância da 

elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos.  

Na empresa serão gerados resíduos em cada setor, para isso é necessário a 

elaboração de um plano de gerenciamento dos mesmos. Existirá uma planilha que 

listará todos os possíveis resíduos, suas classes e a empresa que fará o transporte e 

destinação dos mesmos. A empresa Reuse terá um contrato exclusivo com a Higienelar, 

para recolhimento, transporte e gerenciamento dos resíduos. Este contrato terá validade 
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de um ano. Portanto será esta empresa terceirizada que fará a logística dos resíduos à 

outras empresas.  

Os resíduos como plásticos e papeis serão destinados à empresas que fazem 

reciclagem; já os resíduos classe I, considerados perigosos, serão destinados à aterros 

sanitários classe I; e o restante dos resíduos terão destinação adequada escolhida pela 

Higienelar. A empresa Reuse terá um local para armazená-los e sempre que tiver uma 

carga entrará em contato com a empresa contratada para recolhimento dos mesmos. 

Optou-se por contratar uma única empresa para realizar a destinação dos possíveis 

resíduos, pois assim os valores dos serviços podem ser negociados e consegue-se um 

preço mais acessível. Vale ressaltar que esta empresa terceirizada, possui licenças para 

transporte e destinação final dos resíduos, sejam eles de qualquer classe. Se caso esta 

empresa durante o período de vigência do contrato venha a não possuir essas licenças o 

contrato de prestação de serviços será reincidido por justa causa. 

Preocupando-se com o meio ambiente a empresa adotará a coleta seletiva, 

em cada setor da Reuse existirão lixeiras seletivas coloridas e identificadas. Visando 

colocar em prática o terceiro R da ferramenta de gestão ambiental, RECICLAGEM. 

Todos os funcionários que trabalharem na empresa passarão por treinamentos e serão 

orientados a descartar cada tipo de resíduo na lixeira específica, caso não respeitarem 

essa norma da empresa, eles levarão advertências e se caso prosseguirem desrespeitando 

serão devidamente punidos. Se os funcionários tiverem dúvidas em relação em qual 

lixeira descartar um certo tipo de resíduo, deverão entrar em contato com o engenheiro 

químico da empresa ou com o setor de gestão ambiental. Abaixo segue uma imagem 

meramente ilustrativa das lixeiras seletivas que serão inseridas na empresa: 

 

Figura 46 - Lixeiras seletivas 

 

 

Fonte: Sociedade Ativa, 2014. 
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Outra ação da empresa que mostra o comprometimento com o meio 

ambiente é a utilização ao máximo dos recursos, sendo um deles as folhas de papel 

usadas principalmente no escritório. Serão utilizados frente e verso das folhas e somente 

depois poderão ser descartadas, caso haja descumprimento das normas haverá 

primeiramente advertências e depois punições se continuarem. Esta ação mostra o 

emprego do segundo R da ferramenta de gestão ambiental que seria REUTILIZAR. 

A NBR 10004/04 da ABNT dispõe sobre a classificação dos resíduos  

quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública para que possam 

ser gerenciados adequadamente. São classificados em  

• Classe I – que seriam resíduos perigosos, que possuem 

características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade e patogenicidade. 

• Classe II – formada por resíduos não perigosos, que não possuem 

características parecidas com os resíduos da Classe I. Esta classe é 

subdividida em classe II A (não inertes) e classe II B (inertes). 

Para transportar resíduos considerados perigosos até o local de 

armazenamento na empresa Reuse, os funcionários deverão estar munidos de EPI’s para 

evitar que ocorra algum acidente. Existirá na empresa um kit ambiental, que seria um 

latão fechado identificado contendo dentro luvas, óculos, máscara e cepilho. Eles serão 

utilizados para caso haja algum tipo de derramamento de óleo ou substâncias perigosas, 

evitando acidentes e contaminação do lugar. 

Abaixo segue uma imagem meramente ilustrativa dos kits ambientais que 

estarão distribuídos pelo setor de produção da empresa. 

 

Figura 47 - Kits ambientais 

 

Fonte: Brasil Sorb, 2018. 
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O lodo da estação de tratamento de efluentes será destinado a empresa 

contratada, a Higienelar, os funcionários da Reuse que farão a limpeza da estação de 

tratamento, a princípio mensalmente, porém caso precise diminuir ou prolongar este 

período de limpeza, será feito. Sempre que os trabalhadores realizarem este serviço 

deverão estar munidos de EPI’s. Para os resíduos da fossa séptica e da caixa de gordura, 

a empresa contratada, Higienelar, será avisada para esvaziamento e destinação dos 

resíduos.  

Vale ressaltar que os produtos que serão comercializados pela Reuse são 

resíduos com um bom valor agregado, diferentemente dos demais. Serão 3 produtos: 

negro de fumo, óleo de pirólise e sucata ferrosa. 

Abaixo segue uma lista dos possíveis resíduos que serão produzidos pela 

empresa, seu código interno, descrição, estado físico, classe segundo a ABNT e 

destinação final. 

 

Quadro 26- Quadro de resíduos, classificação e destinação 

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO DO 

RESÍDUO 

ESTADO 

FÍSICO 

CLASSE 

ABNT 

EMPRESA 

TRANPORTADORA 

E GERENCIADORA 

DOS RESÍDUOS 

R001 ÁGUA 

CONTAMINADA COM 

ÓLEO 

LÍQUIDO CLASSE 

I 

HIGIENELAR 

AMBIENTAL 

R002 BRITAS 

CONTAMINADAS 

COM ÓLEO 

LÍQUIDO CLASSE 

I 

HIGENELAR 

AMBIENTAL 

R003 CARTUCHOS DE 

IMPRESSORAS E 

TONNERS 

SÓLIDO CLASSE 

I 

HIGENELAR 

AMBIENTAL 

R004 EMBALAGENS 

CONTAMINADAS 

(SÓLIDOS 

CONTAMINADOS) 

SÓLIDO CLASSE 

I 

 

HIGIENELAR 

AMBIENTAL 

R005 ENTULHOS DE 

CONSTRUÇÃO 

SÓLIDO CLASSE 

II 

HIGIENELAR 

AMBIENTAL 

R006 GRAXA RESIDUAL LÍQUIDO CLASSE 

I 

HIGENELAR 

AMBIENTAL 
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R007 LÂMPADAS EM 

GERAL 

SÓLIDO CLASSE 

I 

HIGIENELAR 

AMBIENTAL 

R008 LODO DE ESGOTO 

SANITÁRIO 

SÓLIDO CLASSE 

II 

HIGIENELAR 

AMBIENTAL 

R009 LODO DE ESTAÇÃO 

DE TRATAMENTO DE 

EFLUENTES 

INDUSTRIAIS – ETE 

SÓLIDO CLASSE 

I 

 

HIGIENELAR 

AMBIENTAL 

R010 MATERIAIS 

CONTAMINADOS 

COM ÓLEOS, 

GRAXAS E 

PRODUTOS 

QUÍMICOS 

SÓLIDO CLASSE 

I 

 

 

HIGIENELAR 

AMBIENTAL 

R011 ÓLEOS 

LUBRIFICANTES 

USADOS 

LÍQUIDO CLASSE 

I 

 

HIGENELAR 

AMBIENTAL 

R012 PAPEL E PAPELÃO SÓLIDO CLASSE 

II 

HIGIENELAR 

AMBIENTAL 

R013 PLÁSTICOS SÓLIDO CLASSE 

II 

HIGIENELAR 

AMBIENTAL 

R014 PRODUTOS 

QUÍMICOS 

LÍQUIDO CLASSE 

I 

HIGENELAR 

AMBIENTAL 

R015 RESÍDUOS COMUNS 

(EMBALAGENS DE 

ALIMENTOS, PAPEL 

HIGIÊNICO, 

CIGARROS) 

SÓLIDO CLASSE 

II 

 

HIGIENELAR 

AMBIENTAL 

R016 RESÍDUOS 

ORGÂNICOS 

SÓLIDO CLASSE 

II 

HIGIENELAR 

AMBIENTAL 

R017 SUCATA 

ELETROELETRÔNICA 

SÓLIDO CLASSE 

I 

HIGIENELAR 

AMBIENTAL 

R018 SUCATA DE 

BORRACHA 

SÓLIDO CLASSE 

II 

HIGIENELAR 

AMBIENTAL 

R019 SUCATA METÁLICA 

NÃO FERROSA 

(COBRE, ALUMÍNIO, 

LATÃO, AÇO INOX, 

PRATA, BRONZE) 

SÓLIDO CLASSE 

II 

 

HIGENELAR 

AMBIENTAL 

Fonte: Dos autores, 2018. 
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8.5 TRATAMENTO DE AFLUENTES 

Toda água utilizada no processo será fornecida pela CASAN de Pescaria 

Brava, portanto a qualidade deverá ser assegurada pela mesma. Entretanto para a torre 

de resfriamento, um tratamento será necessário, adicionando-se alguns reagentes 

químicos para evitar corrosões e incrustações nas tubulações. 

Para armazenamento de água para uso geral, como banheiros e refeitório, 

haverá na empresa uma caixa d’água de 5000 L. Será realizado a limpeza desta caixa 

d’água de dois em dois meses pela Higienelar. 

8.5.1 Tratamento da água de refrigeração 

Existirá na empresa uma torre de resfriamento com circuito fechado, 

seguida por um condensador, onde será utilizado como líquido de refrigeração a água. 

Esta água ficará recirculando dentro de tubulações sem contato direto com o óleo e gás 

do processo.  Entretanto esta água precisa passar por um tratamento antes de ser inserida 

na torre de resfriamento, com o intuito de diminuir a dureza (para evitar corrosões na 

tubulação) e adicionar biocidas (para impedir o crescimento de algas).  

É importante salientar que durante o processo perde-se um percentual de 

água na forma de vapor e cada vez que for adicionar esta quantidade perdida, a água de 

reposição deverá ser tratada. Nesta mesma torre existe um tanque, onde é armazenado 

uma certa quantidade de líquido de resfriamento, no caso, a água. 

Serão adicionados junto a água alguns produtos químicos fornecidos pela 

Acolina Química e Derivados. Serão adicionados três produtos: 

• AT 8826 – Um biocida e fungicida líquido para torres de 

resfriamento, que evitará a formação de fungos e algas. Sendo a 

dosagem ideal de 15 a 30 ppm. 

• AT 8860 – Inibidor de corrosão para sistemas fechados, que ajuda a 

proteger contra a corrosão e incrustação gerada em sistemas de água 

gelada. Dosagem ideal: 4000 a 8000 ppm. 

• AT 8815- Dispersante para sais inorgânicos e íons metálicos em 

torres de resfriamento, com ação anti-incrustante no tratamento de 

água. Dosagem: de 15 a 30 ppm. 
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O engenheiro químico da empresa que ficará responsável pela preparação da 

dosagem ideal de cada produto e será ele quem adicionará estes produtos no sistema de 

refrigeração.  

8.6 TRATAMENTO DE EFLUENTES 

No processo de pirólise de pneus inservíveis são gerados além dos produtos, 

efluentes líquidos e gasosos. Estes serão devidamente tratados para que a empresa siga 

todas as normas estabelecidas pelos órgãos ambientais, não ultrapassando os limites 

estabelecidos por lei e com isso não poluindo o meio ambiente. 

8.6.1 Tratamento de efluentes gasosos 

São gerados no processo aproximadamente 5% de gás, que contém altas 

concentrações de dióxido de enxofre (SO2). Este efluente, passará por uma torre de 

absorção que realizará o tratamento, tomando os devidos cuidados para que a qualidade 

do ar não seja prejudicada atendendo os parâmetros da resolução CONAMA n° 

003/1990 que limita a concentração de gases poluentes e particulados na atmosfera.  

Futuramente, quando a empresa estiver estabilizada no mercado, pretende-se 

instalar uma unidade de monitoramento de poluentes atmosféricos. Para analisar a 

qualidade do ar será contratado serviços de um laboratório terceirizado, o Instituto de 

Pesquisas Ambientais Tecnológicas (IPAT), que fará análises anualmente. Caso o órgão 

ambiental licenciador, exigir que a empresa deverá fazer com maior frequência esta 

análise, a Reuse providenciará o pedido. 

Na resolução n° 003/1990 do CONAMA são estabelecidos limites de 

concentração de SO2 no ar, sendo a concentração máxima permitida de 80 μg/m3. O 

dióxido de enxofre é um gás que em contato com a água, pode sofrer reações químicas e 

com isso formar o ácido sulfúrico H2SO4, gerando as chuvas ácidas, que podem 

danificar monumentos e construções, contaminar rios, matar plantas e prejudicar a 

população em geral. Segue abaixo a reação de formação do ácido sulfúrico: 

SO2 + O* → SO3 

1 SO3 + 1 H2O → 1 H2SO4 
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Portanto são estes os motivos para a utilização de uma torre de absorção: 

reter os gases poluentes, no caso o SO2; evitar causar problemas ao meio ambiente e a 

população; e obedecer às legislações ambientais vigentes. 

8.6.2 Tratamento de efluentes líquidos 

Resolvendo o problema que se têm com os efluentes gasosos, surge um 

novo: os efluentes líquidos. Com a torre de absorção os gases são retidos com um 

líquido, que no caso da empresa Reuse será a água. Com isso gera-se um efluente 

líquido que deverá ser destinado à uma estação de tratamento (ETE), onde será tratado e 

devolvido a natureza.  

Esse efluente líquido terá características ácidas, por este motivo não pode 

ser destinado a natureza sem receber um tratamento antes. Como o processo de pirólise 

de pneus será realizado em batelada, nem sempre estará gerando efluentes gasosos e 

consequentemente líquidos. Por esse motivo a ETE será de porte pequeno, entretanto 

terá tamanho suficiente para realizar o tratamento.  

O líquido gerado pela torre de absorção será levado para a ETE através de 

tubulações e o escoamento será realizado por diferença gravitacional, não sendo 

necessário nesta etapa o uso de bombas.  

Será necessário monitorar as características dos efluentes gerados, para isso 

haverá uma bancada, com um pHmetro, um turbidimetro, um Jar Test, uma balança e 

algumas vidrarias de laboratório, onde serão realizadas algumas análises como medição 

de pH, turbidez, concentração de agente coagulante. Já as análises físico-químicas mais 

complexas, serão realizadas mensalmente por um laboratório terceirizado, o Laboratório 

Industrial Químico da UNISUL. Todas as informações referentes as medições 

realizadas tanto pelo engenheiro químico da empresa, quanto pelo laboratório serão 

alimentadas em uma planilha que será arquivada na empresa, para caso seja necessário 

obter alguma informação referente as características destes efluentes futuramente.  

Na ETE quando adicionados a cal virgem (CaO) diluída em água e o agente 

floculante sulfato de alumínio Al2(SO4)3, forma-se um lodo no fundo do tanque que 

precisa ser retirado. Para isso será realizado mensalmente a limpeza dos tanques pelos 

funcionários da empresa Reuse. O lodo será armazenado em um local apropriado da 

empresa, onde posteriormente a empresa Higienelar virá recolher e dar a destinação 

correta a este resíduo, ou seja, para um aterro sanitário. Vale ressaltar que os 
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funcionários que realizarão esta tarefa serão os ajudantes de operário e quando 

realizarem o serviço deverão estar munidos de EPIs principalmente luvas, óculos e 

sapatões. Existirá também uma tabela para ser preenchida toda vez que for realizado 

este serviço, listando a data e quem realizou. 

O reator de pirólise será lavado de 2 em 2 meses, caso haja necessidade de 

diminuir este período de limpeza será feito. A Higienelar realizará a limpeza do reator 

de pirólise e dará a destinação final dos rejeitos gerados. 

Para o tratamento serão utilizados alguns reagentes químicos, portanto 

haverá uma planilha onde listará todos os reagentes e a quantidade em estoque, com a 

finalidade de não faltar produtos para o tratamento do efluente líquido e ter que parar o 

processo. Para cada produto químico usado na empresa haverá uma ficha técnica deles, 

chamada de FISP, essas fichas estarão impressas e guardadas em uma pasta no setor de 

engenharia de segurança. 

Para os rejeitos sanitários haverá um sistema de tratamento constituído de 

fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro. E para os efluentes gerados no refeitório da 

empresa, uma caixa de gordura será instalada para realizar o tratamento. A limpeza 

desses dois sistemas de tratamento só será realizada quando necessária, portanto a 

empresa Reuse avisará a empresa terceirizada, a Higienelar, que fará a limpeza e 

destinação final dos resíduos. 

8.6.2.1 Estação de tratamento de efluentes (ETE) 

Para os efluentes líquidos gerados pela torre de absorção, existirá na 

empresa Reuse uma unidade de tratamento que conterá: 

• Tanque de equalização e regulagem de pH 

• Tanque de agitação rápida (coagulação) 

• Tanque de agitação lenta (floculação) 

• Tanque de decantação 

• Filtro de areia e brita 

 

Como a empresa será de porte pequeno e o processo será realizado em 

batelada, o tempo de geração de efluentes não será muito longo. Visto isso, decidiu-se 

usar um primeiro tanque que terá a função de equalizador e neste mesmo tanque será 

regulado o pH, adicionando-se cal. Após a passagem por este tanque, o efluente é 
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encaminhado a um segundo tanque com agitação mecânica rápida, onde será adicionado 

o agente coagulante, sulfato de alumínio Al2(SO4)3. Logo, serão encaminhadas ao 

terceiro tanque (floculador), nesta etapa haverá a formação de flocos. Depois serão 

encaminhadas para um decantador, na qual os flocos sedimentarão no fundo do tanque, 

formando o lodo. E por último passarão por um filtro rápido constituído de areia e brita, 

para posteriormente serem devolvidos à natureza. 

O dimensionamento deste sistema de tratamento encontra-se no apêndice D 

deste trabalho. 

 

• TANQUE DE EQUALIZAÇÃO E REGULAGEM DE PH 

 

Um tanque de equalização tem a finalidade de regular a vazão, que deve ser 

constante nas unidades subsequentes. Tem também a finalidade de homogeneizar o 

efluente, tornando uniformes: pH, temperatura, turbidez, sólidos, DBO, DQO, cor etc. É 

um tanque provido de agitação mecânica, onde as pás deverão girar no sentido contrário 

ao fluxo de entrada para evitar que os sólidos sedimentáveis se acumulem no fundo. A 

densidade de potência do agitador deverá ficar entre 5 e 10 W m3. O formato do tanque 

será de seção quadrada, a agitação será realizada por um aerador de superfície. Já a 

entrada e a saída dos efluentes ficarão em cantos opostos do tanque. 

A neutralização é uma etapa necessária para o ajuste de pH para o 

tratamento secundário (pH ≈ 7,0) ou para o descarte (pH = 5 – 9). Não é um processo de 

tratamento, e sim de uma técnica utilizada para melhorar a eficiência dos tratamentos 

posteriores. No caso da empresa Reuse como o efluente é ácido, a correção deverá ser 

feita com alcalinizantes, portanto será utilizado como regulador de pH a cal, devido ao 

seu baixo custo, ser de fácil obtenção e quando precipita no tanque atua também como 

agente floculante. No caso da cal, o gradiente de velocidade no tanque deverá situar-se 

em torno de 300/s e o tempo de detenção de 30 a 40 minutos. 

A correção de pH no tanque de equalização é muito utilizada em pequenas e 

médias estações, com o objetivo de reduzir custos de instalação e operação. O pH ótimo 

de floculação depende muito do coagulante utilizado, como na empresa Reuse será 

usado sulfato de alumínio, o valor ótimo deve estar situado entre pH 5 e 8. 

 

 

 



134 

 

• TANQUE DE AGITAÇÃO RÁPIDA (COAGULAÇÃO) 

 

A coagulação tem por finalidade transformar as impurezas finais que se 

encontram em suspensão, em estado coloidal, e algumas que se encontram dissolvidas, 

em partículas que possam ser removidas pela decantação e filtração. Com os 

misturadores mecânicos o agente coagulante é disperso no líquido e forma os flocos 

O tempo de detenção deverá ser entre 0,5 e 1,5 minutos e o gradiente de 

velocidade deverá situar-se entre 800 e 1500/s. Para evitar curto-circuito, a entrada 

deverá ser por cima e a saída por baixo ou vice-versa. O formato do tanque deverá ser 

de seção horizontal quadrada. 

As dosagens de coagulante devem ser pesquisadas através de ensaios de 

floculação, usando um Jar-Test. Vale ressaltar que no processo de precipitação com cal, 

há a formação de carbonato de cálcio (CaCO3) que atua como coagulante. 

A empresa Reuse optou por usar sulfato de alumínio como agente 

coagulante devido ao fato de ter custo baixo, ser produzido em várias regiões do Brasil e 

também ser fácil de transportar e de manejar. Sendo a faixa de pH que ele atua entre 5,0 

e 8,0. 

• TANQUE DE MISTURA LENTA (FLOCULAÇÃO) 

 

Após a coagulação no tanque de mistura rápida, o efluente passa para a 

unidade subsequente de mistura lenta, cujo gradiente de velocidade deverá situar-se 

entre 20 e 80/s, para que os coágulos formem partículas maiores, os flocos, que poderão 

ser separados posteriormente da água por decantação, flotação ou filtração. Para a boa 

formação de flocos, o tempo de agitação deverá ficar em torno de 30 minutos. Além do 

tempo de agitação, deve-se dosar corretamente a quantidade de alcalinizante e agente 

coagulante para a boa formação de flocos. 

 

• TANQUE DECANTADOR 

 

A decantação é uma operação onde ocorre a deposição de matérias em 

suspensão pela ação da gravidade. Os sólidos sedimentam no fundo do decantador de 

onde são removidos como lodo. É uma preparação da água para filtração. Quanto 

melhor a decantação, melhor será a filtração. 
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A sedimentação permite remover o material particulado sedimentável que se 

encontra no efluente (remoções superiores a 70-80%). A remoção dos sólidos suspensos 

depende da capacidade operacional do decantador e pode variar de 40 a 70%. A 

remoção de DBO associada ao material particulado, em geral, fica na faixa de 30 a 40%. 

Valores inferiores a esta faixa indicam má operação. 

O lodo que se acumula na zona de repouso, quando atinge outras zonas, 

começa a corrente de água ascendente arrastar os flocos indicando com isso que o 

decantador deve ser lavado. Pode acontecer que antes de atingir tal situação o lodo no 

interior comece a fermentar ocasionando desprendimento de gases que provocam cheiro 

e gosto desagradáveis no efluente da estação. 

 

• FILTRAÇÃO 

 

A filtração da água consiste em fazê-la passar através de substâncias porosas 

capazes de reter ou remover algumas de suas impurezas. Será um filtro rápido, com 

camadas de areia e pedregulho, um filtro de gravidade e fluxo descendente. 

8.6.2.2 Tratamento de rejeitos sanitários 

Na empresa Reuse existirão um total de 15 funcionários, que trabalharão em 

2 turnos, mais o turno comercial. A legislação NR 24 pede que a empresa disponha um 

banheiro para cada 20 funcionários, sendo divididos em feminino e masculino. Na 

empresa Reuse existirão um banheiro feminino, um masculino e um banheiro social no 

escritório. Portanto será necessário que os rejeitos sanitários provenientes desses 

banheiros sejam tratados. Para isso a empresa disponibilizará um sistema fossa, filtro e 

sumidouro.  

O tratamento fossa – filtro funciona por gravidade é de fácil manejo e 

manutenção. São sistemas normatizados e podem ser aplicados no tratamento de esgotos 

sanitários com baixa e alta cargas orgânicas. Depois de receber o tratamento os rejeitos 

podem ser lançados ao ambiente através dos Sumidouros ou Valas de Infiltração, 

também previstos na legislação. A norma que regulamenta a fossa séptica é a NBR 

7229/1993 (Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques Sépticos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT) e no caso do filtro e sumidouros, a 

NBR 13969/1997.  
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• FOSSA SÉPTICA 

 

Este equipamento atua por gravidade, não precisa de energia elétrica para 

operar e é de fácil manutenção. A capacidade de retenção de sólidos é de 80% e a 

redução de carga orgânica do efluente é de aproximadamente 30%. 

 

• FILTRO ANAERÓBICO 

 

Este equipamento completa o tratamento realizado pela fossa séptica, sendo 

o resultado do tratamento normalmente enviado para infiltração de solo. O fluxo é 

ascendente, fazendo com que a água a passe por um recheio ou “MÍDIA” de pedra brita 

ou mídia plástica que permitindo o desenvolvimento de microrganismos na sua 

superfície oxidando os poluentes do esgoto com uma maior ação bacteriana. 

 

• SUMIDOUROS 

•  

Os Sumidouros, podem ser cilíndricos sem enchimento, cilíndricos com 

enchimento e prismáticos. Eles são construídos de forma a permitir fácil infiltração no 

terreno/solo e devem ser preenchidos com pedra brita. 

São construídos com Lage de cobertura no nível do terreno, com aberturas 

de inspeção, possuindo tampão de fechamento hermético com dimensão maior ou igual 

a 0,60 m. 

No apêndice D, encontra-se o dimensionamento do sistema de tratamento de 

efluentes sanitários que será implantado na empresa Reuse e abaixo segue uma imagem 

que mostra o funcionamento deste sistema. 
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Figura 48 -Sistema de tratamento efluentes sanitários 

 

Fonte: Naturaltec, 2018. 

8.6.2.3 Caixa de gordura 

Haverá na fábrica um refeitório, e para tratar os efluentes gerados neste 

setor será instalado uma caixa de gordura, o dimensionamento será baseado na norma 

ABNT NBR 8160/1999. 

O dimensionamento dessa caixa de gordura está descrito no apêndice D. 
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8.7 CONCLUSÃO 

A empresa Reuse estará contribuindo com o meio ambiente, pois dará 

destino à um material considerado inservível e que muitas vezes é descartado de 

maneira incorreta na natureza. Os pneus inservíveis passarão por um processo de 

pirólise, gerando o negro de fumo, óleo de pirólise e sucata ferrosa. Entretanto, junto 

com os produtos serão gerados efluentes gasosos e líquidos, todos esses efluentes 

receberão tratamento antes de serem destinados a natureza.  

A empresa Reuse vai procurar atender todos os parâmetros das legislações 

ambientais vigentes. Para isso, projetou-se sistemas de tratamento, que serão instalados 

na empresa e para verificar a eficácia desses tratamentos, serão realizadas análises 

laboratoriais terceirizadas.  

Será elaborado também um plano de gerenciamento de resíduos, fazendo 

com que sejam destinados e descartados corretamente. Resíduos perigosos serão 

conduzidos a aterros sanitários Classe I, já os resíduos Classe II terão diferentes 

destinações, ressaltando o plástico e papel que serão enviados para reciclagem. 

A estação de tratamento de efluentes líquidos será destinada aos efluentes 

provenientes da torre de absorção, que irá reter os gases poluentes. O sistema fossa – 

filtro – sumidouro irá tratar os rejeitos sanitários e a caixa de gordura tratará os 

efluentes provenientes do refeitório. 

O engenheiro químico contratado pela empresa será o gestor ambiental, ele 

cuidará de todas as licenças e cadastros ambientais, do gerenciamento de resíduos e da 

estação de tratamento. Dosará as quantidades necessárias de produtos em tratamentos e 

analisará os resultados obtidos em laboratórios.  

Todos os setores da empresa estarão alinhados, para que caso apareça algum 

problema ambiental, a empresa Reuse possa resolver da melhor maneira possível, sendo 

rápida e planejando novas ações para evitar que aconteçam novamente. Colocando em 

prática o sistema de gestão ambiental. 
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9 ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

9.1 INTRODUÇÃO 

A engenharia de segurança de trabalho tem como prioridade o bem estar dos 

colaboradores, através da prevenção dos acidentes de trabalho e as doenças 

ocupacionais decorrentes das atividades desenvolvidas, de forma a estudar e aplicar 

medidas preventivas e corretivas, com objetivo de buscar acidente zero. Para isso, é 

necessário um plano de gestão de saúde e segurança no ambiente de trabalho, para que 

os riscos e perigos sejam controlados, e que os colaboradores sejam treinados e 

conscientizados dos mesmos, e assim, consequentemente, diminuam-se drasticamente 

os danos à saúde dos envolvidos. 

A Segurança e a Saúde no Trabalho têm se tornado uma das principais 

preocupações da sociedade moderna. A prevenção de acidentes em projetos ou 

empreendimentos é parâmetro, que envolve a redução dos altos custos humanos, e a 

consequente melhoria das condições sociais. (Martins et al, 2010). 

Mesmo com a preocupação das empresas, com investimentos nessa área, 

existem também questões legais, que exigem do empregador medidas de controle e 

fiscalização que devem ser observadas e implementadas através de normas 

regulamentadoras (NR). O órgão federal responsável pela elaboração dessas normas é o 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tornando obrigatória a aplicação dessas nas 

empresas que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT. 

O capítulo em questão apresenta o sistema de gestão de saúde e segurança 

do trabalho que será implantado na REUSE Pirólise de Pneus LTDA, as NR’s que se 

enquadram pelo ramo de atividade e os riscos existentes, conforme estudo de grau de 

risco presente, além das medidas preventivas que serão tomadas para evitar acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho. 
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9.2 OBJETIVO GERAL 

Apresentar o plano de gestão de segurança e saúde no trabalho, as medidas 

preventivas que serão implantadas, e os riscos presentes, procurando reduzir os 

acidentes e as doenças ocupacionais.  

9.2.1 Objetivo Específico 

a) Apresentar as NR’s que se enquadram no ramo e aplicá-las;  

b) Conhecer o grau de risco, conforme classificação das atividades da empresa; 

c) Identificar os perigos e riscos presentes e possíveis doenças ocupacionais 

provenientes do ambiente de trabalho;  

d) Incluir os planos de conscientização para os colaboradores; 

e) Incorporar ações preventivas e medidas de controle para evitar acidentes e 

doenças oriundos do processo industrial; 

f) Apresentar o mapa de risco do empreendimento. 

 

9.3 SEGURANÇA E HIGIENE OCUPACIONAL 

A engenharia de Segurança deve ter como responsabilidade primária a 

prevenção de doenças ocupacionais (ou profissionais) e acidentes no trabalho. O pessoal 

médico complementa a ação preventiva e de controle, nessas áreas específicas. É 

matéria fundamental estudar o binômio homem-ambiente de trabalho, reconhecendo, 

avaliando e controlando os riscos que possam afetar a saúde dos trabalhadores. 

(YAMAKAMI, 2013). 

A criação de um plano de gestão de segurança e saúde ocupacional depende 

de vários fatores. Cada ramo de atividade deve se atentar mais a um problema 

específico, para isso deve-se conhecer o processo do empreendimento, conhecer o local, 

fazer uma análise para poder mapear e conter os perigos e riscos eminentes. 

As organizações devem garantir que suas operações e atividades sejam 

realizadas de maneira segura e saudável para os seus colaboradores, atendendo aos 

requisitos legais de saúde e segurança, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
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e Normas Regulamentadoras que tratam de Segurança e Saúde Ocupacional. (ARAÚJO, 

2006). 

As áreas administrativas e operacionais da REUSE devem estar sempre 

organizadas e limpas, para que riscos de tropeções e quedas sejam evitados, e acima 

disso, sabe-se que o ambiente organizado e limpo se torna mais harmônico e propício 

para um melhor desempenho do colaborador. A organização é de responsabilidade de 

cada setor, porém a limpeza será feita por uma faxineira contratada. 

Desta forma, a empresa REUSE compromete-se com o bem-estar e a saúde 

de seus colaboradores, atendendo sempre os requisitos necessários referentes à 

legislação e observando a relação social, transformando um ambiente empresarial em 

algo harmonioso. Além do que, a REUSE ressalta que a segurança ocupacional será 

prioridade neste empreendimento, estando ela em primeiro lugar, nas atividades da 

empresa, sendo critério de intervenção imediata dos serviços quando esta estiver 

comprometida, até o controle através de medidas preventivas ou corretivas. 

 

9.4 LEGISLAÇÃO  

A legislação brasileira em segurança e saúde ocupacional se desenvolveu 

inicialmente na mesma época e do mesmo modo que a legislação trabalhista em geral. 

Ou seja, foi fruto do trabalho assalariado, da rápida urbanização e do processo de 

industrialização que se iniciou no país após a abolição da escravatura. Como o restante 

da legislação trabalhista, tem como principal documento normativo a CLT. (Martins et 

al, 2010). 

Para o bem social, a normatização, as obrigatoriedades e os direitos dos 

trabalhadores ganharam respaldos jurídicos, assim se tornou justo e humano a relação 

homem-emprego. Isso caracteriza a evolução e demonstra à nação a aplicabilidade do 

Estado Democrático de Direito, produzindo de forma justa e humana, garantindo a 

segurança e a saúde nas variadas atividades desenvolvidas no extenso território 

brasileiro. 

9.4.1 Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo 

A utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e os 

equipamentos de proteção coletiva (EPC) é obrigatória em quaisquer atividades que 
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sejam desenvolvidas na área que compreende a empresa ou em serviços que estejam em 

função da empresa, desde que estas atividades apresentem riscos (operação, 

manutenções, carregamentos, etc.), as quais deverão estar devidamente descritas nas 

ordens de serviços, conforme estabelece a NR 01. 

Os operadores e pessoas que circulam na área operacional deverão usar 

calça e camisa refletivas fabricadas em material 100% algodão, protetor auditivo, botina 

de segurança com biqueira de aço, capacete de segurança com jugular, óculos de 

proteção, estes serão itens de proteção individual disponibilizados aos colaboradores em 

quantidade suficiente compatível com a função, sendo responsabilidade do colaborador 

a sua utilização, conservação e solicitação de novo equipamento quando necessário, 

sendo que esses itens serão disponibilizados de forma gratuita. A entrega desses EPI’s 

será registrada conforme modelo de documento no anexo A. 

Todo equipamento de proteção individual adquirido deverá ter o Certificado 

de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho. 

Em relação aos equipamentos de proteção coletiva, citam-se: cones, 

sinalizadores, faixa zebrada, tela de proteção na cor laranja, placas diversas, guarda-

corpo, sistema de enclausuramento total ou parcial, lava olhos, etc. 

9.4.2 Grau de Risco 

De acordo com o código nacional de atividades econômicas (CNAE) da 

empresa, já estabelecido em tópico anterior, a REUSE apresenta grau de risco 3. Pela 

legislação não haverá necessidade da contratação de técnico ou engenheiro de segurança 

do trabalho. Porém a REUSE contará em seu quadro com um responsável técnico pelo 

setor de segurança, e teremos uma empresa terceirizada para elaboração dos laudos 

técnicos das condições do ambiente de trabalho. 

Abaixo, pela figura 49 sobre a NR4, pode-se verificar o grau de risco citado 

anteriormente, em que a empresa se enquadrará, conforme o código CNAE 

estabelecido. 

Figura 49 - Grau de Risco REUSE. 

 

Fonte: NR4, 2016. 
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9.4.3 Normas Regulamentadoras 

Entre as NR’s que se enquadram no ramo e serão importantes para o 

desenvolvimento das atividades na REUSE, citam-se: 

 

• NR-01: Aborda sobre as disposições gerais referentes as Normas 

Regulamentadoras; 

• NR-04: Dispõe sobre os serviços especializados em engenharia de segurança e 

em medicina do trabalho; 

• NR-05: Prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a 

tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a 

promoção da saúde do trabalhador. 

• NR-06: Trata da utilização e obrigatoriedade do uso de EPI; 

• NR-11: Regulamenta o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de 

materiais; 

• NR-12: Dispõe sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos; 

• NR-13: Estabelece requisitos mínimos para gestão da integridade estrutural de 

caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações de interligação nos 

aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando à 

segurança e à saúde dos trabalhadores; 

• NR-15: Descreve sobre atividades e operações insalubres, devido ao ruído 

presente no processo, limitando a tolerância para ruído, em decibéis (dB); 

• NR-17: Visa estabelecer parâmetros para controlar os riscos ergonômicos do 

ambiente de trabalho; 

• NR-20: Requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho 

contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, 

produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de 

inflamáveis e líquidos combustíveis. 
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9.4.4 Leis Trabalhistas 

As leis trabalhistas são regidas pela CLT. A REUSE cumprirá todas as 

diretrizes de segurança e saúde ocupacional da legislação, referente à contratação, 

ocupação e demissão de seus colaboradores. 

9.4.5 Saúde Ocupacional 

Não haverá necessidade da criação de Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) e Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho (SESMT).  

Na figura 50, sobre a NR4, trata do dimensionamento do dimensionamento 

do SESMT, conforme é visto, não haverá necessidade dos empregados citados, como já 

dito anteriormente. 

 

Figura 50 - Dimensionamento SESMT. 

 

Fonte: NR4, 2016. 

 

Na figura 51 e 52 sobre a NR5 têm-se a relação da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, com correspondente agrupamento 

para dimensionamento de CIPA e dimensionamento da CIPA, respectivamente, 

em que demonstra a não obrigatoriedade da CIPA no empreendimento. 
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Figura 51 – Código CNAE. 

 

Fonte: NR5, 2018. 

 

Figura 52 – Dimensionamento CIPA. 

 

Fonte: NR5, 2018. 

 

A empresa não terá atendimento médico in loco, para tanto, qualquer 

situação de emergência será solicitado apoio ao Corpo de Bombeiros. Os exames 

admissionais e demissionais dos nossos colaboradores serão realizados em empresa 

parceira, especializada em medicina do trabalho, com médico devidamente credenciado 

no conselho regional de medicina. O exame médico ocupacional tem validade de um 

ano, portanto as pessoas ligadas a empresa deverão possuir o atestado de saúde 

ocupacional (ASO) sempre dentro do prazo de validade. 

9.5 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

A REUSE contará com todos os seus procedimentos operacionais 

documentados, impressos e em área de fácil acesso. Os procedimentos serão revisados 

sempre que o setor de segurança julgar necessário, com prazo máximo de revisão de um 

ano, a partir da última revisão. Esses procedimentos serão lidos, apresentados e 

discutidos, em encontros, conforme o levantamento de necessidades de treinamentos 

anual. 



147 

 

9.5.1 Procedimentos de Ingresso 

Ao chegar à portaria, o indivíduo terceiro deve informar ao guarda o motivo 

de entrada na empresa, e o porteiro ficará responsável por chamar o funcionário devido 

para o acompanhá-lo enquanto o mesmo estiver dentro da área fabril. Este mesmo 

porteiro/segurança será o responsável pela segurança patrimonial, 24 horas, em três 

turnos. 

Os terceiros devem ingressar com os devidos EPI’s como já citados, e o 

responsável da empresa pela solicitação do mesmo que deve solicitar a documentação 

necessária para realização da atividade a ser realizada. Essa verificação deve ser de 

forma documental, através de certificados e comprovantes físicos, e devem ser 

encaminhados ao setor de segurança 48 (quarenta e oito) horas antes da entrada do 

terceiro, para ser verificado se o indivíduo é apto para realização da atividade, quando 

do primeiro acesso, após este primeiro acesso os documentos só serão novamente 

solicitados quando se apresentarem vencidos. Caso necessário o setor de segurança 

solicitará documentos complementares.  

O controle de documentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, 

como exames médicos, atestados, certificados de cursos, certificados de habilitação, 

controle de entrega de EPI’s, formulários e check list’s de inspeções, são de 

responsabilidade do setor de segurança, que deve arquivar e mantê-los atualizados. 

Seja qual for o indivíduo, terceiro, ou colaborador contratado pela empresa, 

deverão estar devidamente vestidos, com sua documentação atualizada, caso 

certificados de curso de treinamentos, devidas habilitações, e exames ocupacionais 

estejam vencidos, sua entrada será bloqueada. No entanto, é responsabilidade do setor 

de segurança encaminhar a portaria qualquer bloqueio ou liberação de ingresso de 

colaborador, novo contratado ou terceiro. 

Para as empresas contratadas prestadoras de serviços, como manutenção, e 

até mesmo os compradores dos produtos finais do processo, deverão estar sempre 

acompanhados de um colaborador da REUSE, por este estar devidamente treinado e ter 

conhecimento do processo e dos riscos.  

Deverá ser feito check list de inspeção nos veículos da empresa 

(empilhadeira, automóveis em geral) semanalmente. Para os veículos de empresas 

terceiras, as inspeções de segurança serão realizadas sempre que o veículo sair da 

empresa. Os modelos estão no anexo B, C e D. 
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A princípio, enquanto estiver em processo de instalação e nos 02 (dois) 

primeiros anos de funcionamento, a REUSE não receberá visitantes que queiram 

conhecer o processo, tendo em vista a preocupação com a segurança desses. Nesse 

período será estudada a forma de recepção e elaborado um procedimento para visitas.  

9.6 TREINAMENTOS 

Todos os funcionários novos na empresa passarão por uma integração de 

segurança, em que serão abordados e discutidos sobre os riscos presentes no processo. 

Além dessa integração passarão por treinamentos periódicos, conforme necessidade e 

cronograma que vai ser estabelecido anualmente, com o plano de levantamento de 

necessidades de treinamentos anual. 

Entre as medidas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, estão a 

execução de treinamentos contínuos, além da realização de diálogos semanais de 

segurança, meio ambiente e saúde ocupacional (DSSMA). Estes encontros e os temas 

devem ser registrados, datados e assinados, conforme modelo em anexo E F, 

respectivamente. 

No item Mapa de Riscos, é apresentado cada setor e os respectivos riscos 

presentes. Esses serão tratados também em treinamentos e diálogos, para que sejam 

controlados e evitados. Quanto maior a discussão e o conhecimento dos colaboradores, 

maior o cuidado e a precaução por parte de suas ações.  

Operadores de movimentação de cargas e motoristas deverão estar 

devidamente treinados, com certificados de curso e carteira de habilitação, 

respectivamente.   

Os colaboradores possuirão treinamento de curso NR20, especificamente, 

com validade de dois anos, conforme abordado no tópico legislação. 

Não serão realizados serviços em altura, em espaço confinado ou 

envolvendo riscos elétricos, para tais serão contratadas empresas terceiras, com seus 

devidos colaboradores certificados para as funções, se necessário.  

Para controle de princípios de incêndios, caso necessário, como certa 

medida preventiva, os funcionários serão treinados e orientados durante os 

treinamentos, em que serão apresentados os locais dos extintores, suas classes e a forma 

de usá-los quando houver necessidade. 
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9.7 RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

Como em todas as atividades, na REUSE também existem riscos presentes, 

estão entre eles: vazamento de óleo, queda de materiais, riscos ergonômicos, elétricos, 

tráfego de veículos, vasos de pressão, risco de incêndio, de explosão, entre outros. Estes 

riscos são totalmente controláveis, desde que se sigam as instruções técnicas em todo 

desenvolvimento de funções na empresa. 

Como a empresa realizará processo operacional de pirólise, os ruídos 

gerados pelos equipamentos serão controlados pela utilização de protetores auditivos 

tipo concha, para conforto dos colaboradores, atendendo assim as normas e os 

princípios da empresa. 

Todos os produtos químicos de uso laboratorial e limpeza deverão possuir 

suas respectivas fichas de informação de segurança de produtos químicos (FISPQ), em 

local de fácil acesso, e os colaboradores deverão ser informados deste local em 

treinamentos e diálogos de segurança. A área da segurança será responsável pela 

emissão e verificação das fichas. As FISPQ’s dos produtos que serão utilizados no 

processo estão no anexo T. 

As áreas construídas em que houver serviços operacionais devem possuir 

canaletas de retenção para casos de vazamentos, evitando assim contaminação do solo. 

Essas canaletas devem ir para uma caixa coletora, que quando cheia será solicitado o 

esvaziamento e destinado adequadamente. Devem ser feitas inspeções na área 

operacional de forma semanal conforme modelo no anexo G. 

A análise preliminar de risco (APR) deve ser realizada sempre que 

necessário da realização de um serviço. A APR deverá ter assinatura de liberação de 

serviço do responsável pela segurança. 

Uma rota segura para circulação de pessoas será delimitada no primeiro ano 

de funcionamento. A princípio, como terá circulação de poucos funcionários, não 

haverá visitas, e os colaboradores estarão treinados, os responsáveis decidiram não a 

aplicar de início, para um melhor estudo de aplicabilidade e verificação do local exato 

dos maquinários, caso seja necessária mudança dos locais dos equipamentos, não será 

necessária alteração da rota segura. 

Para controle preventivo, também se tornará regra que na área operacional, 

espaço delimitado onde se encontram os equipamentos, só poderão circular os 
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operários, ajudantes, ou pessoa previamente autorizada pelo setor de segurança. Essa 

informação será fortemente debatida em treinamentos. 

9.8 PLANO DE EMERGÊNCIA 

O plano de emergência estará disponível no setor de segurança, que estará 

localizado no escritório. O documento deve ser revisado anualmente, e modificado 

sempre que necessário, para melhorias de controle. 

Qualquer caso de acidente, com menor impacto que seja deverá ser 

registrado para posteriores aplicações de ações corretivas, e consequentemente 

melhorias nas medidas de prevenção. O modelo de arquivo que deverá ser preenchido 

pelo setor de segurança está no anexo L.  

Junto com o plano de emergência, o responsável pela segurança elaborará 

um documento de aspectos e impactos, verificando todas as situações do processo, 

citando as possíveis causas de danos ao meio ambiente, a segurança e a saúde do 

colaborador, registrando os impactos que poderão ser percebidos, caso não haja medidas 

de prevenção. 

9.9 MAPA DE RISCO 

O mapa de risco estará disponível em área de fácil acesso e visibilidade, em 

diferentes setores, e o mesmo será apresentado aos colaboradores durante os devidos 

treinamentos obrigatórios. O mapa de risco foi elaborado conforme estudo de riscos 

presentes. Na figura 53, pode ser observado o mapa de risco do empreendimento 

REUSE Pirólise de Pneus. Cada setor deverá ter o mapa de risco fixado de forma 

visível. 

No mapa de risco são apresentados os riscos que os indivíduos estão 

propícios nas áreas construídas da empresa, tais riscos são: 

Risco ergonômico: são decorrentes de ações físicas e comportamentais, 

como esforço físico contínuo, situação de estresse, postura inadequada em cadeiras, 

jornadas prolongadas, fatores esses que podem causar problemas psicológicos e 

fisiológicos aos colaboradores. 

Risco mecânico: Consequência da falta de organização do empreendimento, 

envolvendo máquinas e equipamentos sem proteção. 
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Risco físico: são ruídos, temperaturas excessivas, vibrações, pressões 

anormais, umidade. Esses fatores são propícios para a ocorrência de doenças 

ocupacionais, como por exemplo perda de audição, interferindo nas atividades do 

cotidiano. Para isso deverá ser controlado por métodos já apresentados. 

Risco químico: Exposição a manipulação de produtos químicos ou de 

alguma forma fique exposto aos agentes químicos do processo. 

Risco biológico: ocorrem por meio de micro-organismos, vírus, bactérias, 

que após contaminação com o homem, podem provocar diversas reações, e doenças 

consequentemente. 

 

Figura 53 - Mapa de Risco REUSE. 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Os riscos apresentados no mapa de riscos e descritos anteriormente estarão 

presentes no processo, isso é conhecido, contudo, a REUSE, a diretoria, juntamente com 

o setor de segurança, trabalhará de forma assídua para que estes riscos presentes sejam 

sempre evitados através das medidas preventivas adotadas.  
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9.10 CONCLUSÃO  

Os riscos apresentados e descritos anteriormente estarão presentes no 

processo, isso é conhecido, no entanto, a REUSE, a diretoria, juntamente com o setor de 

segurança, trabalhará de forma assídua para que estes riscos presentes sejam sempre 

evitados através das medidas preventivas adotadas, seja por treinamentos, 

conscientizando os colaboradores ou por devidas mudanças no processo para eliminação 

de um risco. 

Contudo, a REUSE reitera seu compromisso com a saúde e a segurança 

ocupacional, sendo estas prioridades no empreendimento. Para isso, o aprimoramento, o 

cumprimento da legislação e a constante melhoria são fundamentais, e isso acontece por 

estudos, análise de casos, e constante diálogo com os colaboradores e parceiros. 
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10 GERENCIAMENTO PELA QUALIDADE 

10.1 INTRODUÇÃO 

A empresa Reuse procura atender todo o processo produtivo, ou seja, desde o 

recebimento da matéria prima até sua entrega para o cliente. Pois a qualidade é muitas 

vezes empregada com o significado de excelência de um produto ou serviço.  

Segundo Feigenbaum et al.1994 o controle da qualidade é um sistema eficiente 

que visa integrar esforços para o desenvolvimento, manutenção e aperfeiçoamento da 

qualidade de vários grupos numa organização, e que possibilitem satisfação integral do 

consumidor. 

O presente capítulo tem por objetivo estabelecer o sistema de qualidade, desde à 

sua matéria prima ao produto finalizado, para auxiliar neste sistema as ferramentas de 

qualidade serão essenciais. Segundo Goetssh e Davis et al 2012, a gestão da qualidade 

hoje é considerada um elemento essencial para estruturação dos modelos de excelência 

organizacional, buscando atender as necessidades dos clientes, e os colaboradores.  
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10.2 OBJETIVOS 

10.2.1 Objetivo geral 

Elaborar um sistema capaz de suprir as necessidades produtivas da empresa 

Reuse, com a finalidade de garantir produtos de qualidade. 

10.2.2 Objetivos Específicos 

• Aplicar ferramentas de qualidade para auxiliarem e garantir a qualidade 

adequadas ao processo, a fim de suprir as necessidades da empresa e dos clientes; 

• Definir processos para controle e garantia da qualidade para todas as 

etapas da produção; 

• Elaborar uma Gestão de Qualidade para a empresa Reuse; 

 

10.3 QUALIDADE 

Qualidade tornou-se simplesmente o fato mais significativo, conduzindo 

empresas nos mercados nacional e internacional ao êxito organizacional e ao 

crescimento. O retorno sobre o investimento, obtido por meio de rigorosos e eficazes 

programas de qualidade, está gerando excelente rentabilidade nas empresas quando 

acompanhado de estratégias eficientes para a qualidade (FEIGENBAUM, 1994).  

Para garantir a qualidade dos produtos a empresa Reuse fará uso de 

ferramentas que deem base para um controle desde a entrada das matérias-primas, do 

processo produtivo, até os produtos finais entregues ao cliente e adotará um Sistema de 

Gestão da Qualidade para garantir o bom desempenho da organização.  

10.4 CONTROLE E GARANTIA DA QUALIDADE 

Desde sempre buscou-se fabricar produtos com ótima qualidade, até mesmo 

na época em que quem fabricavam os produtos eram os artesãos. Porém foi com a 

Revolução Industrial que o conceito de qualidade foi mais bem visto. Surgiram padrões 
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de medidas, máquinas que fabricavam mais produtos em menos tempo e uma nova 

organização de trabalho foi instaurada, onde cada um dominava o conhecimento de uma 

parte do processo. Porém nem sempre os produtos saiam com um padrão de qualidade e 

com isso surgiram os sistemas normativos, podendo ser eles nacionais ou internacionais.  

A Reuse vai procurar padronizar seus produtos a fim de qualificá-los. 

Apesar de não possuir as certificações da ISO 9001 e ISO 14001, a empresa buscará 

adequar-se à todos os requisitos para bem futuramente, quando estiver estabilizada no 

mercado, tentar obter essas certificações de extrema importância, porém muito difíceis 

de conseguir e que requerem um alto investimento. Um dos requisitos para obtenção 

desses certificados é de a empresa possuir um controle de qualidade dos produtos e 

serviços oferecidos.  

Tradicionalmente, define-se o controle da qualidade como um “sistema 

dinâmico e complexo, sistema este que envolve – direta e indiretamente – todos os 

setores da empresa, com o intuito de melhorar e assegurar economicamente a qualidade 

do produto final”. (PALADINI,2012) 

10.4.1 Avaliação e Seleção de Fornecedores de Encargos 

Para o controle do processo de pirolise de pneus, é utilizado como matéria-

prima pneus inservíveis. Todas as empresas contratadas para os serviços de encargos 

passarão aos critérios de seleção estabelecidos para avaliação dos mesmos, obedecendo 

assim, aos requisitos do Sistema de Qualidade implantado na empresa. São eles: 

 

• Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto ou em vigor, 

devidamente registrado em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos -de eleição de seus 

administradores. 

• Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários 

de Carga – CRNTRC (ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres). 

• Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - CNPJ. 

• Certidões  

• Alvará ou Licença de Funcionamento da contratada. 

• Licença Ambiental de operação ou Funcionamento (vigente).  

• Certificado do Cadastro Técnico Federal do IBAMA  
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• Apólice do seguro vigente RCTR-C e RCF-DC.  

•  Relação de frota da empresa 

  

Todos os dados relativos à avaliação do fornecedor deverá ser registrados 

em check-list de fechamento de encargos, conforme apêndice N, e arquivados no setor 

de controle de qualidade.  

10.4.2 Controle do Recebimento da Matéria-Prima 

A matéria-prima deverá ter seus pedidos analisados. Assim que um lote de 

pneus chegar à empresa, serão avaliados por tipos de pneus como dispostos no check-

List de Liberação de Matéria-Prima, estabelecido no apêndice O. O lote sendo 

verificado, será encaminhado para depósito podendo ser encaminhado para o processo 

de fabricação. 

Todos os produtos químicos possuirão sua Check-List de informação de 

segurança de produtos químicos, conforme anexo T, serão contabilizados e verificados, 

salientando que somente serão aprovados se estiverem dentro dos parâmetros 

adequados, e caso não atenda aos requisitos mínimos de qualidade, o lote será 

reprovado e devolvido ao fornecedor. 

10.4.3 Controle das Etapas do Processo 

Para garantir um controle de processo de qualidade, faz-se necessário 

controlar algumas variáveis durante todo o processo, estas variáveis são descritas a 

seguir: 

10.4.3.1 Temperatura de permanência 

A temperatura de permanência é um fator de influência que deve ser 

investigado inicialmente, já que alguns estudos comprovam que, à medida que a 

temperatura de permanência aumenta, a porcentagem quantitativa de resíduo sólido 

diminui, enquanto os percentuais de fração líquida e gasosa aumentam (WILLIAMS; 

BESLER, 1996). Deste modo, a temperatura precisa estar na faixa de 450°C a 600°C. 
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10.4.3.2 Pressão 

A pressão também é um parâmetro de processo que afeta o rendimento da 

carbonização. A influência favorável da pressão sobre o rendimento em carvão provém 

de maior concentração em fase gasosa, composta pelos voláteis, no interior do reator de 

carbonização, e não simplesmente pelo aumento de pressão no sistema. Além do seus 

efeitos sobre o rendimento do carvão, em altas pressões melhoram a transferência de 

calor dentro do reator, produzindo um carvão mais uniforme e reduzindo o tempo 

requerido para o aquecimento (ANTAL ET AL. 1996). Deste modo, a pressão precisa 

estar na faixa de 6 bar. 

10.4.3.3 Tamanho das partículas 

A dimensão das partículas exerce quando influência sobre as frações dos 

produtos obtidos. Um aumento do tamanho das partículas gera o aumento do gradiente 

de temperatura dentro da partícula (ENCINAR et al., 1996; ENCINAR; GONZALES; 

GONZALES, 2000). Deste modo, o triturador para realizar a trituração do pneu, que 

ficará em pedaços entre 30 e 60 mm. 

10.4.3.4 Tempo de residência 

O tempo de residência também é um parâmetro avaliado no processo de 

pirólise. Um aumento no tempo de residência propícia uma maior despolimeração da 

estrutura da biomassa e do resíduo carbonoso já formado, aumentando a volatilização de 

gases primários e, consequentemente, aumentando o rendimento da fração gasosa e 

diminuindo a proporção da fração sólida, não se verificando influência significativa 

sobre o rendimento de líquidos (FAGBEMI; KHEZAMI; GAPART; 2001). Terá um 

tempo equivalente à 10 horas de processamento/reação química. 

10.4.3.5 Resíduos indesejados 

Os resíduos indesejados conforme o laudo dos efluentes é um dos 

parâmetros que precisa ser controlado por meio de análises e eliminado, por ter 

características ácida, não pode ser destinado a natureza sem receber um tratamento 

antes. 
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10.4.4 Controle do processo final 

Para que os produtos gerados no processo estarem nos padrões mínimos de 

qualidade as análises é indispensável para que possam alcançar um resultado final 

eficiente, para isso será feito coletas dos produtos a cada lote e analisados em uma 

bancada que realizará as análises físico-químicas e organolépticas antes de serem 

liberados para armazenamento e posterior distribuição. 

O responsável pelo setor da qualidade fica responsável pela autorização do 

produto para armazenamento, conforme os testes laboratoriais físico-químicos e 

organolépticos seguindo alguns parâmetros dispostos no capítulo de Estratégia e 

Marketing. Entre as análises físico-químicas estão pH, solubilidade, viscosidade e 

densidade. Já as análises organolépticas analisam o aspecto e a cor do produto. 

As planilhas conforme disposto no apêndice P - check list de liberação do 

produto final - serão arquivada na empresa, para caso seja necessário obter alguma 

informação referente as características destes produtos. Em determinados produtos que 

não apresentarem resultados satisfatórios, serão tomadas as medidas cabíveis e correção 

serão feitas para a solução do problema. 

10.4.4.1 Análises organolépticas 

10.4.4.1.1 Cor 

As verificações da cor serão feitas a partir da percepção a olho nu pelo 

responsável de controle de qualidade da empresa. Este teste físico de análise de cor será 

realizado a cada lote. 

10.4.4.1.2 Aspecto 

A análise do aspecto da sucata ferrosa será observada visualmente pelo 

responsável da controle de qualidade da empresa, verificando as características, limpos 

e isento de impurezas. 

10.4.4.2 Análises físico-químicas 

10.4.4.2.1 pH 



160 

 

O potencial hidrogeniônico, consiste num índice que indica a acidez, 

neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer, deste modo o negro de fumo deve 

estar na faixa de 4 a 11, podendo ser medido por um pHmetro. 

10.4.4.2.2 Solubilidade 

Solubilidade é a quantidade máxima que uma substância pode dissolver-se 

em um líquido. Esse conceito também se estende para solventes sólidos. 

10.4.4.2.3 Viscosidade 

A viscosidade geralmente diminui com o aumento de temperatura, uma vez 

que, em altas temperaturas, as moléculas possuem maior energia de translação e 

rotação, permitindo vencer as barreiras energéticas de interações intermoleculares com 

maior facilidade. Sendo assim a viscosidade irá ser testado com uma temperatura entre 

20°C. 

10.4.4.2.4 Distribuição granulométrica  

Após o processo de moagem uma amostra do negro de fumo deverá ser 

submetida a análise granulométrica por peneiramento. Esta análise é o processo usado 

para determinar da percentagem em peso que cada faixa especificada de tamanho de 

partículas representa na massa total ensaiada. Uma amostra do negro de fumo deverá ser 

enviada para análise granulométrica a cada lote. 

10.4.4.2.5 Densidade 

A densidade de um líquido pode ser medida na prática por meio de um 

aparelho chamado densímetro. Ele é formado por um tubo de vidro com uma haste 

graduada em densidades e, na parte inferior, possui uma parte mais larga e mais 

“pesada”. Ao ser colocado no líquido, o densímetro fica numa posição em que o nível 

do líquido fica exatamente em cima da graduação na haste. 
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10.5 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

São técnicas que se podem utilizar com a finalidade de definir, mensurar, 

analisar e propor soluções para problemas que eventualmente são encontrados e 

interferem no bom desempenho dos processos de trabalho. 

10.5.1 Matriz Gut 

De acordo com Ferroli (2000), o uso da Matriz GUT promove condições de 

estudo para um problema específico, pois ela fornece subsídios para a elaboração de um 

plano de ação. Ao mesmo tempo, esta ferramenta tem objetivo ranquear as tarefas por 

ordem de prioridade para tratar um determinado problema, levando em consideração: 

gravidade (G), Urgência (U) e Tendência (T) dos itens a serem resolvidos. (GOMES, 

2006; CESAR, 2013). 

Na Matriz GUT os problemas foram classificados pelas notas de 1 a 3, que 

será mostrada abaixo para obtenção do grau crítico, obtido pela soma G+U+T e, 

posteriormente, foi classificado aquelas que são mais graves, urgentes e com maior 

tendência de piorar. 

 Os fatores recorrentes a possíveis problemas nos equipamentos ao longo do 

processo serão mostrados no quadro que segue: 

 

Quadro 27 - Matriz GUT para a Priorização de Problemas do Processo. 

Problema Gravidade Urgência Tendência Grau 

critico 

(G+U+T) 

Sequência 

de 

Atividades 

Equipamentos 

com Defeito 

3 3 2 8 1º 

Atraso no 

Pagamento do 

Fornecedor 

2 2 1 5 4º 

Capacitação 

Funcionários 

2 2 2 6 3º 

Atraso da 

matéria prima 

3 3 1 7 2º 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Com base na avaliação do quadro, define-se como prioridade o problema 

dos equipamentos com defeito, onde devem ser adotadas medidas de correção imediata 

deste, para que não comprometa a qualidade e compromisso com os clientes.  

10.5.2 Diagrama de Ishikawa 

Em 1943, criou-se este diagrama que consiste em uma técnica visual que 

interliga o resultado (efeito) com os fatores (causas). O diagrama causa e efeito é um 

importante instrumento a ser utilizado para descobrir as causas que produzem os efeitos 

indesejados e aplicas as correções necessárias. É uma ferramenta simples, que possui 

um efeito visual de fácil assimilação, e que, sem dúvida, ajuda a sistematizar e separar 

corretamente as causas do efeito. (RIBEIRO, 2005). 

 

Figura 54 - Aplicação método de Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa). 

Pouco rendimento 

produto final

Mão-de-Obra

Meio Ambiente

Limpeza

Capacitação

Iluminação

Tempo de 

procedimento Falta de 

Produtos

Controle das

Variáveis

Sem 

Manutenção

Máquinas

Medida Matéria-Prima

Método

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

  

Esta divisibilidade de um processo é importante por permitir que cada 

processo menor seja controlado separadamente, facilitando a localização de possíveis 

problemas e a atuação nas causas destes problemas, o que resulta na condução de um 

controle mais eficiente de todo o processo. 
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10.5.3 Ferramenta 5S 

Segundo Lapa, (1998), 5S ou Programa 5S como também é conhecido, é um 

conjunto de cinco conceitos simples que, ao serem praticados, são capazes de modificar 

o seu humor, o seu ambiente de trabalho, a maneira de conduzir suas atividades 

rotineiras e as suas atitudes. 

 

Quadro 28 - Significado e Aplicação do 5S. 

 

5S 

 

Produção 

 

Administração 

 

 

 

SEIRI – ARRUMAÇÃO 

 

Reconhecimento dos 

equipamentos, ferramentas e 

materiais necessários e 

desnecessários para área de 

produção. 

 

 

Reconhecimento de dados e 

informações necessárias e 

desnecessárias para 

decisões. 

 

 

 

SEITON – ORDENAÇÃO 

 

Determinação do local 

específico para os materiais 

para fácil e rápido 

localização nas áreas de 

escritórios. 

 

Determinação para pastas e 

documento, numeração e 

cores podem facilitar a 

organização 

 

 

 

SEISOH – LIMPEZA 

 

Eliminação de pó, sujeira 

desnecessárias e manter o 

ambiente limpo em toda as 

áreas. 

 

 

Atualização e renovação de 

dados para ter decisões 

corretas. 

 

 

SEICETSU – ASSEIO 

 

Eliminar todos os fatores 

que possam promover mal 

estar no ambiente de 

trabalho e ainda manutenção 

de boas condições sanitárias. 

 

Avisos que ajudam a evitar 

erros, manutenção 

preventiva e cartazes que 

motivem a manutenção da 

ordem e limpeza. 

 

 

 

SHITSUKE- AUTO-

DISCIPLINA 

 

Respeitar e cumprir normas, 

prazos e acordos 

estabelecidos, dando ênfase 

nos horários, regulamentos, 

compromissos e 

principalmente em relação 

aos clientes  

 

Execução de toda e qualquer 

tarefa, evita perdas do não 

seguimento da rotina 

Fonte: Campos, 1992. 
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Após a realização dos procedimentos da ferramenta 5S, observa-se um 

verdadeiro processo de mudança de comportamento, gerando economia de recursos 

bastante expressiva, os novos cuidados com a conservação e manutenção favorecem a 

organização e o desempenho da equipe de trabalho. 

10.5.4 Método PDCA/MASP 

O Masp utiliza o PDCA como base, com foco na transformação 

organizacional, direcionada à melhoria contínua e ao controle da qualidade total.  

 

Figura 55 - Diagrama demonstrativo para o método PDCA. 

 

Fonte: Macedo e Coelho, 2015.  

  

Segundo Seleme (1960) o método apresenta uma sequência de prática 

administrativa e pode ser aplicado em todas as áreas funcionais da organização, 

podendo ser identificadas funções como: planejamento, organização, controle e direção. 

Isso se deve ao fato de que muitos problemas somente são visíveis após a realização de 

um ciclo anterior. 

10.6 GESTÃO DA QUALIDAE 

O conceito da qualidade envolve múltiplos elementos, com diferentes níveis 

de importância. Centrar atenção exagerada em alguns deles ou deixar de considerar 

outros pode fragilizar estrategicamente a empresa (PALADINI, 2012). 

A gestão da qualidade falha em sua função básica se considerar que 

qualidade seja apenas um atributo inerente ao produto ou ao serviço; um elemento que 

diferencie o produto dos demais; um produto mais confiável; maior diversidade de cores 
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ou preço menor que os concorrentes. De fato pode-se centrar a atenção em um item 

(embalagem, por exemplo) que pode ser relevante para alguns produtos - mas para 

outros não (PALADINI, 2012). 

A gestão da qualidade passa a ser “Gestão da Qualidade Total” se suas 

atividades envolverem todos os requisitos que produtos e serviços devem ter para 

realizar o que deseja o cliente, em termos de necessidades, preferências ou 

conveniências, gostos etc (PALADINI, 2012). 

Caso seja necessário adequar um produto ou serviço inteiramente ao uso, 

todos os setores, as áreas, as pessoas ou, enfim, os elementos que tiverem alguma 

participação, direta ou indireta, em sua produção serão igualmente responsáveis pela 

qualidade. Nada nem ninguém na empresa está excluído desse esforço, até porque, se a 

qualidade é o objetivo da organização, qualquer item que não estiver comprometido 

com esse empenho não contribui para o objetivo em questão e torna-se, por isso, 

perfeitamente dispensável – seja uma pessoa, uma máquina ou uma operação 

(PALADINI, 2012). 

Hoje, por exemplo, a gestão da Qualidade Total é considerada um elemento 

essencial para estruturação dos modelos de excelência organizacional (GOETSSH E 

DAVIS, 2012). 

Segundo Juran: “Uma das maiores aplicações do conceito de planejamento 

da qualidade é o planejamento estratégico da qualidade, algumas vezes chamado de 

gestão da qualidade total (TQM)”. Segundo esse mesmo autor, são atividades usuais da 

TQM: 

 

• Estabelecer objetivos abrangentes; 

• Determinar as ações necessárias para alcançá-los; 

• Atribuir responsabilidades bem definidas pelo cumprimento de 

tais ações; 

• Fornece recursos necessários para o adequado cumprimento 

dessas responsabilidades; 

• Viabilizar o treinamento necessário para cada ação prevista 

(treinar pessoas não deixa de ser uma forma de adequar o envolvimento de 

determinados recursos aos objetivos de todo o processo); 
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• Estabelecer meios para avaliar o desempenho do processo de 

implantação em face dos objetivos; 

• Estruturar um processo de análise periódica dos objetivos; 

• Criar um sistema de reconhecimento que analise o confronto entre 

os objetivos fixados e o desempenho das pessoas em face dele. 

 

A Gestão da Qualidade no processo pode ser definida como: o 

direcionamento de todas as ações do processo produtivo para o pleno atendimento ao 

cliente e tem sido continuamente estudada. Observa-se, por exemplo, que os processos 

de manufatura podem falhar no atendimento de padrões da qualidade se as práticas de 

engenharia não forem uniformes em todo o processo (PALADINI, 2012). 

 

Um roteiro prático para viabilizar a Gestão da Qualidade no processo 

envolve a implantação de atividades agrupadas em três etapas: a eliminação de perdas; a 

eliminação das causas das perdas e a otimização do processo (PALADINI, 1995).  

A meta das mudanças do processo deve sempre contemplar maior 

adequação do produto ao uso. Fica caracterizado o objetivo básico da Gestão da 

Qualidade no processo (atenção ao cliente) e definida a estratégia que se pretende para 

atingi-lo (otimização do processo produtivo). (PALADINI, 2012) 

Para a gestão da qualidade na empresa Reuse será usado uma ferramenta 

estratégica de qualidade, o ciclo PDCA, que é dividido em quatro etapas: planejamento 

(P – plan), execução (D – do), controle (C – check) e ação (A – act).  

O PDCA compreende um ciclo que inclui toda a companhia. Pode-se aplicá-

lo a cada atividade específica, criando-se um hábito de planejamento associado a cada 

ação executada na empresa, em qualquer nível. É mais um mecanismo metodológico do 

que um processo complexo de planejamento. Seu emprego no planejamento estratégico 

torna-se fundamental à medida que envolve decisões de alto escalão, que se refletem em 

toda empresa e criam novas formas de atuação em todos os níveis. Além disso, oferece 

a vantagem adicional de direcionar o planejamento para questões realmente vitais para a 

organização. (PALADINI, 2012) 

A empresa Reuse para garantir os padrões de qualidade de seus produtos, 

adotam sistemas de gestão da qualidade (SGQ) que têm como finalidade analisar todos 

os processos da empresa e verificar como estes podem melhorar a qualidade dos 

produtos e serviços prestados. Organizações que possuem o sistema de gestão da 
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qualidade reconhecido têm uma melhora na imagem e seus clientes ficam mais 

satisfeitos. Os funcionários passam por treinamentos, os processos são mapeados e as 

atividades realizadas na empresa são registradas e guardadas.  

10.6.1 Certificação 

Sabendo que a Certificação destaca e diferencia a empresa, seus produtos e 

serviços dos concorrentes, além de agregar valor à marca, serão feitas reuniões para 

envolver os colaboradores e a empresa, buscando uma melhoria contínua. O 

reconhecimento e a obtenção de certificados da qualidade são difíceis e exigem um alto 

investimento da empresa. A Reuse adotará um sistema de gestão de qualidade, porém 

não buscará no momento obter essas certificações. Quando a empresa Reuse fixar-se no 

mercado, então será buscado conquistar as certificações, principalmente a ISO 9001 e a 

ISO 14001, que são certificações internacionais.  

10.6.2 Política de qualidade da empresa 

A política de qualidade da empresa Reuse está voltada para a fabricação de 

produtos de ótima qualidade, respeitando sempre o meio ambiente. Além de a empresa 

tomar os devidos cuidados para não poluir o meio ambiente, estará utilizando como 

matéria prima principal um resíduo que demoraria anos e anos para se decompor na 

natureza, sem falar dos vários outros problemas sociais e ambientais que o descarte 

incorreto causaria. 

A empresa vai procurar sempre atender bem os clientes, fazendo 

periodicamente uma pesquisa de satisfação em relação aos produtos e serviços 

prestados. Quanto ao preço dos produtos, pretende-se comercializar em um ótimo valor 

tanto para empresa quanto para os clientes, tendo uma boa margem de lucro e um custo 

não muito alto para fabricação, visto que se utiliza como matéria prima principal um 

resíduo. 

Na Reuse haverá 6 gestores que cuidarão de seus setores. Eles serão 

responsáveis e estarão sempre atentos a cada mudança no processo. Existirá uma 

planilha onde todos os dados de cada processo serão anotados. Os funcionários da 

empresa serão qualificados, passarão por treinamentos e estarão sempre equipados por 

EPIs (equipamentos de proteção individual).  
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O ambiente de trabalho será favorável ao desenvolvimento das atividades 

relacionadas ao processo, um local seguro e saudável. Os mesmos gestores também 

cuidarão para que a empresa atenda as mudanças de mercado, legislações e outros. 

Quanto ao processo, será otimizado sempre que possível, para que os produtos 

fabricados acatem as especificações do mercado. 
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10.7 CONCLUSÃO 

O controle de qualidade é necessário para obter melhores resultados e 

principalmente no processo produtivo, agregando valor ao produto final, conquistando a 

satisfação do cliente e a continuidade das vendas. 

Para isso a Reuse optará por um rigoroso controle da qualidade, iniciando na 

matéria prima, passando pelo processo até o produto final. Com as ferramentas 

utilizadas, é possível garantir que todos os problemas sejam listados e observados nas 

suas devidas urgências, teremos uma gestão e política da qualidade bem definida, 

voltada para a fabricação de produtos de ótima qualidade, respeitando sempre o meio 

ambiente, procurando sempre atender bem os clientes.  
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11 LEVANTAMENTO FINANCEIRO DOS DADOS 

11.1 INTRODUÇÃO 

  O bom desenvolvimento de uma empresa é a intenção de todos os 

gestores de empresas, mas para isso é imprescindível que se tenha um grande 

conhecimento e uma enorme vontade de fazer a diferença no mercado de trabalho. 

  Segundo Hoji (2000, p.19), “Para a Administração Financeira, o objetivo 

das empresas é a maximização de seu valor de mercado em longo prazo, pois dessa 

forma estará sendo aumentada a riqueza de seus proprietários (acionistas de sociedades 

por ações ou sócios de outros tipos de sociedades)”. 

 Os dados de uma empresa são obtidos através de um levantamento 

financeiro, ou levantamento econômico. Nessa parte é onde se calcula, por meio de 

estimativas, os custos necessários para a implantação do empreendimento, totalizando o 

investimento requerido.  
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11.2 OBJETIVOS 

 A seguir serão apresentados os objetivos para o levantamento econômico 

de dados, para posteriormente realizar a análise de viabilidade econômica e financeira 

para a implantação da empresa Reuse. 

 

11.2.1 Objetivo Geral 

Realizar o levantamento econômico de dados da empresa Reuse, para o 

auxílio na análise de viabilidade econômica e financeira.  

11.2.2 Objetivos específicos 

• Realizar estudos bibliográficos referentes ao levantamento financeiro de dados; 

• Estimar todos os custos que envolvem a implantação da empresa; 

• Realizar o cálculo do investimento total; 

• Verificar o tipo de financiamento mais adequado a necessidade da empresa; 

• Analisar os dados obtidos. 

 

11.3 INVESTIMENTO  

 No ramo industrial, é visto de maneira crescente, o número de 

investimentos necessários para a implantação e manutenção de todos os setores de 

determinado empreendimento. 

 Segundo Motta e Calôba (2002), “considera-se investimento a situação 

na qual ocorre inversão de capital de alguma forma, podendo ser em um projeto novo, 

na compra de uma empresa existente etc., buscando com isso criação de valor, ou seja, 

recuperação do valor investido (principal), mais uma rentabilidade do investimento 

(taxa de juros), em determinado prazo”. 

 Para Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999), [...] “a decisão de investir 

não deve ser tomada de forma expedita, mas, ao contrário, deve ser a etapa final de uma 

série de estudos, ao longo dos quais o projeto de investimento é constantemente 

colocado em questão: o investimento realizado poderia então ser considerado como um 
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projeto de investimento que ultrapassou com sucesso todas as diferentes barreiras que se 

teriam surgido diante de si”. 

Têm-se dois tipos de investimentos, fixo e de giro. O investimento fixo 

representa os equipamentos, instalações industriais, a montagem, as construções civis 

necessárias e outros investimentos como mobília, por exemplo. O investimento em giro 

é o capital de giro próprio adicional necessário para a operação do equipamento ou da 

nova fábrica, sendo constituído principalmente pelo estoque das matérias-primas e 

componentes, e os recursos necessários para sustentar as vendas a prazo (CASAROTTO 

FILHO; KOPITTKE, 2000). 

O investimento total para a implantação do empreendimento está descrito no 

apêndice R. 

 

11.3.1 Estimativas de Custo 

Para que seja efetuada uma análise econômica de um determinado 

investimento, é imprescindível o uso de um rigoroso levantamento dos custos e das 

receitas, provindas do investimento. 

 

11.3.1.1 Construção Civil e Preço do Terreno para Implantação 

O terreno e o galpão onde se realizará todo o processo serão adquiridos, pois 

o local é de extrema importância para a estratégia da empresa, e os equipamentos são 

fixos e de difícil transporte. O terreno onde será construída a empresa possui 2000 m2, é 

situado em Pescaria Brava, tem o valor de 150.000 mil reais. A construção do galpão 

industrial terá um total de 670,25 metros quadrados, orçado em R$ 1100,00 o metro 

quadrado de construção, somando um valor de R$ 737.275,00. Conta-se também com 

um galpão de depósito dos pneus inservíveis de 168 metros quadrados, orçado em R$ 

900,00 o metro quadrado, tendo um valor de R$ 151.200,00.  

Assim o custo com construção civil total juntamente com a compra do 

terreno terá um valor de R$ 1.038.475,00.  
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Tabela 5 - Estimativa de custo para instalação civil.  

Concepção Quant. (m2) Custo por Unidade Custo Total (R$) 

Terreno 2.000 75,00 150.000,00 

Construção do Galpão Industrial 670,25 1.100,00 737.275,00 

Construção do Depósito 168 900,00 151.200,00 

TOTAL     1.038.475,00 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

11.3.1.2 Equipamentos Utilizados na Produção 

O investimento ligado aos equipamentos traduz a quantia que a empresa irá 

gastar para a obtenção de todos os equipamentos necessários para o desenvolvimento do 

processo por completo.  

Para a realização da pirólise de pneus, e consequentemente a produção de 

negro de fumo, óleo combustível, gás e sucata ferrosa, serão necessárias: esteiras, 

moinho, reator de pirólise, torre de resfriamento, tanques de armazenamento, 

condensador, bombas, queimador de gás, mesa vibratória, silo, separador gás-óleo, 

separador magnético, triturador de pneus, extrator de arame, compressor e torre de 

absorção. Todos com preços e quantidades especificadas na tabela a seguir, totalizando 

o valor de R$ 1.318.244,00. 

 

Tabela 6 – Estimativa de custo para a aquisição dos equipamentos 

Equipamentos Descrição Val.Unit. (R$) Qt. Val. Tot. Parcial (R$) 

Moinho Aço Carbono 1020 130.000,00 1 130.000,00 

Triturador de Pneus Aço Inoxidável 135.000,00 1 135.000,00 

Extrator de Arame Aço Inoxidável 28.800,00 2 57.600,00 

Mesa Vibratória Aço Carbono 1020 10.000,00 1 10.000,00 

Esteira Transportadora 

Aço Carbono 1020 

e Borracha 8.000,00 5 40.000,00 

Reator de Pirólise Aço Q245R 750.000,00 1 750.000,00 

Separador Magnético 

Aço Carbono 

1020, Borracha, 8.900,00 1 8.900,00 
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Ferrite/Neodímio 

Bomba Centrífuga 4 cv Ferro Fundido 3.404,00 2 6.808,00 

Bomba Centrífuga 1 cv Ferro Fundido 818,00 2 1.636,00 

Condensador Parcial Aço Carbono 1020 5.000,00 1 5.000,00 

Torre de Resfriamento  Alvenaria 3.900,00 2 7.800,00 

Trocador de Calor 

Cobre/Aço 

Inoxidável 4.000,00 1 4.000,00 

Separador Gás-Óleo Aço Carbono 1020 5.500,00 1 5.500,00 

Silo Aço Inoxidável 25.000,00 1 25.000,00 

Tanque de 

Armazenamento Aço Inoxidável 21.000,00 2 42.000,00 

Compressor de Ar Aço Carbono 1020 6.000,00 1 6.000,00 

Queimador de Gás Aço Carbono 1020 2.000,00 4 8.000,00 

Torre de Absorção 

Aço Carbono 1020 

com recheio do 

tipo anéis de Pall 

de Polipropileno 

16 mm 60.000,00 1 60.000,00 

Tubulação Aço Inoxidável 15.000,00 1 15.000,00 

TOTAL       1.318.244,00 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

 Para completar todo o processo e tratar os resíduos, têm-se o custo com a 

compra dos utensílios externos, que não estão diretamente ligados a produção. 

 

Tabela 7 – Estimativa de custo para a compra de utensílios externos  

Descrição Unidade Valor Unitário (R$) Quant. Valor Total (R$) 

Balança Rodoviária Unidade 68.000,00 1 68.000,00 

Empilhadeira Unidade 53.000,00 1 53.000,00 

Tanque de Equalização Unidade 4.000,00 1 4.000,00 

Tanque de Agitação 

Rápida Unidade 7.000,00 1 7.000,00 

Tanque de Agitação Unidade 5.000,00 1 5.000,00 
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Lenta 

Tanque de Decantação Unidade 5.000,00 1 5.000,00 

Caixa d'Agua 5000L Unidade 1.300,00 1 1.300,00 

Pallets Unidade 22,50 200 4.500,00 

Sumidouro Unidade 450,00 1 450,00 

Caixa de Gordura Unidade 250,00 1 250,00 

Filtro Anaeróbico Unidade 1.800,00 1 1.800,00 

Fossa Séptica 2800L Unidade 2.613,00 1 2.613,00 

Balança Industrial 50kg Unidade 689,90 3 2.069,70 

TOTAL       154.982,70 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Do mesmo modo sabe-se que são necessários acessórios para controle do 

processo e para o controle de qualidade e do setor ambiental, que auxiliam no decorrer 

dos trabalhos.  

 

Tabela 8 – Estimativa de custo para a compra de acessórios 

Descrição Unidade Valor Unitário (R$) Quant. Valor Total (R$) 

Indicador de Pressão Unidade 550,00 2 1.100,00 

Indicador de 

Temperatura com Visor Unidade 300,00 2 600,00 

Controlador de Nível Unidade 1.140,00 1 1.140,00 

Transmissor de Nível Unidade 580,00 2 1.160,00 

Transmissor de 

Temperatura Unidade 189,00 2 378,00 

Controlador de 

Temperatura Unidade 180,00 2 360,00 

Conversor 

Corrente/Pressão Unidade 350,00 2 700,00 

Turbidimetro Digital Unidade 2.239,00 1 2.239,00 

Vidrarias de Laboratório Unidade 900,00 1 900,00 

Phmetro Unidade 1.051,00 1 1.051,00 

Agitador Jar Test Unidade 4.950,00 1 4.950,00 
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Balança de Laboratório Unidade 638,00 1 638,00 

TOTAL       15.216,00 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

11.3.1.3 Materiais, Mobília e Veículos 

De acordo com Andrade, o custo com materiais e mobília, são os gastos 

rotineiros da empresa. A apuração das mercadorias deve ser feita com o máximo de 

precisão, já que se compradas em excesso ou em escassez podem gerar diversos 

prejuízos, que vão desde a depreciação natural dos produtos, até o reflexo negativo no 

quadro de vendas. 

 

Tabela 9 – Estimativa de custo para a compra de materiais e mobília 

Descrição Unidade  Quant. Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

Mesa Escritório Unidade  3 699,00 2.097,00 

Cadeira Escritório Unidade  6 369,00 2.214,00 

Computador Unidade  3 1.800,00 5.400,00 

Telefone Unidade  3 69,90 209,70 

Condicionador de Ar Unidade  2 1.098,00 2.196,00 

Iluminação Unidade  1 5.500,00 5.500,00 

Impressora Unidade  1 300,00 300,00 

Armário Unidade  1 550,00 550,00 

Mesa Refeitório Unidade  1 800,00 800,00 

Cadeira Refeitório Unidade  8 120,00 960,00 

Pia Cozinha Unidade  1 789,00 789,00 

Microondas 28L Unidade  1 299,00 299,00 

Geladeira Unidade  1 929,00 929,00 

Bebedouro Unidade  3 180,00 540,00 

Televisão 32" Unidade  2 890,00 1.780,00 

Poltrona Unidade  4 170,00 680,00 

Quadro Decorativo Unidade  2 85,00 170,00 

Vaso Decorativo Unidade  2 100,00 200,00 

Pia Banheiro Unidade  5 46,00 230,00 

Lixeira Individual Unidade  8 19,00 152,00 
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Vaso Sanitário Unidade  5 200,00 1.000,00 

Chuveiro Unidade  2 69,90 139,80 

Torneira Unidade  5 23,97 119,85 

Kit coleta seletiva Unidade  2 692,00 1.384,00 

Caixa d'Agua 5000L Unidade  1 1.300,00 1.300,00 

Pallets Unidade  200 22,50 4.500,00 

Sumidouro Unidade  1 450,00 450,00 

Caixa de Gordura Unidade  1 250,00 250,00 

Filtro Anaeróbico Unidade  1 1.800,00 1.800,00 

Fossa Séptica 2800L Unidade  1 2.613,00 2.613,00 

TOTAL       39.552,35 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

É necessária a compra de veículos, um de carga e um de passeio. O veículo 

de carga servirá para transporte de produtos e possíveis emergências, já o veículo de 

passeio ou automóvel ficará a disposição dos funcionários do escritório. 

 

Tabela 10 – Estimativa de custo para a compra de veículos 

Concepção Quant. Custo Parcial (R$) Custo Total (R$) 

Carro 1 22.000,00 22.000,00 

Carreta 1 200.000,00 200.000,00 

Total     222.000,00 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

11.3.1.4 Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 

O uso de Equipamento de Proteção Individual é fundamental para a saúde e 

segurança dos trabalhadores da empresa, pois reduz qualquer tipo de ameaças e riscos 

aos empregados. Estão elencados na tabela a seguir os tipos de EPI’s utilizados para a 

proteção, que conforme a Norma Regulamentadora 06 define, serão distribuídos 

gratuitamente aos funcionários.  

São eles: calça e camisa refletivas fabricadas em material 100% algodão, 

protetor auditivo, botina de segurança com biqueira de aço, capacete de segurança com 

jugular, luvas e óculos de proteção. 
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Tabela 11 – Estimativa de custo com EPI’s 

Descrição Unidade Quant. Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

Uniforme Refletivo Unidade 20 55 1.100 

Protetor Tipo Concha  Unidade 3 24,9 74,7 

Protetor Auricular Pares 50 0,56 28 

Bota com Biqueira de Aço Pares 20 85 1.700 

Capacete com Jugular Unidade 20 48,97 979,4 

Óculos de proteção Unidade 50 3,67 183,5 

Luva Pares 50 3,92 196 

TOTAL       4.261,6 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

11.3.1.5 Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) 

Os Equipamentos de Proteção Coletiva, como o próprio nome já diz, são 

utilizados de maneira coletiva e não proporcionam incômodo aos trabalhadores. Esse 

tipo de equipamento serve para evitar acidentes não só com os funcionários, mas 

também com visitantes, neutralizando os riscos que antigamente eram comuns nos 

ambiente de trabalho.  

Os equipamentos usados na empresa são os seguintes: cones, sinalizadores, 

faixa zebrada, tela de proteção na cor laranja, placas diversas, guarda-corpo, sistema de 

enclausuramento e extintores, contabilizados na tabela a seguir. 

 

Tabela 12 – Estimativa de custo com EPC’s 

Descrição Unidade Quant. Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

Cones  Unidade 10 29,90 299,00 

Tela de Proteção Laranja Unidade 3 210,00 630,00 

Placas Unidade 10 27,90 279,00 

Sistema de Enclausuramento Unidade 1 3.000,00 3.000,00 

Fita Adesiva Antiderrapante Unidade 1 38,00 38,00 

Exaustores 50cm  Unidade 2 179,00 358,00 

Chuveiro Lava Olhos Unidade 1 812,25 812,25 
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Extintores Unidade 10 94,98 949,80 

TOTAL       6.366,05 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

11.3.1.6 Salários com as Contratações e Serviços 

Para que uma empresa cresça da maneira desejada é imprescindível que se 

tenha funcionários qualificados e que ela remunere de maneira digna cada profissional. 

A empresa contará com a ajuda de quinze funcionários, sendo eles distribuídos em: 

Engenheiro Químico(a), Operário(a), Ajudante de Operário(a), Técnico(a) em 

Segurança do Trabalho, Vigilante diurno e noturno, Administrador(a) e Técnico(a) 

Financeiro.  

A atividade noturna remunerada como adicional é oferecida ao vigilante 

noturno, com 20% somado ao salário, pois seu horário de trabalho será das 22:00 ás 

5:00, além da periculosidade remunerada aos vigilantes. 

  

Tabela 13 – Custos com contratação de funcionários 

Cargos Quant. Valor (R$) Peric. (R$) Total/mês (R$) Total/ano (R$) 

Engenheiro Químico 1 8.109,00 - 8.109,00 97.308,00 

Téc. em Seg. do Trabalho 1 2.611,00 - 2.611,00 31.332,00 

Vigilante 2 1.000,00 300,00 2.600,00 31.200,00 

Vigilante noturno 1 1.200,00 360,00 1.560,00 18.720,00 

Faxineiro (a) 1 1.000,00 - 1.000,00 12.000,00 

Administrador 1 2.000,00 - 2.000,00 24.000,00 

Técnico Financeiro 1 2.000,00 - 2.000,00 24.000,00 

Operário 2 2.000,00 - 4.000,00 48.000,00 

Ajudante de Operário  4 1.200,00 - 4.800,00 57.600,00 

Motorista 1 2.000,00 - 2.000,00 24.000,00 

TOTAL 15 29.720,00 960,00 30.680,00 368.160,00 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Tabela 14 – Custos salariais trabalhistas 

Cargos Quant. 13º Sal. (R$) Férias (R$) INSS (R$/ano) FGTS (R$/ano) 

Engenheiro Químico 1 8.109,00 10.784,97 11.244,00 7.784,64 
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Téc. Seg. do Trab. 1 2.611,00 3.472,63 2.820,00 2.506,56 

Vigilante 2 2.600,00 3.458,00 5.616,00 2.496,00 

Vigilante noturno 1 1.560,00 2.074,80 1.404,00 1.497,60 

Faxineiro (a) 1 1.000,00 1.330,00 960,00 960,00 

Administrador 1 2.000,00 2.660,00 2.160,00 1.920,00 

Técnico Financeiro 1 2.000,00 2.660,00 2.160,00 1.920,00 

Operário 2 4.000,00 5.320,00 4.320,00 3.840,00 

Aj. de Operário  4 4.800,00 6.384,00 1.152,00 4.608,00 

Motorista 1 2.000,00 2.660,00 2.160,00 1.920,00 

TOTAL 15 30.680,00 40.804,40 33.996,00 29.452,80 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

A empresa conta com o auxílio alimentação, ou seja, vale refeição para 

todos os funcionários. Sabendo também que quando a saúde dos empregados está em 

dia, a produtividade, segurança e tranquilidade aumentam, a empresa atribui plano de 

saúde aos benefícios oferecidos aos trabalhadores. 

 

Tabela 15 – Custos com benefícios trabalhistas 

Cargos Quant. P.de Saúde (R$/ano) V.Refeição (R$/ano) 

Engenheiro Químico 1 2.280,00 2.880,00 

Téc. em Segurança do Trabalho 1 2.280,00 2.880,00 

Vigilante 2 4.560,00 5.760,00 

Vigilante noturno 1 2.280,00 2.880,00 

Faxineiro (a) 1 2.280,00 2.880,00 

Administrador 1 2.280,00 2.880,00 

Técnico Financeiro 1 2.280,00 2.880,00 

Operário 2 4.560,00 5.760,00 

Ajudante de Operário  4 9.120,00 11.520,00 

Motorista 1 2.280,00 2.880,00 

TOTAL 15 34.200,00 43.200,00 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Têm-se os custos com serviços terceirizados, que são as análises 

laboratoriais para verificação da qualidade dos produtos, o serviço contábil e o 
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gerenciamento de resíduos. Para o gerenciamento de resíduos, no anexo U está disposta 

a tabela de preços enviada pela empresa terceirizada. 

 

Tabela 16 – Serviços Terceirizados 

Serviços Quant. Valor Mensal (R$) Valor Anual (R$) 

Análises laboratoriais 1 700,00 8.400,00 

Gerenciamento de Resíduos 1 1.400,00 16.800,00 

Contabilidade Empresarial 1 900,00 10.800,00 

TOTAL   3.000,00 36.000,00 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

11.3.1.7 Produtos Utilizados na Empresa 

Para que a apuração dos investimentos necessários seja a mais precisa 

possível, devem-se enumerar até mesmo os mínimos gastos. Dentre eles, estão os 

produtos utilizados na empresa, tal como produtos químicos e produtos em geral. 

 

Tabela 17 – Custo dos produtos utilizados na empresa 

Descrição Unidade  Quant. Valor Unit.(R$) Valor Tot.(R$/Mês) 

Água Mineral (20L) Unidade 5 12,00 60,00 

Cartucho para Impressora Unidade 2 20,00 40,00 

Caneta Unidade 5 0,85 4,25 

Caixa de Folha Sulfite (500Un) Unidade 1 17,00 17,00 

Uniforme (Camisa) Unidade 5 22,00 110,00 

Sabonete Líquido (500ml) Litros 4 6,90 27,60 

Papel Higiênico (12 rolos) Pacote  2 11,00 22,00 

Papel Toalha Pacote  5 7,00 35,00 

Pano de Chão  Unidade 8 10,00 80,00 

Detergente Litros 2 7,00 14,00 

Balde de Limpeza Unidade 3 15,00 45,00 

Rodo de Limpeza Unidade 2 16,00 32,00 

Vassoura de Nylon Unidade 3 12,00 36,00 

Desinfetante Litros 10 6,00 60,00 

Toalha de Louça Unidade 5 10,00 50,00 
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Talheres Unidade 24 2,90 69,60 

Copos Unidade 10 3,50 35,00 

Copos descartáveis Pacote  3 5,88 17,64 

TOTAL       755,09 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Tabela 18 – Custo dos produtos químicos utilizados na empresa 

Descrição Unidade Quant. Valor Unitário (R$) Valor Total  (R$/Mês) 

Biocida/Fungicida Kg 10 55 550,00 

Inibidor de Corrosão Kg 10 15 150,00 

Dispersante Sais/íons Kg 10 6 60,00 

Cal Hidratada Kg 100 3,10 80,00 

Sulfato de Alumínio Kg 150 6 900,00 

TOTAL       1.740,00 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

11.3.1.8 Licenças e Alvarás 

Os gastos com licenciamento e alvarás são de extrema importância para o 

cálculo dos investimentos, tais quais devem ser investigados de maneira minuciosa.  

Os custos com licenciamentos e alvarás são calculados com base em dados 

sobre o Alvará da Prefeitura de Pescaria Brava, Alvará Sanitário, Alvará dos 

Bombeiros, Alvará Instituto do Meio Ambiente, Licenciamento Ambiental Prévio, 

Licenciamento Ambiental de Instalação e Licenciamento de Operação, com validade de 

4 anos. Contando também com o trabalho de um profissional para desenvolver todo o 

processo de licenciamento. 

 

Tabela 19 – Custos com licenciamentos e alvarás 

Descrição Valor Total (R$) 

Alvará Prefeitura de Pescaria Brava 760,00 

Alvará Sanitário 700,00 

Alvará dos Bombeiros 690,00 

Alvará Instituto do Meio Ambiente 1.400,00 

LAP 1.300,00 
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LAI 2.600,00 

LAO 3.200,00 

TOTAL 10.650,00 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

11.4 ANÁLISE DAS NECESSIDADES LÍQUIDAS DE CAPITAL DE GIRO – 

NLCDG 

  

 Para Santi Filho e Olinquevitch (2009), “A variável, Necessidades 

Líquidas de Capital de Giro (NLCDG) constitui a principal determinante da situação 

financeira das empresas. Seu valor revela o nível de recursos necessários para manter o 

giro dos negócios. [...] as Necessidades Líquidas de Capital de Giro (NLCDG) 

expressam operações a curto prazo e de efeitos rápidos. Modificações na política de 

estocagem, na política de crédito e na política de compras produzem efeitos imediatos 

sobre o fluxo de caixa.” 

 

Tabela 20 – Contas a receber – Prazo médio de vendas 

Prazo Médio de Vendas Percentual(%) Número de Dias Média Ponderada em Dias 

À Vista 40,00% 0 0 

À Prazo (1) 30,00% 30 9 

À Prazo (2) 20,00% 60 12 

À Prazo (3) 10,00% 90 9 

Prazo Médio de Recebimento em dias:   30 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Tabela 21 – Fornecedores – Prazo médio de compras 

Prazo Médio de Vendas Percentual (%) Número de Dias Média Ponderada em Dias 

À Vista 40,00% 0 0 

À Prazo (1) 30,00% 30 9 

À Prazo (2) 20,00% 60 12 

À Prazo (3) 10,00% 90 9 

Prazo médio de Pagamento em dias:   30 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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 Definiu-se que o prazo médio de renovação de estoques é de 30 dias, 

com isso o cálculo da Necessidade Líquida de Capital de Giro (NLCDG) obteve o valor 

de 30 dias. 

11.5 CAPITAL DE GIRO 

 

 O capital de giro é conceituado como o capital necessário para a 

continuação da empresa por determinado período. Segundo Motta e Calôba (2002), “o 

capital de giro é a porção do capital total que tem uma liquidez relativa, constituindo 

uma espécie de reservatório de capital para fazer frente a obrigações fora do ciclo do 

fluxo de caixa operacional ordinário”. 

 Para Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999), [...] “o capital de giro é a 

diferença entre os ativos e passivos de curto prazo, ou seja, entre o disponível (caixa) 

mais o realizável a curto prazo (estoques, contas a receber, aplicações de curto prazo) e 

o exigível a curto prazo”. 

 Então temos que, o capital de giro engloba os gastos com licenças, 

documentos, matéria-prima para as primeiras produções, contratação de funcionários, 

pagamentos de fornecedores diversos como luz, internet, água, responsabilidade técnica.  

 Como o atual cenário brasileiro é imprevisível, os sócios e 

empreendedores decidiram então que a empresa deve ter também uma reserva para 

suprir uma possível produção parada de 6 meses, ou seja, um capital de giro para tal 

período. 

 

Tabela 22 – Capital de giro na empresa Reuse 

Descrição Unidade Quant. Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

Sacas de 50 kg plotadas Unidade 1400 0,3 420 

Bota com Biqueira de Aço Unidade 4 85 340 

Luva de proteção Unidade 25 3,92 98 

Contratação de funcionários Mês 1 48.374,43 48374,43 

Água  m3/mês 40 8 320 

Energia kW 15000 0,55 8250 

Internet MB 15 10 150 

Diesel Litros 200 3,69 738 
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Gasolina Litros 80 3,879 310,32 

Gás Kg 13 5,78 75,14 

Seguro Carro Unidade 1 63 63 

Seguro Caminhão Unidade 1 810 810 

Água Mineral (20L) Unidade 5 12 60 

Cartucho para Impressora Unidade 2 20 40 

Caneta Unidade 5 0,85 4,25 

Caixa de Folha Sulfite (500Un) Unidade 1 17 17 

Uniforme (Camisa) Unidade 5 22 110 

Sabonete Líquido (500ml) Litros 4 6,9 27,6 

Papel Higiênico (12 rolos) Pacote  2 11 22 

Papel Toalha Pacote  5 7 35 

Detergente Litros 2 7 14 

Balde de Limpeza Unidade 3 15 45 

Rodo de Limpeza Unidade 2 16 32 

Vassoura de Nylon Unidade 3 12 36 

Desinfetante Litros 10 6 60 

Copos descartáveis Pacote  3 5,88 17,64 

Biocida/Fungicida Kg 10 55 550 

Inibidor de Corrosão Kg 10 15 150 

Dispersante Sais/íons Kg 10 6 60 

Cal Hidratada Kg 100 3,1 80 

Sulfato de Alumínio Kg 150 6 900 

Manutenção da Fábrica Mês 1 1000,00 1000 

Serviços terceirizados Mês 1 3.000,00 3000 

TOTAL       66.209,38 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

11.5.1 Reservas 

 

 Em qualquer empresa que queira obter sucesso financeiro e evitar 

maiores preocupações, é de grande importância que o administrador tenha dois tipos de 

reservas financeiras: a reserva administrativa e a reserva contingencial.  
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Tabela 23 – Reserva contingencial e administrativa 

Descrição Porcentagem Total Unitário (R$) 

Reserva Contingencial 8% 255.050,25 

Reserva Administrativa 8% 255.050,25 

TOTAL DE RESERVAS   510.100,49 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

  

 A reserva administrativa serve para variações de preços de produtos ou 

para compras não previstas. A taxa base usada para cálculo na empresa, é de 8% do 

investimento total, ou seja, um valor de R$255.050,25.  

 A reserva contingencial serve para emergências, que nas quais não foram 

projetadas. Esse tipo de reserva é baseado no risco do empreendimento, calculada em 

torno da probabilidade e do impacto, onde a taxa de acréscimo no investimento da 

empresa é de 8%, com valor de R$ 255.050,25. 

11.5.2 Impostos e Regime Tributário 

 Como a Reuse Pirólise de Pneus LTDA se enquadra no modelo Simples 

Nacional, o custo com a implementação fiscal é definida pelos gastos oriundos dos 

impostos/taxas cobradas em uma única alíquota, chamadas de ISS (Imposto Sobre 

Serviços), PIS (Programa de Integração Social), CONFINS (Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social), IRPJ (Imposto de Renda para Pessoas Jurídicas), 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), IPI (Imposto sobre 

produtos Industrializados) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). 

 Para o cálculo da alíquota aplicada, usa-se a expressão: 

% 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 =
(𝐑𝐁𝐓𝟏𝟐∗𝐀𝐥í𝐪−𝐏𝐃)

𝐑𝐁𝐓𝟏𝟐
 

Onde:   

RBT12: Receita Bruta Total acumulada nos doze meses anteriores; 

Aliq: alíquota nominal constante (anexo II da Lei Complementar); 
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PD: parcela de deduzir constante (anexo II da Lei Complementar). 

 

 Os dados necessários foram retirados do Anexo II do Simples Nacional 

de 2018, onde os participantes são as Fábricas/ Indústrias e Empresas Industriais. 

 

Tabela 24 – Alíquotas de impostos, simples nacional 

 

Ano 01 Ano 2 

RBT 12 2.682.500,00 3.480.000,00 

Alíquota 14,7% 14,7% 

PD 85.000,00 85.000,00 

Imposto 0,11531 0,12257 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

 Com o uso do Simples Nacional, foram calculadas as alíquotas de 

impostos obtendo-se para o primeiro ano o valor de 11,531% e para os demais anos o 

valor de 12,257%. No fluxo de caixa em anexo, observou-se que a receita bruta 

ultrapassou o valor máximo permitido pelo Simples Nacional que é de R$4.800.000,00 

a partir do 17º ano de operação, com isso ainda adotou-se o regime de cobrança de 

imposto do Simples Nacional pelo fato de que projeções apontam mudanças na 

tabela, enquadrando a receita no sistema. 

Têm-se também os impostos relacionados ao imóvel, IPTU (Imposto Predial 

e Territorial Urbano) e aos veículos, IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores). 

 

Tabela 25 – Custos com implementação fiscal 

Descrição Valor Anual (R$) Valor Mensal (R$) 

IPTU 12.718,00 1.059,83 

IPVA Carreta 6.000,00 500,00 

IPVA Carro 550,00 45,83 

Total 19.268,00 1.605,70 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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11.5.3 Retiradas Pró-Labore 

 Como boa parte dos empreendedores vive de seu negócio é preciso 

prever suas retiradas, chamadas de pró-labore. Estas despesas estão colocadas em 

último lugar na lista dos compromissos fixos, porque esse é um dos riscos que ele e seus 

sócios devem correr, ou seja, os outros devem ser pagos primeiro para criar 

credibilidade junto aos credores (MARCONDES; BERNARDES, 1997). 

 Na empresa em questão, serão retirados em torno de R$2.000,00 ao mês 

para cada sócio.  

11.6 MONTANTE DE RECURSOS PRÓPRIOS 

 Para a inicialização da empresa é preciso que seja contabilizado o 

investimento total e verificado o valor em que cada sócio se disponibilizará a investir no 

negócio.  

 No projeto em questão, Cristiane Silvano Wensing investirá 

R$50.000,00, Henrique Gonçalves Mendes R$50.000,00, Isabela de Souza Inocente 

R$50.000,00, Karolina Thiesen R$50.000,00, Francielly Machado R$50.000,00 e 

Pâmela Goudinho Marcon também investirá o valor de R$50.000,00.  Totalizando um 

montante de recursos oriundos dos sócios somado em R$300.000,00. Cada integrante da 

sociedade terá um percentual de ação da empresa distribuído da seguinte maneira. 

 

Gráfico 1 – Montante de recursos próprios 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

16,667%

16,667%

16,667%16,667%

16,667%

16,667%

Montante dos Sócios

Cristiane

Francielly

Henrique

Isabela

Karolina

Pâmela



190 

 

11.7  FINANCIAMENTO/RECURSOS DE TERCEIROS 

 De acordo com Hummel e Taschner (1992) “A análise de financiamentos 

bancários pode visar a dois objetivos diferentes. O primeiro consiste da determinação da 

taxa de juros compostos real a ser paga pelo tomador do empréstimo, em oposição à 

taxa nominal declarada pela instituição financeira. [...] O segundo objetivo, não menos 

importante, visa comparar as diversas alternativas existentes para atender às 

necessidades de financiamento da empresa em determinado instante”.   

 Conforme demonstrado no valor total de investimentos necessários, é 

imprescindível o uso de financiamento. Para isso, foram realizadas pesquisas em 

diversos bancos, onde o BNDES – Banco nacional de desenvolvimento mostrou-se mais 

acessível. A empresa em questão é considerada como empresa de pequeno porte. 

11.7.1 BNDES automático 

 O BNDES automático, que é voltado ao financiamento de projetos de 

investimento, cujos valores financiáveis não podem ultrapassar R$ 20.000.000,00. O 

valor total financiado será de R$2.200.000,00 com prazo escolhido de 72 meses, 

carência de 6 meses e sem entrada, sabido que tal financiamento tem até 120 meses de 

prazo, com uma taxa de juros de 13,56% ao ano. Sistema de Amortização Constante 

(SAC), suas prestações ficam menores a cada pagamento.  Sendo assim, o total pago ao 

final do financiamento–BNDES automático, será de R$ 3.177.624,78.  

 O detalhamento do financiamento pelo BNDES automático está disposto 

no apêndice S. 

11.7.2 BNDES FINAME 

O BNDES finame, que financia a aquisição e comercialização de máquinas 

e equipamentos, em até 85% do valor total. O valor total financiado será de 

R$1.200.000,00, prazo de 60 meses e com carência de 6 meses e sem entrada, com uma 

taxa de juros de 12,48% ao ano. Sistema de Amortização Constante (SAC), suas 

prestações ficam menores a cada pagamento. Assim, o total pago ao final do 

financiamento-BNDES finame, será de R$1.618.750,00. O detalhamento do 

financiamento pelo BNDES FINAME está disposto no apêndice T. 
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11.8 CONCLUSÕES 

 

 A análise de Viabilidade Econômica e Financeira de uma empresa é de 

profunda importância que se tenha em mãos todos os dados de custos do 

empreendimento. Porém, a realização dessa tarefa é árdua e exige grande empenho do 

gestor ou empreendedor, pois este deve ter elevado nível conhecimento, tanto quanto ao 

processo, como ao modo de elaborar o levantamento das informações. 

 Os financiamentos encontrados e detalhados foram os que ofereceram as 

melhores condições para a empresa poder realizar os trabalhos e efetuar o pagamento da 

maneira mais tranquila. O montante de recursos próprios foi estabelecido de modo que 

todos os sócios estão em acordo, com valor disponibilizado imediato.  

 O setor de funcionários é o que mais leva atenção dos sócios, para que 

todos tenham um bom relacionamento e uma remuneração adequada, otimizando o 

processo através de um ambiente agradável de trabalho. As demais informações estão 

expostas no próximo capítulo. 
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12 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE FINANCEIRA 

12.1 INTRODUÇÃO 

 A destinação incorreta de materiais inservíveis acarreta uma série de 

consequências á população humana, bem como animal e vegetal. Esse tipo de situação 

pode ser evitada quando a população se conscientiza, mas também é evitada quando 

alguma empresa decide estudar e investir na produção de produtos gerados de resíduos. 

Porém, atualmente o Brasil se encontra numa difícil situação econômica e 

governamental, onde as empresas que iniciam suas atividades sem um projeto de 

viabilidade econômica e financeira arriscam a durabilidade da atividade. 

O estudo da viabilidade econômica e financeira é a parte do projeto onde é 

avaliada a viabilidade de implantação da empresa através de indicadores financeiros, 

demonstrando se tal implantação trará retorno ou não ao investidor. 

A presente análise de viabilidade econômica e financeira é realizada para 

que a empresa em questão possa ter uma projeção futura, e para esse tipo de 

procedimento são necessárias pesquisas de mercado para o auxilio no cálculo dos 

possíveis preços de compra e venda de produtos. É imprescindível também a construção 

do fluxo de caixa com investimentos, custos fixos e variáveis e a margem de 

contribuição. E, além disso, ter grande conhecimento sobre os riscos da implantação da 

atividade. 

Segundo o SEBRAE, “Todo empreendedor que deseja conduzir com 

sucesso um negócio próprio precisa familiarizar-se com o fato de que toda e qualquer 

ação realizada na empresa, quer seja com propósitos operacionais, administrativos, 

técnicos ou comerciais, apresentarão reflexos na estrutura e no desempenho econômico 

e financeiro do empreendimento”. 

Para a determinação da viabilidade da implantação de uma unidade de 

pirólise de pneus no sul de Santa Catarina, serão utilizadas ferramentas que contribuem 

para a análise, como a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), Valor Presente Líquido 

(VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Taxa Interna de Retorno Modificada (TIR-M) e 

Ponto de Equilíbrio, Retorno Sobre o Investimento (ROI) e o Índice de Lucratividade 

(IL). 
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12.2 OBJETIVOS 

 A seguir serão apresentados os objetivos para a Análise de Viabilidade 

Econômica e Financeira. 

12.2.1 Objetivo Geral 

 Elaborar e avaliar o estudo da Viabilidade Econômica e Financeira da 

instalação de uma unidade industrial de pirólise de pneus, Reuse, localizada no Sul de 

Santa Catarina, apontando indicadores favoráveis a implantação da empresa. 

12.2.2 Objetivos específicos 

• Realizar estudos bibliográficos referentes à viabilidade econômica e 

financeira; 

• Calcular os custos dos produtos e os possíveis preços de venda; 

• Estudo dos riscos do projeto, bem como as análises econômicas; 

• Realizar projeções econômicas do empreendimento; 

• Verificar a sensibilidade da empresa em relação á fatores externos; 

• Analisar a viabilidade do projeto. 

 

12.3 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 Um cronograma é realizado para que o gestor da empresa possa se 

programar e criar um caminho a ser seguido, é estimado o tempo de cada atividade para 

que se tenha organização no desenvolver do empreendimento. 

 

Quadro 29 – Cronograma para Implantação da Empresa. 

Meses Evento 

0 Financiamento/organização do terreno 

1 a 4 Obtenção das LAP e LAI 

4 a 11 Início da Construção  
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12 Compra dos Equipamentos 

13 a 14 Montagem dos Equipamentos 

15 Teste dos Equipamentos e Obtenção da LAO 

16 Início da Produção 

17 a 18 Início do investimento em Marketing e Vendas 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

 LAP corresponde à Licença Ambiental Prévia, LAI significa Licença 

Ambiental de Instalação e LAO, Licença Ambiental de Operação. 

12.4 ANÁLISE DOS CUSTOS 

 A análise de custos em uma empresa é utilizada como estratégia para que 

ela conheça todos os gastos operacionais gerados, assim para que se mantenha de 

maneira crescente no mercado. 

12.4.1 Depreciação 

 A despesa com depreciação do ativo fixo deve ser projetada para fins de 

apuração do lucro contábil, base de cálculo do imposto de renda e contribuição social e 

realização de novos investimentos (SANTOS, 2008). 

 Segundo Casarotto Filho e Kopittke (2000) “A depreciação é 

contabilmente definida como a despesa equivalente à perda de valor de determinado 

bem, seja por deterioração ou obsolescência. Não é um desembolso, porém é uma 

despesa e, como tal, pode ser abatida das receitas, diminuindo o lucro tributável e, 

consequentemente, o imposto de renda, este sim um desembolso real, e com efeitos no 

fluxo de caixa”. 

 Para que haja um parâmetro a ser seguido, a Legislação Brasileira 

permite que a construção civil seja depreciada em vinte e cinco anos, os equipamentos e 

móveis, em dez anos, veículos de carga com depreciação em cinco anos, e automóveis 

em dez anos. 
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 Tabela 26 - Depreciação dos Bens em 10 anos 

Descrição Taxa  Valor (R$) Valor no Ano 1 (R$) Valor no Ano 10 (R$) 

Construção  0,04 888.475,00 852.936,00 590.687,17 

Equipamentos 0,1 1.488.442,70 1.339.598,43 518.987,87 

Móveis 0,1 28.639,35 25.775,41 9.985,92 

Informática 0,2 5.700,00 4.560,00 612,03 

Caminhão 0,2 200.000,00 160.000,00 21.474,84 

Automóvel 0,1 22.000,00 19.800,00 7.670,93 

TOTAL   2.633.257,05 2.402.669,84 1.149.418,77 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Tabela 27 - Depreciação dos Bens em 25 anos 

Descrição Taxa  Valor (R$) Valor no Ano 1 (R$) Valor no Ano 25 (R$) 

Construção  0,04 888.475,00 852.936,00 320.203,47 

Equipamentos 0,1 1.488.442,70 1.339.598,43 106.855,00 

Móveis  0,1 28.639,35 25.775,42 2.056,01 

Informática 0,2 5.700,00 4.560,00 21,53 

Caminhão 0,2 200.000,00 160.000,00 755,58 

Automóvel 0,1 22.000,00 19.800,00 1.579,38 

TOTAL   2.633.257,05 2.402.669,85 431.470,98 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

12.4.2 Despesas 

De acordo com Casarotto Filho e Kopittke (2000), “As despesas gerais 

ocorrem do término da fabricação até a complementação da venda, e como exemplo há 

as despesas com vendas e impostos sobre receitas.” As despesas gerais são classificadas 

em variáveis e fixas. 

As despesas gerais variáveis variam com o volume vendido, normalmente 

são as despesas com impostos.  As despesas são com os impostos estaduais (Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS), e com os impostos federais 

(Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI). 

As despesas gerais fixas não variam com o volume vendido, englobam as 

despesas administrativas e os impostos municipais. As despesas administrativas, 
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segundo Casarotto Filho e Kopittke (2000) são “Salários de diretores, gerentes e pessoal 

de escritório e encargos, mais as despesas de escritório como telefone, xerox, papéis e 

outros materiais”. E as despesas municipais, impostos territoriais e taxas. 

12.4.3 Custos 

Custo pode ser definido como tudo o que incide no preço de fabricação do 

produto a ser vendido. 

12.4.3.1 Fixos e Variáveis 

De acordo com Eugenize Bezerra Lima, os custos fixos são aqueles cujos 

valores são os mesmos qualquer que seja o volume de produção da empresa. Os custos 

fixos se tornam progressivamente menores em termos unitários à medida que o 

direcionador de custo aumenta. Exemplos: Imposto Predial, depreciação dos 

equipamentos, salários de vigias e porteiros da fábrica e seguros. 

 

Tabela 28 - Custos Fixos 

Descrição Valor Mensal (R$) Valor Anual (R$) 

Mão de obra 48374,43 580493,20 

Pró-labore 12000,00 144000,00 

Encargos Pró-labore 2040,00 24480,00 

Serviços Terceirizados 3000,00 36000,00 

Água Escritório 80,00 960,00 

Energia Escritório 300,00 3600,00 

Telefone 120,00 1440,00 

Outdoor 300,00 3600,00 

Seguro Veículo de Carga 810,00 9720,00 

Seguro Automóvel 63,00 756,00 

Material de Escritório 100,00 1200,00 

Material de Higiene 150,00 1800,00 

Material de Limpeza 120,00 1440,00 

Internet 150,00 1800,00 
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IPTU 1059,83 12718,00 

IPVA Carreta 500 6000 

IPVA Carro 45,83 550,00 

Manutenção da Fábrica 1.000,00 12.000,00 

Biocida/Fungicida 550,00 6.600,00 

Inibidor de Corrosão 150,00 1.800,00 

Dispersante Sais/íons 60,00 720,00 

Cal Hidratada 80,00 960,00 

Sulfato de Alumínio 900,00 10.800,00 

Gasolina 310,32 3723,84 

TOTAL 72.263,42 867.161,04 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Os custos variáveis são aqueles cujos valores se alteram em função do 

volume de produção da empresa. Os custos variáveis aumentam à medida que aumenta 

o volume de produção. Por exemplo, matéria-prima consumida, materiais indiretos 

consumidos, gastos com horas-extras na produção. 

 

Tabela 29 - Custos Variáveis com Produção Máxima 

Descrição Valor Mensal (R$) Valor Anual (R$) 

Energia 7950,00 95400,00 

Água 300,00 3600,00 

Diesel 738,00 8856,00 

Sacas 50 kg 420,00 5040,00 

Gás 75,14 901,68 

TOTAL 9.483,14 113.797,68 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

12.4.3.2 Direitos e Indireitos 

Os custos de produção são subdivididos em custos diretos e indiretos. 

Segundo Casarotto Filho e Kopittke (2000), “Os custos diretos referem-se aos fatores 

diretamente utilizados na fabricação dos produtos e variam normalmente de forma 

direta com a utilização da capacidade de produção, como: matérias-primas, embalagens, 
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materiais auxiliares, fretes, mão de obra direta, consumo de energia elétrica, água 

industrial e combustível”. 

Os custos indiretos normalmente não variam proporcionalmente à produção 

e podem até ser considerados como fixos em certos casos. Os principais são: mão de 

obra indireta, manutenção, seguros e demanda de energia elétrica. 

12.5 CUSTOS DOS PRODUTOS E PREÇOS POSSÍVEIS 

É de extrema importância que se faça o cálculo dos custos dos produtos para 

que se defina o preço dos mesmos, e de acordo com os preços calculados, ter um 

posicionamento em relação ao mercado.  

Os elementos para a formação do preço de venda são: o custo do produto, 

custos fixos e variáveis e a margem de lucro. Segundo Laércio Barreiros, o preço de 

venda é definido como o “cálculo que tem por base a abrangência e cobertura de todos 

os custos da empresa e geração do lucro desejado”. 

Para Santos (2008), “A interpretação do custo depende da atividade 

operacional de cada empresa. [...] Para empresas industriais, refere-se aos valores que 

integram os custos de produção de cada período, incluindo matéria-prima, mão de obra 

e outros materiais auxiliares e gastos gerais de fabricação”. 

O processo de pirólise de pneus como já mencionado, resulta em 50% de 

óleo, 12% de sucata ferrosa, 5% de gases, 30% de negro de fumo e 3% de produtos 

indesejáveis. Temos como fonte de renda o óleo, a sucata ferrosa e o negro de fumo.  

O custo de produção está descrito nas tabelas a seguir.  

 

Tabela 30 – Custo de Produção sem Impostos 

Produto Custo Estimado (R$/kg) 

Óleo 0,43 

Negro de Fumo 0,56 

Sucata 0,17 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

 

Tabela 31– Custo estimado com Impostos 

Produto Custo Estimado com Impostos (R$/kg) 
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Óleo 0,62 

Negro de Fumo 0,82 

Sucata 0,20 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Pesquisas de mercado apontaram o preço de R$1,90 para o quilograma de 

negro de fumo, R$1,80 para o quilograma de óleo e R$0,50 para o quilograma da sucata 

metálica. 

 

Tabela 32 – Comparativo de Preço de Vendas 

Produto Preço de Venda (R$/kg) Preço Concorrente (R$/kg) 

Óleo 1,7 1,8 

Negro de Fumo 1,8 1,9 

Sucata 0,5 0,5 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

12.6 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – D.R.E 

 Demonstrativo do Resultado do Exercício corresponde a um documento 

contábil que oferece uma relação de dados, ou seja, a DRE apresenta o resumo 

financeiro dos resultados operacionais e não operacionais de uma empresa.  

Segundo Motta e Calôba (2002), “A Demonstração de Resultados de 

Exercício (DRE) corresponde a todo o processo de dedução de custos, tributos e 

impostos incidindo sobre a receita, chegando ao lucro após o Imposto de Renda. Uma 

vez encerrada a DRE, calcula-se o chamado fluxo de caixa do projeto, que corresponde 

à soma algébrica de todas as entradas ou disponibilidades de caixa com as saídas”. 

 

Tabela 33 – Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano 1 

Descrição Valor (R$/Exercício 01) 

Receita Operacional Bruta 2.682.500,00 

Dedução 0,00 

Receita Operacional Líquida 2.682.500,00 

Custo dos Produtos Vendidos 963.030,72 

Lucro Bruto 1.719.469,28 
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Despesas 849.233,04 

Lucro Operacional 870.236,24 

Provisão para o Imposto de Renda 309.327,50 

Lucro Antes das Participações 560.908,74 

Participações 0,00 

Lucro Líquido Anual do Exercício 01 560.908,74 

Lucro Líquido Mensal do Exercício 01 46.742,40 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Tabela 34 – Demonstrativo do Resultado do Exercício até o Ano 10 

Exercício Lucro Líquido Mensal (R$) Lucro Líquido Anual (R$) 

Ano 01 46.742,40 560.908,74 

Ano 02 101.581,81 1.218.981,76 

Ano 03 106.823,55 1.281.882,62 

Ano 04 112.170,13 1.346.041,51 

Ano 05 117.623,63 1.411.483,56 

Ano 06 123.186,21 1.478.234,46 

Ano 07 128.860,03 1.546.320,38 

Ano 08 134.647,33 1.615.768,02 

Ano 09 140.550,38 1.686.604,61 

Ano 10 146.571,49 1.758.857,93 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

12.7 FLUXO DE CAIXA 

O fluxo de caixa é uma ferramenta essencial para garantir a boa gestão da 

empresa, ela é baseada no controle das movimentações financeiras realizadas, ou seja, 

das receitas e gastos, com isso pode ser construído a previsibilidade das finanças em 

relação ao negócio. O fluxo de caixa é realizado para que se tenha conhecimento sobre o 

equilíbrio financeiro da empresa. 

O Fluxo de Caixa referente a um empreendimento deve compor-se de 

contribuições que refletem, com grande probabilidade de acerto, as entradas e 

as saídas de dinheiro que realmente vão atuar ao longo do prazo analisado. Tais 

contribuições poderiam dizer respeito a gastos com investimentos em bens 

como propriedades, equipamentos, móveis e utensílios; gastos usuais com 

aluguéis, materiais, mão de obra, contribuições trabalhistas, impostos, taxas, 

consumos de água, força e luz, gás etc.; gastos com financiamentos, 
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recebimentos resultantes de faturamentos, de vendas de bens, de aplicações 

financeiras; gastos ou economias resultantes do imposto de renda a pagar ou a 

economizar. (HIRSCHFELD, 1984) 

 

O fluxo de caixa da empresa Reuse para 25 anos está no apêndice V, 

detalhando mês a mês o primeiro ano, está disposto no apêndice U, demonstrando todos 

os dados necessários para os cálculos de viabilidade econômica e financeira do 

empreendimento. 

A produção e consequentemente a receita inicial tem por estreia a escala de 

50% da produção total, sendo essa aumentada em 5% ao mês, totalizando 100% da 

produção no 11º mês. 

Do mesmo modo, consideram-se os reinvestimentos necessários no prazo de 

depreciação de cada setor. Sendo assim, a indispensável aquisição de novos itens, e 

posteriormente a venda dos depreciados pelo valor residual do mesmo. 

12.8 INFLAÇÃO 

De acordo com Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999), “Duas observações 

devem ser feitas quanto à forma de tratar a inflação na montagem do fluxo de caixa. A 

primeira é que a inflação deve ser tratada de maneira coerente, ou seja, todos os fluxos 

de caixa devem ser estimados ou em valores constantes ou em valores correntes. A 

segunda observação é que há situações em que os fluxos de caixa devem ser estimados 

em valores correntes, sob pena de provocar graves distorções no cálculo do fluxo 

líquido de caixa do projeto e, consequentemente, na estimativa de seu valor”.  

 

 A inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda. Várias podem ser suas 

causas, tais como aumento da demanda de um bem sem condições de se 

aumentar proporcionalmente sua produção, aumento de custos de fatores de 

produção de alguns produtos, especulação com estoques ou excesso de 

circulação de moeda, entre outras. CASAROTTO FILHO ; KOPITTKE (2000) 

 

Devido a perda do poder aquisitivo da moeda, a inflação será considerada de 

3% para os primeiros 2 anos e 2% para o restante dos anos. 

12.8.1 Taxa mínima de atratividade - TMA 

Esse é um conceito de elevada significância no mundo financeiro, onde 

define que a Taxa Mínima de Atratividade – TMA, é uma taxa de juros que representa o 
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mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento, ou também o 

máximo que a empresa se propõe a pagar ao fazer um financiamento. Ou seja, a TMA é 

a taxa mínima que o empreendimento deve remunerar para ser considerado viável. 

 
Ao se analisar uma proposta de investimento deve ser considerado o fato de se 

estar perdendo a oportunidade de auferir retornos pela aplicação do mesmo 

capital em outros projetos. A nova proposta para ser atrativa deve render, no 

mínimo, a taxa equivalente à rentabilidade das aplicações correntes e de pouco 

risco. Esta é, portanto, a Taxa Mínima de Atratividade (TMA). CASAROTTO 

FILHO;KOPITTKE (2000) 

 

Para fins de cálculo para o projeto a TMA é de 15%, esse percentual foi 

determinado pelo valor da taxa SELIC atual, de 6,5%, somada a taxa de risco 

determinada pelo empreendedor de 8,5%. 

12.8.2  Valor presente líquido - VPL 

O VPL ou Valor Presente Líquido consiste em calcular o valor presente para 

os futuros pagamentos, tendo em conta que o dinheiro não terá o mesmo valor 

futuramente.  

O valor presente líquido (VPL) ou Net Present Value (NPV) é um dos 

instrumentos sofisticados mais utilizados para se avaliar propostas de 

investimentos de capital. Reflete a riqueza em valores monetários do 

investimento medida pela diferença entre o valor presente das entradas de caixa 

e o valor presente das saídas de caixa, a uma determinada taxa de desconto. 

(KASSAI et al., 1999) 

 

Baseado na definição de Valor Presente Líquido (VPL) tem-se a relação 

matemática para a determinação do valor: 

𝑉𝑃𝐿 = −𝐼 +
𝐹𝐶1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝐶3

(1 + 𝑖)3
+ ⋯ +

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

Onde:  

 VPL = Valor Presente Líquido 

 I = Investimento Inicial 

 FC = Fluxo de Caixa 

 

Através do cálculo realizado, obteve-se um valor de R$ 10.067.617,66, 

sendo assim, positivo. O valor positivo significa que o valor das entradas descontadas 

pela taxa mínima de atratividade é maior que o investimento inicial, comprovando a 

viabilidade da implantação da empresa. 
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12.8.3 Taxa interna de retorno - TIR 

Tem-se outro método para a verificação da viabilidade econômica da 

empresa que é por meio da TIR, a Taxa Interna de Retorno de um empreendimento 

manifesta o percentual de quanto rende tal projeto, ou seja, é um indicador de 

rentabilidade.  

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é um índice relativo que mede a rentabilidade 

do investimento por unidade de tempo, necessitando, para isso, que haja 

receitas envolvidas, assim como os investimentos. [...] Dada uma alternativa de 

investimento, se a taxa de retorno for maior que a taxa mínima de atratividade 

do mercado, a alternativa merece consideração. Caso contrário, a alternativa 

será rejeitada. Portanto, ao rejeitar um projeto com nível de investimento I, 

esse volume de recursos será então investido para ser remunerado à taxa 

mínima de atratividade. MOTTA;CALÔBA (2002). 

 

A TIR calculada foi de 36,84%, isso significa que a rentabilidade do projeto 

é maior do que a taxa mínima estabelecida, demonstrando a viabilidade. 

12.8.4 Taxa interna de retorno modificada - TIRM 

A Taxa Interna de Retorno Modificada é uma taxa de correção que tem 

como propósito eliminar os complicadores da Taxa Interna de Retorno. 

De acordo com Kassai et al. (1999), “Por meio desse artifício, obtemos uma 

taxa interna de retorno, em que os lucros são remunerados a uma taxa condizente com a 

realidade da empresa e os investimentos são financiados a taxas compatíveis com às do 

mercado, consequentemente uma taxa de retorno de investimento mais realista”. 

Contudo, a TIRM foi calculada e apresentou um valor de 20,6%, mostrando 

uma diferença de 16,24% em relação a TIR. 

12.8.5 Payback simples e Payback descontado 

O Payback é o tempo que o valor do investimento inicial leva para se igualar 

ao ganho. O Payback Simples é calculado sem descontar os fluxos de caixa futuros, já o 

Payback Descontado utiliza a Taxa Mínima de Atratividade como taxa de desconto.  

O payback, ou payout, é utilizado como referência para julgar a atratividade 

relativa das opções de investimento. Deve ser encarado com reservas, apenas 

como um indicador, não servindo para seleção entre alternativas de 

investimento. [...] De forma geral, quanto mais alongado o prazo de 

repagamento do empréstimo, ou payback, menos interessante ele se torna para 

o empreendedor. MOTTA;CALÔBA (2002). 
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Realizando o Payback Simples, a empresa teve o retorno do seu 

investimento inicial em 3 anos e 5 meses. O Payback Descontado apresentou retorno do 

investimento inicial em 3 anos e 11 meses. Considerando-se assim, um bom prazo de 

retorno do investimento. 

12.8.6 Retorno sobre o investimento - ROI 

Segundo Kassai et al. (1999), “O ROI é uma medida que quantifica o 

retorno produzido pelas decisões de investimento e avalia a atratividade econômica do 

empreendimento. Serve de parâmetro para avaliação do desempenho da empresa em 

relação a períodos anteriores, em relação ao mercado concorrente e também como 

sinalizador em relação ao custo de capitais de terceiros”. 

A expressão mais simples de Retorno Sobre o Investimento ou return 

on investiment (ROI) é estabelecida pela seguinte equação: 

 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

Obteve-se através do método, foi obtido um valor para o ROI de 38,78% em 

5 anos, de 65,22% em 10 anos e um percentual de 94,43% em 25 anos. 

12.8.7 Índice de lucratividade - IL 

Esse método determina o índice de lucratividade de um projeto, 

estabelecendo uma razão entre o valor presente das entradas líquidas de caixa e o 

investimento total. Segundo Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999), “Com esse critério, 

o investimento será rentável sempre que o valor presente das entradas líquidas de caixa 

de projeto for superior a seu investimento inicial, isto é, sempre que seu índice de 

lucratividade for superior a 1”. 

Através da realização dos cálculos necessários para o desenvolvimento 

desse método, obteve-se um valor de 1,05, sendo um valor maior que 1 (um) no tempo 

de 5 anos determinado pelos empreendedores, atestando a lucratividade da implantação 

do empreendimento. 
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12.9 PONTO DE EQUILÍBRIO 

O último método realizado para este projeto foi o Ponto de Equilíbrio, como 

o próprio nome já diz, é o ponto onde a empresa não terá lucro e nem prejuízo. O Ponto 

de equilíbrio consiste na seguinte fórmula: 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙í𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑃𝐸) =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎
 

  

De acordo com Casarotto Filho e Kopittke (2000), “A finalidade dos custos 

fixos e variáveis é que ela permite uma comparação melhor entre as alternativas com 

diferentes estruturas de custos. Pode-se verificar qual a melhor alternativa para 

diferentes níveis de produção ou demanda, isto é, achar o ponto de equilíbrio (break-

even point) entre estas alternativas. O ponto de equilíbrio também poderá mostrar o 

nível de atividade a partir do qual um negócio se torna lucrativo”.  

Como a empresa fabrica três produtos diferentes, foram correlacionados o 

percentual produzido de cada produto por quilograma de pneu utilizado, e seus 

respectivos valores de venda e preço de custo. 

 A análise foi executada e a tabela a seguir demonstra os resultados obtidos. 

 

Tabela 35– Ponto de Equilíbrio 

Produto Quantidade (a.m.) Valor (a.m.) Percentual (a.m.) 

Óleo 25228 kg R$ 42.887,98 58,62% 

Negro de Fumo 15137 kg R$ 27.246,48 37,24% 

Sucata 6055 kg R$ 3.027,39 4,14% 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

12.10 SENSIBILIDADE A FATORES EXTERNOS 

De acordo com HIRSCHFELD (1984) “A Análise de Sensibilidade tem por 

finalidade auxiliar na tomada de decisão ao se examinarem eventuais alterações de 

valores [...]”. A análise SWOT é utilizada na verificação da sensibilidade do 

empreendimento a fatores externos, pois através dela se realiza a análise por inteira do 
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negócio e do ambiente que a rodeia, ou seja, tanto interno com seus pontos fracos e 

fortes, como o externo com as oportunidades e ameaças. 

Para a implantação da Reuse será necessário um considerável investimento, 

no qual é imprescindível o uso de financiamentos e posteriormente juros altos. Assim o 

tempo de retorno de investimento aumenta, bem como o lucro obtido no decorrer dos 

meses. A empresa é iniciante no mercado, o que com certeza isso dificultará um pouco 

o caminho ao sucesso. Uma maneira de amenizar o pagamento de juros será obter o 

máximo possível de montante dos sócios, para menor pagamento de juros de 

financiamento. 

Outra ameaça é vista devido ao processo poder ser poluente se os gases não 

forem tratados de maneira correta, devido a isso o setor de engenharia da empresa está 

intensamente focado na parte ambiental, usando lavador de gás para que seja emitida a 

quantidade mínima possível de particulados a atmosfera, fazendo com que a legislação 

contribua para o crescimento da empresa. 

Temos também como ameaça o atual cenário econômico do Brasil, que vem 

demonstrando a crise em todos os setores, principalmente no setor industrial, com isso a 

Reuse contará com funcionários competentes e procurará sempre estar bem informada 

para tomar as melhores atitudes possíveis. 
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12.11 CONCLUSÕES 

Em virtude dos fatos mencionados e dos valores obtidos nas análises de 

viabilidade econômica e financeira, observou-se que a implantação do empreendimento, 

Reuse Pirólise de Pneus LTDA, é viável. 

Os cálculos dos custos fixos e variáveis foram feitos de maneira cautelosa e 

atenciosa, pois tais resultados incidem fortemente nos valores obtidos no fluxo de caixa, 

bem como no resultado total do projeto. Vale ressaltar também a importância do cálculo 

cuidadoso do preço de venda dos produtos. 

O Valor Presente Líquido (VPL) demonstrou um valor positivo, atestando a 

viabilidade, assim como a Taxa Interna de Retorno (TIR) e a Taxa Interna de Retorno 

Modificada (TIRM) que apresentaram valores maiores que a Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA). 

Por fim, o Payback Simples e o Payback Descontado nos proporcionaram 

um tempo de retorno do investimento considerado bom, e o Ponto de Equilíbrio 

demonstrou um resultado apreciável.  
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13 CONCLUSÃO 

A elaboração do projeto proposto nos trouxe uma evolução de aprendizado, 

pois fez com que aprofundássemos mais em outras áreas de conhecimento voltadas ao 

empreendedorismo. Conhecendo as dificuldades e as oportunidades existentes nas áreas 

estratégicas, ambiental, de segurança, de controle de qualidade e financeira. 

Ao final do presente estudo pôde ser constatado que o projeto é viável, tanto 

técnico quanto econômico. Pois foi visto a necessidade da reutilização dos resíduos e 

observado o valor agregado que os mesmos possuem, além de financeiramente 

apresentar um excelente retorno em curto prazo de todo o investimento necessário, 

tornando-se, no entanto, viável. 

Para execução do projeto porém, é necessário um alto investimento e os 

sócios proponentes não possuem a quantia exigida tendo que então utilizar de 

financiamentos. 
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ANEXO A –FATOR DE CORREÇÃO DA LMTD 
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ANEXO B – CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE LÍQUIDOS 
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ANEXO C – COEFICIENTE DE PROJETO 
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ANEXO D – NÚMERO DE TUBOS – PASSO QUADRADO 
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ANEXO E – FATOR DE ATRITO PARA O CASCO 
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ANEXO F – FATOR DE ATRITO PARA OS TUBOS 
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ANEXO G – GRAVIDADE ESPECÍFICA DE LÍQUIDOS 
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ANEXO H – GRAVIDADE ESPECÍFICA DE DERIVADOS DO PETRÓLEO 
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ANEXO I – VALORES DE VELOCIDADE ECONÔMICA ( REMI TELLES) 

Fluido/Aplicação Velocidade Econômica 

Água/sucção de bomba 1,0 a 2,5 (1,0 a 1,5 – segundo Telles) 

Água/descarga de bomba 1,5 a 3,0 

Água/ Redes de cidade 1,0 a 2,0 

Água/Redes em instalações Industriais 2,0 a 3,0 

Água/Alimentação de caldeira 2,5 a 3,0 (4 a 8, segundo Telles) 

Vapor/até 2kg/cm – saturado 20  a 40 

Vapor/ 2 a 10Kgf/cm² 40 a 80 

Vapor/ mais de 10kgf/cm² 80 a 200 

Ar comprimido/longas distâncias 5 a 7 

Ar comprimido/ dentro da fabrica 10 

Ar comprimido/ linhas flexíveis 15 a 20 

Fluido frigorifico/ condensador ao receptor Até 0,61 

Fluido frig./receptor a válvula de exp 0,5 a 1,25 

Fluido frig/ Linha de sucção 5,0 a 10,0 

Fluido frig/ linha de descarga 5,0 a 25 

Ar condicionado 5,0 a 10,0 

HC líq/ linha de sucção 1 a 2 

HC liq/outras linhas 1,5 a 2,5 

HC gasoso 25,0 a 30,0 
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ANEXO J – PROPRIEDADES DE LÍQUIDOS NO ESTADO SATURADO 

T, ºC 𝛒
, Kg/m

 cp, 

KJ/Kg-k 
𝛄, m²/s k , W/m-

K 

x, m²/s Pr B, 1/k 

Água (H2O) 

0 1002,28 4,215 1,788 

x10-6 

0,552 1,308x10-

7 

13,6 - 

20 1000,51 4,179 1,006 0,597 1,43 7,02 0,18x10-3 

40 994,59 4,176 0,658 0,628 1,512 4,34 - 

60 985,46 4,181 0,478 0,65 1,554 3,02 - 

80 974,08 4,194 0,364 0,668 1,636 2,22 - 

100 960,63 4,213 0,294 0,68 1,68 1,74 - 

120 945,25 4,247 0,247 0,685 1,708 1,446 - 

140 928,27 4,28 0,214 0,683 1,724 1,241 - 

160 909,69 4,339 0,19 0,68 1,729 1,099 - 

180 889,02 4,414 0,173 0,675 1,724 1,004 - 

200 866,76 4,502 0,16 0,664 1,706 0,937 - 

220 842,41 4,606 0,15 0,652 1,68 0,891 - 

240 815,66 4,753 0,143 0,635 1,639 0,871 - 

260 785,87 4,954 0,137 0,611 1,577 0,874 - 

280 752,55 5,205 0,135 0,579 1,481 0,910 - 

300 714,26 5,724 0,135 0,54 1,324 1,010 - 

Amônia, NH3 

-50 703,69 4,463 0,435x 

10-6 

0,547 1,742x 

10-7 

2,6 - 

-40 691,68 4,467 0,406 0,547 1,775 2,28 - 

-30 679,34 4,476 0,387 0,549 1,801 2,15 - 

-20 666,69 4,509 0,381 0,547 1,819 2,09 - 

-10 653,55 4,564 0,378 0,543 1,825 2,07 - 

0 640,1 4,635 0,373 0,54 1,819 2,05 - 

10 626,16 4,714 0,368 0,531 1,801 2,04 - 

20 611,75 4,798 0,359 0,521 1,775 2,02 2,45x10-3 

30 596,37 4,890 0,349 0,507 1,742 2,01 - 

40 580,99 4,999 0,340 0,493 1,701 2,00 - 

50 564,33 5,116 0,330 0,476 1,654 1,99 - 

Dióxido de Carbono CO2 

-50 1156,34 1,84 0,119x 

10-6 

0,0855 0,4021x 

10-7 

2,96 - 

-40 1117,77 1,88 0,118 0,1011 0,4810 2,46 - 

-30 1076,76 1,97 0,117 0,1116 0,5272 2,22 - 

-20 1032,39 2,05 0,115 0,1151 0,5445 2,12 - 

-10 983,38 2,18 0,113 0,1099 0,5133 2,20 - 

0 926,99 2,47 0,108 0,1045 0,4578 2,38 - 

10 860,03 3,14 0,101 0,0971 0,3608 2,80 - 

20 772,57 5,0 0,091 0,0872 0,2219 4,10 14,00x 

10-3 

30 597,81 36,4 0,080 0,0703 0,0279 28,7  
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ANEXO K – RUGOSIDADE DE MATERIAIS 

Tipo e(mm) 

Tubo estirado 0,0015 

Latão, chumbo, vidro 0,0076 

Aço comercial ou Aço carbono ou Ferro 

Usinado 

0,0457 

Ferro fundido (recoberto com asfalto) 0,1219 

Ferro galvanizado 0,1524 

Tubos de aduelas de madeira 0,1829 a 0,914 

Ferro fundido (não revestido) 0,2591 

Concreto 0,305 a 3,05 

Aço rebitado 0,914 a 9,14 
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ANEXO L – PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM FUNÇÃO DA ALTITUDE 

Altitude (m) Pressão m.c.a  

0 10,33 

300 9,96 

600 9,59 

900 9,22 

1200 8,88 

1500 8,54 

1800 8,20 

2100 7,89 

2400 7,58 

2700 7,31 

3000 7,03 
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ANEXO M – ALGUNS VALORES DE PRESSÃO DE VAPOR E DENSIDADE 

DA ÁGUA 

Temperatura (ºC) Pressão de Vapor Densidade (g/cm³) 

mmHg (Kg/cm²) 

15 12,7 0,0174 0,999 

20 17,4 0,0238 0,998 

25 23,6 0,0322 0,997 

30 31,5 0,0429 0,996 

35 41,8 0,0572 0,994 

40 54,9 0,0750 0,992 

45 71,4 0,0974 0,990 

50 92,0 0,1255 0,988 

55 117,5 0,1602 0,986 

60 148,8 0,2028 0,983 

65 186,9 0,2547 0,981 

70 233,1 0,3175 0,978 

75 288,5 0,3929 0,975 

80 354,6 0,4828 0,972 

85 433,0 0,5894 0,969 

90 525,4 0,7149 0,965 

95 633,7 0,8620 0,962 

100 760,0 1,033 0,958 

105 906,0 1,2320 0,955 

110 1070,0 1,4609 0,951 

115 1269,0 1,7260 0,947 

120 1491,0 2,027 0,943 
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ANEXO N – DIMENSÕES DOS TUBOS DE AÇO (IPS) 

Tamanho 

do tubo 

nominal, 

IPS, in 

DE, in Escala 

Nº 

DI, in Área de 

escoamento 

por tubo, in² 

Área por ft, 

linear, ft²/ft 

Peso 

por ft 

linear, 

lb de 

aço 

Externa Interna 

1/8 0,405 40* 0,269 0,058 0,106 0,070 0,25 

80# 0,215 0,036 0,056 0,32 

        

¼ 0,540 40* 0,364 0,104 0,141 0,095 0,43 

80# 0,302 0,072 0,079 0,54 

        

3/8 0,675 40* 0,493 0,192 0,177 0,129 0,57 

80# 0,423 0,141 0,111 0,74 

        

½ 0,840 40* 0,622 0,304 0,22 0,163 0,85 

80# 0,546 0,235 0,143 1,09 

        

¾ 1,05 40* 0,824 0,534 0,275 0,216 1,13 

80# 0,742 0,432 0,194 1,48 

        

1 1,32 40* 1,049 0,864 0,344 0,274 1,68 

80# 0,957 0,718 0,250 2,17 

        

11/4 1,66 40* 1,380 1,50 0,435 0,362 2,28 

80# 1,278 1,28 0,335 3,00 

        

11/2 1,90 40* 1,610 2,04 0,498 0,422 2,72 

80# 1,500 1,76 0,393 3,64 

        

2 2,38 40* 2,067 3,35 0,622 0,542 3,66 

80# 1,939 2,95 0,508 5,03 

        

21/2 2,88 40* 2,469 4,79 0,753 0,647 5,80 

80# 2,323 4,23 0,609 7,67 

        

3 3,50 40* 3,068 7,38 0,917 0,804 7,58 

80# 2,9 6,61 0,760 10,3 

        

4 4,50 40* 4,026 12,7 1,178 1,055 10,8 

80# 3,826 11,5 1,002 15,00 

        

6 6,625 40* 6,065 28,9 1,734 1,590 19,0 

80# 5,761 26,1 1,510 28,6 

        

8 8,625 40* 7,981 50,0 2,258 2,090 28,6 

80# 7,625 45,7 2,000 43,4 
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10 10,75 40* 10,02 78,8 2,814 2,62 40,5 

60 9,75 74,6 2,55 54,8 

        

12 12,75 30 12,09 115 3,338 3,17 43,8 

14 14,0 30 13,25 138 3,665 3,47 54,6 

16 16,0 30 15,25 183 4,189 4,00 62,6 

18 18,0 ~20 19,25 291 5,236 5,05 78,6 

20 20,0 20 19,25 291 5,236 5,05 78,6 

22 22,0 ~20 21,25 355 5,747 5,56 84,0 

24 24,0 20 23,25 425 6,283 6,09 94,7 

* (Conhecido como padrão) 

# (Conhecido como extrapesado) 

~(Aproximadamente) 
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ANEXO O – COMPRIMENTO EQUIVALENTE EXPRESSOS EM NÚMERO E 

DIÂMETRO E VALORES DE K 

Acessório K Le/D 

Válvula globo, aberta 7,5 350 

Válvula de ângulo, aberta 3,8 170 

Válvula gaveta, aberta 0,15 7 

Válvula gaveta ¾ aberta 0,85 40 

Válvula gaveta ½ aberta 4,4 200 

Válvula gaveta ¼ aberta 20 900 

Joelho padrão 90º 0,7 32 

Joelho raio curto 90º 0,9 41 

Joelho raio longo 90º 0,4 20 

Joelho padrão 45º 0,35 15 

T,com saída lateral 1,5 67 

T, com saída reta 0,4 20 

Curva 180º 1,6 75 

Ampliação Gradual - 12 

Cotovelo de 90º, raio longo - 22 

Cotovelo de 45º 0,4 16 

Curva de 90º(R/D=1) 0,9 21 

Curva de 45º 0,2 15 

Entrada normal  0,5 17 

Entrada de borda - 35 

Junção - 30 

Redução - 6 

Registro de globo aberto 100 350 

Saída de canalização 1,00 32 

T, saída bilateral 1,8 65 

Válvula de pé e crivo - 250 

Válvula de retenção - 100 

Registro de gaveta aberto 0,2 - 
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ANEXO P – GRÁFICO DE MOODY 
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ANEXO Q – ÁBACO (COMPRIMENTOS EQUIVALENTES PARA PERDAS 

POR ATRITO) 
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ANEXO R – CARTA PSICROMÉTRICA 
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ANEXO S – ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS IBAMA 

 

Fonte: IBAMA, 2018. 
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ANEXO T – FICHAS TÉCNICAS DOS REAGENTES 
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ANEXO U – Preço do Gerenciamento de Resíduos 

Resíduos 
 

Valor Unitário R$ 

Resíduo Comum   R$                257,40 

Madeiras   R$                132,18 

Classe II-a - Sólidos industriais não-contaminados   R$                299,15 

Classe II-a - Lã de rocha   R$                278,28 

Classe I - Reagentes de laboratório/ Produtos 

Químicos 
  R$                946,14 

Classe I - Sólidos contaminados   R$                946,14 

Classe I - Resíduos de solda   R$                946,14 

Classe II-b - Escória de jateamento   R$                299,15 

Classe I - Materiais contaminados e resíduos 

contaminados com óleo 
  R$            1.127,01 

Ambulatorial   R$                150,27 

Lâmpadas   R$                    1,95 

Pilhas / Baterias / Reatores de Lâmpadas   R$            1.871,28 

Água contaminada com óleo   R$                779,17 

Toalhas Industriais Retornáveis   R$                    0,52 

Borra de óleo BPF 1ª   R$            1.127,01 

Telha amianto   R$                946,14 

Borra de tinta   R$                946,14 

Papel e Papelão   R$                200,00 

Sucata Eletro-Eletrônica   R$                200,00 

Cartuchos e Toners de Impressoras   R$                200,00 

Plásticos   R$                200,00 

Ajudante Prático 

(estimado quantidade de 3.200 H.H. para 24 meses) 
  R$                  27,15 

Fonte: Higienelar, 2018. 
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Resíduos  Unid Valor Unitário R$ 

Sucata Ferrosa  Ton  R$                360,00  

Sucata Ferrosa (Contaminada 

com concreto) 
 Ton  R$                    1,00  

Sucata Ferrosa (Cavaco)  Ton  R$                  68,00  

Sucata Não Ferrosa  

(Cobre / Bronze / Alumínio/Inox) 
 Ton  R$            1.950,00  

Sucata Não Ferrosa (Valor 

Diferenciado = Cobre) 
 Ton  R$            7.200,00  

Baterias Industriais  Ton  R$            1.681,14  

Óleo Usado (sem água)  Ton  R$                200,00  

Fonte: Higienelar, 2018. 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE A – PLANTA BAIXA 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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APÊNDICE B – LAYOUT 

 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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APÊNDICE C – MEMORIAL DE CALCULO: BALANÇO DE MASSA E 

DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO PROCESSO  

BALANÇO DE MASSA DO PROCESSO 

• Balanço de massa global 

 

Figura 56– Balanço de massa global do processo. 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Quadro 30– Fluxos de massa global. 

Fluxos Entrada Descrição Fluxos Saída Descrição 

Fao Pneus Fa1 Gás Efluente 

Fbo Óleo diesel Fa2 Óleo 

Fco Ar atmosférico Fa3 Sucata 

Fdo Água Fa4 Negro de Fumo 

  Fa5 Resíduos Indesejados 

  Fd Água 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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𝐹𝑎𝑜 + 𝐹𝑏𝑜 + 𝐹𝑐𝑜 + 𝐹𝑑𝑜 = 𝐹𝑎1 + 𝐹𝑎2 + 𝐹𝑎3 + 𝐹𝑎4 + 𝐹𝑎5 + 𝐹𝑑 

 

Os fluxos de entrada e saída ficarão então da seguinte maneira, 

 

Quadro 31 – Fluxos de Entrada e Saída. 

ENTRADA 

Legenda Descrição Fluxo (Kg) 

Fao Pneus 10917 
 

Fbo Óleo diesel 1139 

Fco Ar atmosférico 166172,71 

Fdo Água 971670 

Total Entrada  1149898,71 

SAÍDA 

Legenda Descrição Fluxo (Kg) 

Fa1 Gás Efluente 167857,56 

Fa2 Óleo 5458,5 

Fa3 Sucata 1310,04 

Fa4 Negro de Fumo 3275,1 

Fa5 Resíduos Indesejados 327,51 

Fd Água 971670 

Total Saída 1149898,71 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

EXTRATOR DE ARAME 

• Balanço de massa global 

 

Figura 57 – Balanço de massa extrator de arame. 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Considerou-se que o extrator remove 70% do aço contido do pneu. 

Considerando que o pneu tem 12% de aço, irá ser retirado 8,4% de massa total da 

entrada. 

Quadro 32 – Fluxos de massa global. 

Fluxos Descrição Composição (%) 

Fao Pneus 100 

Fa1 Borracha 91,6 

Fa2 Aço 8,4 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

𝐹𝑎𝑜 = 𝐹𝑎1 + 𝐹𝑎2 

Balanço de massa por componente, 

𝐹𝑎0. 𝑋0 = 𝐹𝑎1. 𝑋1 + 𝐹𝑎2. 𝑋2 

Se a entrada é 10917 Kg, as saídas serão, 

 

Quadro 33 – Fluxos de Saída. 

Fluxos Composição (kg) 

Fa1 10000 Kg 

Fa2 917 Kg 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

 

REATOR DE PIRÓLISE 

• Balanço de massa global 

Figura 58 – Balanço de massa reator de pirólise 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Quadro 34 – Fluxos de massa reator de pirólise. 

Fluxos Descrição Composição (%) 

Fa1 Borracha 100 

Fa3 Fração volátil 60,04 

Fa4 Negro de fumo 32,75 

Fa5 Sucata ferrosa 3,93 

Fa6 Resíduos Indesejados 3,28 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

𝐹𝑎1 = 𝐹𝑎3 + 𝐹𝑎4 + 𝐹𝑎5 + 𝐹𝑎6 

 

Balanço de massa por componente, 

 

𝐹𝑎1. 𝑋1 = 𝐹𝑎3. 𝑋3 + 𝐹𝑎4. 𝑋4 + 𝐹𝑎5. 𝑋5 + 𝐹𝑎6. 𝑋6 

 

Com a entrada de 10000 Kg, as composições de saída serão, 

 

Quadro 35 – Fluxos de Saída. 

Fluxos Composição (kg) 

Fa3 6004,35 

Fa4 3275,1 

Fa5 393,012 

Fa6 327,538 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

• Balanço de energia:  

𝐸𝑒 − 𝐸𝑠 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
 

Desconsiderando-se energia cinética, potencial, trabalho e considerando 

acúmulo zero, têm-se: 

𝑄𝑒 − 𝑄𝑠 + 𝐻𝑒 − 𝐻𝑠 = 0 

𝑄𝑒 − 𝑄𝑠 + 𝛥𝐻 = 0 

𝑄𝑒 = 𝑄𝑠 − 𝛥𝐻 

𝑄𝑒 = 267,6 + 0,1𝑄𝑒 

𝑄𝑒 = 285,56
𝐾𝐽

𝐾𝑔
∗ 10.000𝐾𝑔 

𝑄𝑒 = 2855600 𝐾𝐽/𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 
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Dividindo pelo tempo do processo (10h): 

𝑄𝑒 = 285560
𝐾𝐽

ℎ
= 79322,22𝑊 

 

 

CONDENSADOR PARCIAL 

Para o cálculo do condensador parcial, considerou-se que para as 10 horas 

de reação, 5 horas liberam os gases de pirólise. O fluxo de fração volátil que passa no 

condensador então é, 

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑚á𝑠𝑠𝑖𝑐𝑜 =  
6004,35 𝐾𝑔

5 ℎ
= 1200,87 𝐾𝑔/ℎ 

Base de dados: 

• Temperatura de entrada água: 25°C 

• Temperatura entrada (Gás + Óleo): 215°C 

• Temperatura saída (Gás + Óleo): 70°C 

• Fluxo mássico de água: 8000 kg/h 

• Fluxo mássico de gás: 1200,87 kg/h 

• Calor específico da água: 1 cal/g°C 

• Calor específico do gás: 0,5 cal/g°C 

 

Q = W.Cp.(T1 -T2) = w.cp.(t2 - t1)  

1200,87.0,5.(215 -70) = 8000.1.(t2 - 25) 

t2 = 35,88°C → Temperatura de saída da água 

Q = 1200,87.0,5.(215 -70) = 8000.1.(35,88 - 25) 

Q = 87063,075 kcal/h = 345263,4246 BTU/h 

 

∆𝑇𝑀𝐿 =  
(𝑇1 − 𝑡2) − (𝑇2 − 𝑡1)

𝑙𝑛
(𝑇1 − 𝑡2)
(𝑇2 − 𝑡1)
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∆𝑇𝑀𝐿 =  
(419 − 96,589) − (158 − 77)

𝑙𝑛
(419 − 96,589)

(158 − 77)

= 174,76°𝐹 

 

𝑅 =
𝑇1 − 𝑡2

𝑡2 − 𝑡1
→ 𝑅 =

215 − 35,88

35,88 − 25
 → 𝑅 = 16,46 

 

𝑆 =  
𝑡2 − 𝑡1

𝑇1 − 𝑡1
→ 𝑆 =

35,88 − 25

215 − 25
→ 𝑆 = 0,0573 

 

Ft = 0,96  → Fator de correção, Fig. 18 Kern (1 passe casco – 2 passe tubo) 

∆T = Ft x ∆TML = 167,77°F 

Ud Estimado = 80 BTU/h.ft².°F = 390,594kcal/h.m².°C→ Quadro 8 Kern (água 

e composto orgânico médio) 

Fator de incrustação = 0,005 

Q = U.A.∆T → 345263,4246 = 80 x A x 167,77 

AESTIMADA = 25,724 ft² 

a't (ft²/ft) = 0,2618 

a't (m²/m) = 0,079794 

L (ft) = 6 

L (m) = 1,83 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =  
A ESTIMADA

a′t x L
= 16,3766 

Pelao quadro a seguir do Kern, adotou-se número de 24 tubos, obtendo-se os parâmetros 

do condensador, sendo: 

Quadro 36 – Dados Condensador 
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CARCAÇA - ÁGUA TUBOS - GÁS+ÓLEO 

Diametro interno (Dic)" 9 Diâmetro interno (DIt)" 0,81 

Espaço entre as chicanas (B)" 4 Diâmetro externo (DEt)" 1 

Passagens 1 Passagens 2 

Espaço entre os tubos (C')" 0,25 BGW 13 

Pt " 1,25 Passo Quadrado" 1.1/4 

  at (in²) 0,515 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

• Escoamento carcaça (água)  

Área de escoamento (ac) (ft²) = 
𝐷𝐼.𝐶′.𝐵

𝑃𝑡 .144
→

9.0,25.4

1,25 .144
= 0,05ft² 

 

Vazão Mássica (Gc) (lb/h.ft²) =  
𝑊

𝑎𝑐
→  

17636,96

0,05
= 352739,2 lb/h. ft²   

 

Diâmetro Equivalente (Dhc) (ft) = 
4𝑥(𝑃𝑇

2−
𝜋𝐷𝑜

2

4
)

𝜋𝐷𝑜
→

4𝑥(1,252−
3,14.1

4
)

3,14.1.12
= 0,082537 𝑓𝑡 

N° Reynolds = 
𝐷ℎ𝑐 .𝐺

𝜇
=

0,082537.352739,2

0,82.2,42
= 14671,48 

Pr = (
𝐶𝑝 𝑥 𝜇

𝐾
)

1

3
→ (

1 𝑥 0,82

0,3564
)

1

3
= 1,32 

 

Coeficiente de película não corrigido  

0,36.
𝐾

𝐷ℎ𝑐
. (

𝐺𝐷ℎ𝑐

𝜇𝑐
)

0,55

. (
𝜇𝑥𝐶𝑝

𝐾
)

1
3
 

0,36.
0,3564

0,082537
. (

352739,2.0,082537

0,82.2,42
)

0,55

. (
1𝑥0,82

0,3564
)

1
3

= 333,70 

 

Temperatura da Parede (°F) 

𝑡
𝑤= 𝑡𝑐 + 

ℎ𝑜𝑁𝐶
ℎ𝑖𝑜𝑁𝐶 + ℎ𝑜𝑁𝐶

 (𝑇𝑐−𝑡𝑐)  →
 𝑡

𝑤= 86,79 + 
333,70

333,70+ 2,92
 (288,5−86,79)=286,75°𝐹

 

Correção coeficiente (Øc) = (
𝜇

𝜇𝑤
)

0,14

→ (
0,82

0,15
)

0,14

= 1,27 

Coeficiente de película corrigido ho = hoNC x ∅𝑐    → ho = 333,70.1,27 = 423,29 
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• Escoamento Tubos 

Área de escoamento (at) (ft²) = 
𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠𝑎𝑇

𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠
=

24.0,515

2.144
= 0,0429 

 

Vazão Mássica (Gt) (lb/h.ft²) =  
𝑊

𝑎𝑡
→  

2647,462

0,0429
= 61688,4354 lb/h. ft²   

 

Diâmetro Equivalente (Dht) (ft) = 
0,81

12
= 0,0675 𝑓𝑡 

N° Reynolds = 
𝐷ℎ𝑡 .𝐺

𝜇
=

0,0675.61688,4354

1,93017.2,42
= 891,4476 

Pr = (
𝐶𝑝 𝑥 𝜇

𝐾
)

1

3
→ (

0,5 𝑥 1,93017

0,067211
)

1

3
= 2,431 

 

• Coeficiente de película não corrigido  

Segundo Foust (1982), a equação abaixo é utilizada para tubos verticais com 

condensação do tipo pelicular, 

ℎ = 1,18 [
𝑘𝑓

3𝜌𝑓
2𝑔𝜋𝐷

𝜇𝑓𝑤
]

1/3

 

ℎ = 1,18 [
0,067211348,46202. 380138,26.3,14.1.0,08333

1,93017.2647,462.0,91
]

1/3

= 2,9263 

 

Correção coeficiente (Øc) = (
𝜇

𝜇𝑤
)

0,14

→ (
1,93017

1,36626
)

0,14

= 1,0496 

Coeficiente de película corrigido ho = hoNC x ∅𝑐    → ho = 2,9263.1,0496 = 3,0714 

 

COEFICIENTE GLOBAL LIMPO 

𝑈𝑐 =  
ℎ𝑖𝑜 . ℎ𝑜

ℎ𝑖𝑜 + ℎ𝑜
=  

3,0714.423,29

3,0714 + 423,29
= 3,049𝐵𝑡𝑢 ⁄ ℎ. 𝑓𝑡². °𝐹 

COEFICIENTE GLOBAL SUJO 

1

𝑈𝐷
=  

1

𝑈𝑐
+ 𝑅𝑑= 59,59 

ÁREA DE PROJETO 
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𝐴 =  𝑛𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠. 𝑎′𝑡 . 𝐿 = 24.0,2618.6 = 37,6992 ft² 

FATOR DE INCRUSTAÇÃO 

DC

DC

d
UU

UU
R

.

−
=

   

Rd = 
59,59 −3,049 

 59,59 𝑥 3,049 
= 0,309 

 

AVALIAÇÃO PERDA DE CARGA NO CONDENSADOR 

 

Perda de Carga na Carcaça 

)(
..1022,5

)1.(.
.

10

2

psi
sD

NDIGc
fP

ChC

c

C


+
=  

O fator de atrito (f) pode ser encontrado 

na figura 29 (Kern), de acordo com o 

Reynolds já definido. E a densidade 

relativa (s) foi definida através da tabela 

6 (Kern), de acordo com a Tm da água. 

 

f=0,002 

 

DIc= diâmetro interno da carcaça 

Dhc= diâmetro hidráulico da carcaça

 
(𝑁 + 1) =

𝐿

𝐵
 .12       (𝑁 + 1) =

6

4
 .12 

(𝑁 + 1) =  18 

 

∆𝑃𝑐 = 0,002.
(352739,2)2.0,749997.18

5,22x1010.0,082537.1,26847.1
  

 

 

∆𝑃𝑐 = 0,6147 psi 

 

Perda de Carga nos Tubos 

 

O fator de atrito (f) pode ser encontrado na 

figura 26 (Kern), de acordo com o Reynolds 

já definido. E a densidade relativa (s) foi 

definida através da figura 6 (Kern). 

 

f=0,00055 

∆𝑃𝑙 = 0,00055.
(61688,4354)2.6.2

5,22x1010.0,0675.1.1,049
  

       ∆𝑃𝑙    = 0,00679 

14.3  Perda de carga no retorno dos 

tubos 

∆𝑃𝑟 = 4.
𝑛. 𝑉2  

𝑠. 2. 𝑔
(𝑝𝑠𝑖) 

 

O termo  𝑉 2
2𝑔  ⁄ pode ser encontrado na 

figura 27 (KERN), de acordo com a vazão 

mássica já definida anteriormente. 

           

           ∆𝑃𝑟 = 4.
2.0,1

1
       ∆𝑃𝑟 = 0,8 psi 
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A perda de carga admissível no lado da 

carcaça é maior do que o valor calculado. 

Então, está de acordo com o critério 

fixado no projeto.  

 

∆𝑃𝐴𝐷𝑀 = 10 𝑝𝑠𝑖 > ∆𝑃𝑐  

 

14.4  Perda de carga total  ∆𝑃𝒍 =

∆𝑃𝒍 +    
∆𝑃𝑟 

∆𝑃𝑙  = 0,00679 +  0,8 =  0,80679 𝑝𝑠𝑖 

A perda de carga admissível nos tubos é 

maior do que o valor calculado. Então, está 

de cordo com o critério fixado no projeto. 

∆𝑃𝐴𝐷𝑀 = 10 𝑝𝑠𝑖 > ∆𝑃𝑙  

 

SEPARADOR GÁS-ÓLEO 

• Balanço de massa global 

Figura 59 – Balanço de massa global separador gás-óleo 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Quadro 37 – Fluxos de massa global. 

Fluxos Descrição Composição (%) 

Fa3 Gás+óleo 100 

Fa7 Gás 90,91 

Fa8 Óleo 9,09 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

𝐹𝑎3 = 𝐹𝑎7 + 𝐹𝑎8 

Balanço de massa por componente, 

𝐹𝑎3. 𝑋3 = 𝐹𝑎7. 𝑋7 + 𝐹𝑎8. 𝑋8 
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Se a entrada é de 1200,87 Kg/h, as saídas serão, 

 

Quadro 38 – Fluxos de Saída. 

Fluxos Composição (kg/h) 

Fa7 1091,7 

Fa8 109,17 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

 

TROCADOR DE CALOR 

Base de dados: 

• Temperatura de entrada água: 25°C 

• Temperatura entrada Gás: 70°C 

• Temperatura saída Gás: 26°C 

• Fluxo mássico de água: 247,24 kg/h 

• Fluxo mássico de gás: 109,17 kg/h 

• Calor específico da água: 1 cal/g°C 

• Calor específico do gás: 0,56 cal/g°C 

 

Q = W.Cp.(T1 -T2) = w.cp.(t2 - t1)  

 

109,17.0,56.(70 -26) = 247,24.1.(t2 - 25) 

t2 = 35,88°C → Temperatura de saída da água 

 

Q = 109,17.0,56.(70 -26) = 247,24.1.(35,88 - 25) 

Q = 2689,95 kcal/h = 10667,45 BTU/h 

 

∆𝑇𝑀𝐿 =  
(𝑇1 − 𝑡2) − (𝑇2 − 𝑡1)

𝑙𝑛
(𝑇1 − 𝑡2)
(𝑇2 − 𝑡1)

 

 

∆𝑇𝑀𝐿 =  
(158 − 96,584) − (78,8 − 77)

𝑙𝑛
(158 − 96,584)

(78,8 − 77)

= 16,89°𝐹 
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𝑅 =
𝑇1 − 𝑡2

𝑡2 − 𝑡1
→ 𝑅 =

70 − 35,88

35,88 − 25
 → 𝑅 = 3,136 

 

𝑆 =  
𝑡2 − 𝑡1

𝑇1 − 𝑡1
→ 𝑆 =

35,88 − 25

70 − 25
→ 𝑆 = 0,2418 

 

Ft = 0,82  → Tabela Ft Ludwig (1 passe casco – 2 passe tubo) 

∆T = Ft x ∆TML = 13,85 °F 

 

Ud Estimado =100 BTU/h.ft².°F = 488,2428 kcal/h.m².°C→ Quadro 8 Kern (água e 

composto orgânico médio) 

Fator de incrustação = 0,003 

 

Q = U.A.∆T → 10667,45 = 100 x A x 13,85 

AESTIMADA = 7,703 ft² 

a't (ft²/ft) = 0,2618 

a't (m²/m) = 0,079794 

L (ft) = 6 

L (m) = 1,83 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =  
A ESTIMADA

a′t x L
= 4,904 

Pela tabela 9 do Kern, adotou-se número de 06 tubos, obtendo-se os parâmetros do 

condensador, sendo: 

Quadro 39 – Dados trocador de calor 

CARCAÇA – ÁGUA TUBOS - GÁS 

Diametro interno (Dic)" 3,4 Diâmetro interno (DIt)" 0,81 

Espaço entre as chicanas (B)" 4 Diâmetro externo (DEt)" 1 

Passagens 1 Passagens 2 

Espaço entre os tubos (C')" 0,25 BGW 13 

Pt " 1,25 Passo Quadrado" 1.1/4 

  

at (in²) 0,515 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

• Escoamento carcaça (água)  
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Área de escoamento (ac) (ft²) = 
𝐷𝐼.𝐶′.𝐵

𝑃𝑡 .144
→

3,4.4.1

1,25 .144
= 0,0189ft² 

 

Vazão Mássica (Gc) (lb/h.ft²) =  
𝑊

𝑎𝑐
→  

545,07

0,0189
= 28856,419 lb/h. ft²   

 

Diâmetro Equivalente (Dhc) (ft) = 
4𝑥(𝑃𝑇

2−
𝜋𝐷𝑜

2

4
)

𝜋𝐷𝑜
→

4𝑥(1,252−
3,14.1

4
)

3,14.1.12
= 0,082537 𝑓𝑡 

N° Reynolds = 
𝐷ℎ𝑐 .𝐺

𝜇
=

0,082537.28856,419

0,87.2,42
= 1131,25 

Pr = (
𝐶𝑝 𝑥 𝜇

𝐾
)

1

3
→ (

1 𝑥 0,87

0,35492
)

1

3
= 1,3483 

 

COEFICIENTE DE PELÍCULA NÃO CORRIGIDO  

0,36.
𝐾

𝐷ℎ𝑐
. (

𝐺𝐷ℎ𝑐

𝜇𝑐
)

0,55

. (
𝜇𝑥𝐶𝑝

𝐾
)

1
3
 

0,36.
0,35492

0,082537
. (

28856,419.0,082537

0,87.2,42
)

0,55

. (
1𝑥0,87

0,3592
)

1
3

= 81,75 

 

TEMPERATURA DA PAREDE (°F)  

𝑡
𝑤= 𝑡𝑐 + 

ℎ𝑜𝑁𝐶
ℎ𝑖𝑜𝑁𝐶 + ℎ𝑜𝑁𝐶

 (𝑇𝑐−𝑡𝑐)  →
 𝑡

𝑤= 86,792 + 
81,75

81,75+ 0,9976
 (118,4−86,792)=106,72°𝐹

 

 

Correção coeficiente (Øc) = (
𝜇

𝜇𝑤
)

0,14

→ (
0,87

0,69
)

0,14

= 1,033 

Coeficiente de película corrigido ho = hoNC x ∅𝑐    → ho = 81,75.1,033 = 84,45 

 

• Escoamento Tubos 

Área de escoamento (at) (ft²) = 
𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠𝑎𝑇

𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠
=

6.0,515

2.144
= 0,0107 

 

Vazão Mássica (Gt) (lb/h.ft²) =  
𝑊

𝑎𝑡
→  

240,678

0,0107
= 22432,158 lb/h. ft²   
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Diâmetro Equivalente (Dht) (ft) = 
0,81

12
= 0,0675 𝑓𝑡 

N° Reynolds = 
𝐷ℎ𝑡 .𝐺

𝜇
=

0,0675.22432,158

0,0108.2,42
= 57848,59 

Pr = (
𝐶𝑝 𝑥 𝜇

𝐾
)

1

3
→ (

0,56 𝑥 0,0108

0,02134
)

1

3
= 0,6571 

 

COEFICIENTE DE PELÍCULA NÃO CORRIGIDO  

hiNC = 0,027.
𝐾

𝐷ℎ𝑐
. (

𝐺𝐷ℎ𝑐

𝜇𝑡
)

0,8

. (
𝜇𝑥𝐶𝑝

𝐾
)

1

3
=  0,027.

0,02134

0,0675
. (57848,59)0,8. 0,6571 

 

hiNC =47,90 

Correção coeficiente (Øc) = (
𝜇

𝜇𝑤
)

0,14

→ (
0,0108

0,011
)

0,14

= 0,9976 

Coeficiente de película corrigido ho = hoNC x ∅𝑐    → ho = 47,90.0,9976 = 47,785 

 

COEFICIENTE GLOBAL LIMPO 

𝑈𝑐 =  
ℎ𝑖𝑜 . ℎ𝑜

ℎ𝑖𝑜 + ℎ𝑜
=  

85,45.47,785

85,45 + 47,785
= 30,52 𝐵𝑡𝑢 ⁄ ℎ. 𝑓𝑡². °𝐹 

 

COEFICIENTE GLOBAL SUJO 

1

𝑈𝐷
=  

1

𝑈𝑐
+ 𝑅𝑑= 81,728 

ÁREA DE PROJETO 

𝐴 =  𝑛𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠. 𝑎′𝑡 . 𝐿 = 6.0,2618.6 = 9,4248 ft² 

 

FATOR DE INCRUSTAÇÃO 

DC

DC

d
UU

UU
R

.

−
=

   

Rd = 
81,728−30,52 

 81,728.30,52 
= 0,0205 
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AVALIAÇÃO PERDA DE CARGA NO TROCADOR 

 

Perda de Carga na Carcaça  

)(
..1022,5

)1.(.
.

10

2

psi
sD

NDIGc
fP

ChC

c

C


+
=  

O fator de atrito (f) pode ser encontrado 

na figura 29 (Kern), de acordo com o 

Reynolds já definido. E a densidade 

relativa (s) foi definida através da tabela 

6 (Kern), de acordo com o Tm da água. 

 

f=0,0029 

 

DIc= diâmetro interno da carcaça 

Dhc= diâmetro hidráulico da carcaça

 
(𝑁 + 1) =

𝐿

𝐵
 .12       (𝑁 + 1) =

6

4
 .12 

(𝑁 + 1) =  18 

 

∆𝑃𝑐 = 0,0029.
(28856)2.0,1874.18

5,22x1010.0,082537.1,03298.1
  

 

 

∆𝑃𝑐 = 0,0027678 psi 

 

 

A perda de carga admissível no lado da 

carcaça é maior do que o valor calculado. 

Então, está de acordo com o critério 

fixado no projeto.  

Perda de Carga nos Tubos 

 

O fator de atrito (f) pode ser encontrado na 

figura 26 (Kern), de acordo com o Reynolds 

já definido. E a densidade relativa (s) foi 

definida através da tabela 6 (Kern), de 

acordo com o tm do gás. 

f=0,0002 

∆𝑃𝑙 = 0,0002.
(22432,158)2.6.2

5,22x1010.0,0675.1.0,9976
  

       ∆𝑃𝑙    = 0,000343562 

14.3  Perda de carga no retorno dos 

tubos 

∆𝑃𝑟 = 4.
𝑛. 𝑉2  

𝑠. 2. 𝑔
(𝑝𝑠𝑖) 

 

O termo  𝑉 2
2𝑔  ⁄ pode ser encontrado na 

figura 27 (KERN), de acordo com a vazão 

mássica já definida anteriormente.  

           

           ∆𝑃𝑟 = 4.
2.0,1

1
       ∆𝑃𝑟 = 0,8 psi 

 

14.4  Perda de carga total  ∆𝑃𝒍 =

∆𝑃𝒍 +    
∆𝑃𝑟 

∆𝑃𝑙 = 0,00034356 + 0,8 = 0,80034 𝑝𝑠𝑖 

A perda de carga admissível nos tubos é 
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∆𝑃𝐴𝐷𝑀 = 10 𝑝𝑠𝑖 > ∆𝑃𝑐  

maior do que o valor calculado. Então, está 

de cordo com o critério fixado no projeto. 

∆𝑃𝐴𝐷𝑀 = 2 𝑝𝑠𝑖 > ∆𝑃𝑙   

 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO TORRE DE RESFRIAMENTO 

Base de dados: 

• Temperatura de entrada água: 35,883°C / 96,5894°F 

• Temperatura de saída água: 25°C / 77°F 

• Temperatura entrada ar: 26,6°C / 79,88°F 

• Temperatura bulbo úmido ar: 22,8°C / 73,04°F 

• kya = 40 kgmol/hm³  

• hla/kya = infinito 

• L = 8,247 m³/h 

• L/S=229,0833 Kgmol/hm² 

• V’/S = 229,0833 Kgmol/hm² 

HV1 (BTU/lbArs) = (0,24+0,45.0,0155).(79,88-32)+(1075,8.0,0155) = 28,5 

TL1= 77 °F 

𝐿.𝐶𝑙

𝑉′ = 1 𝐵𝑇𝑈/𝑙𝑏𝑚𝑜𝑙°F 

HV2 (BTU/lbArs) = (96,5894-77)+28,5 

TL1= 96,59 °F 

𝑉′

𝑆
𝑘𝑦𝑎

→
229,0833

40
= 1,745615 

No entanto, deve-se obter a curva de equilíbrio nas condições operacionais 

da torre e posteriormente traçar a linha de operação, como segue: 
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Gráfico 2 - Curva de equilíbrio e linha de operação 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Traçando a linha de operação no respectivo gráfico com a curva de equilíbrio, obtêm-se: 

Quadro 40 – Cálculo da altura da torre de resfriamento. 

TL (°F) 
HV 

(BTU/lbmol) 

Hi 

(BTU/lbmol) 
Hi-HV DHV 

DHV/Hi-

Hv 
Z(ft) 

77 826,501827 950 123,498173   0 

6,41600258 

80 913,5 1050 136,5 86,99817 0,637349 

85 1058,5 1220 161,5 145 0,897833 

90 1203,5 1400 196,5 145 0,737913 

95 1348,5 1610 261,5 145 0,554493 

96,59 1394,61 1620 225,39 191,11 0,847908 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Sendo a soma de DHV/Hi-Hv = 3,6755; 

Obtêm-se o comprimento Z, como: 

Z = (
𝑉′

𝑆

𝑘𝑦𝑎
) . ∑ DHV/Hi − Hv                 𝑍 =  1,745615.3,765496934 = 6,416003𝑓𝑡 

S = 0,5 m² 
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DT = 0,79809 m 

𝑄 = 𝑞. 𝑉′ = 143154,6 𝐵𝑇𝑈/ℎ 

 

 

BOMBA CONDENSADOR PARCIAL 

O DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES 

▪ Sucção 

𝑄 = 8
𝑚3

ℎ
.

1ℎ

3600𝑠
= 2,22𝑥10−3

m3

s
 

𝑄 = 𝑣. 𝐴 = 𝑣. 𝜋.
𝑑2

4
 

Portando: 

𝑑 =  √
4. 𝑄

𝜋. 𝑣
 

 

𝑑 =  √
4.2,22𝑥10−3 𝑚3

𝑠  

𝜋. 1,75
𝑚
𝑠

= 0,0402𝑚 = 1,583 𝑖𝑛 

 

Especifica-se uma bitola comercial acima do diâmetro de recalque, 

encontrado no anexo N, conforme método da velocidade econômica, tem-se: DN 1.1/2” 

Sch40. 

Diâmetro interno de sucção: 0,0409 m 

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

4. 𝑄

𝜋. 𝑑2
 

Portanto: 
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𝑣 =
4.2,22𝑥10−3 𝑚3

𝑠  

𝜋. (0,0409𝑚)2
= 1,691

𝑚

𝑠
  

▪ Recalque 

• 1 Nominal menor que a sucção 

• DN 1.1/4in Sch40 

• Portando o diâmetro interno fica: 1,38” = 0,0351 m 

Calculando a nova velocidade: 

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

4. 𝑄

𝜋. 𝑑2
 

Portanto: 

𝑣 =
4.2,22𝑥10−3 𝑚3

𝑠
𝜋. (0,0351𝑚)2

= 2,303
𝑚

𝑠
  

A velocidade 2,303 m/s será a velocidade adotada na tubulação de recalque, 

uma vez que está entre 1,5 e 3,0m/s. 

O PERDA DE CARGA TOTAL  

▪ Fórmula Universal 

ℎ𝑙 = 𝑓𝑑 . (
𝐿𝑒𝑞

2𝑑
) . 𝑣² 

Sendo que:  

ℎ𝑙−𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ℎ𝑙−𝑆𝑈𝐶ÇÃ𝑂 + ℎ𝑙−𝑅𝐸𝐶𝐴𝐿𝑄𝑈𝐸 

A perda de carga total é a soma das perdas de carga na sucção e no recalque. 
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• Sucção 

ℎ𝑙−𝑆𝑈𝐶ÇÃ𝑂 = 𝑓𝐷 . [
(𝐿𝐴𝑐𝑒𝑠𝑠.+𝐿𝑇𝑢𝑏.)

2. 𝑑
] . 𝑣² 

 

LTub.- 1 m (Comprimento da tubulação de sucção.); 

Acess. 1 - L/D =250; L1= 250.0,0409m = 10,225 m 

Acess. 2 - L/D = 350.0,0409 = 14,315 m 

𝑅𝑒 =
𝑣. 𝑑

𝛾
 

γ = Valor obtido do anexo J 

Portanto:  

𝑅𝑒 =
1,691

𝑚
𝑠

 .0,0409𝑚

0,919𝑋10−6 𝑚2

𝑠

= 75257,78 (𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜) 

Re = 75257,78 ∴ fluxo turbulento. 

Se e = 0,0457mm (Valor obtido no anexo K) 

𝑒

𝑑
=

0,0457𝑋10−3𝑚

0,0409𝑚
= 1,12𝑋10−3 = 0,00112 

Portando fD = 0,0235 (Valor obtido do gráfico de Moody –  Anexo P).  

Sendo assim, com todos os valores necessários para calcular a perda de 

carga na sucção, tem-se: 

ℎ𝑙−𝑆𝑈𝐶ÇÃ𝑂 = 0,0235. [
(1 𝑚 + 10,225 𝑚 + 14,315 𝑚)

2.0,049 𝑚
] . (1,691

𝑚

𝑠
)

2

= 20,981
𝑚2

𝑠2

= 2,141 𝑚. 𝑐. 𝑎. = 20980,83 𝑃𝑎 
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• Recalque 

ℎ𝑙−𝑅𝐸𝐶𝐴𝐿𝑄𝑈𝐸 = 𝑓𝐷 . [
(𝐿𝐴𝑐𝑒𝑠𝑠.+𝐿𝑇𝑢𝑏.)

2. 𝑑
] . 𝑣² 

 

fD = ?; 

d = 0,0351 m; 

v = 2,303  m/s; 

LTub.= ? (Comprimento da tubulação de recalque.); 

LAcess. = ? (Soma dos comprimentos equivalentes de todos os acessórios na 

tubulação de recalque.). 

𝑅𝑒 =
𝑣. 𝑑

𝛾
 

γ = Valor obtido do anexo J. 

 Portanto:  

 

𝑅𝑒 =
2,303

𝑚
𝑠 . 0,0351𝑚

0,919𝑋10−6 𝑚2

𝑠

= 87960,065 

 

Re = 87960,065 ∴ fluxo turbulento. 

Se e = 0,0457mm (Valor obtido do anexo K) 

 

𝑒

𝑑
=

0,0457𝑋10−3𝑚

0,0351𝑚
= 1,3𝑥10−3 
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Portando fD = 0,024 (Valor obtido do gráfico de Moody – Anexo P) 

 𝐿𝑇𝑢𝑏. = 115,681 𝑚 

LAcess1 (Cotovelo 90°).6: L/d = 32 ∴ Leq1 = 6,739 m 

L Acess2 (Curva 180°).24: L/d = 75 ∴ Leq2 = 63,18 m 

L Acess3 (Válvula Globo).2: L/d = 350 ∴ Leq3 = 14,285 m 

 

Sendo assim, com todos os valores necessários para calcular a perda de 

carga no recalque, tem-se: 

 

ℎ𝑙−𝑅𝐸𝐶𝐴𝐿𝑄𝑈𝐸 = 0,024. [
(115,681 𝑚 + 6,739 𝑚 + 63,18 + 14,285)

2.0,0351 𝑚
] . (2,303

𝑚

𝑠
)

2

= 362,445
𝑚2

𝑠2
 

• Total 

Com hl-sucção e hl-recalque calculados, consegue-se obter a perda de carga 

total: 

ℎ𝑙−𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ℎ𝑙−𝑆𝑈𝐶ÇÃ𝑂 + ℎ𝑙−𝑅𝐸𝐶𝐴𝐿𝑄𝑈𝐸 

ℎ𝑙−𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 20,981
𝑚2

𝑠2
+ 362,445

𝑚2

𝑠2
= 384 

𝑚2

𝑠2
  

O ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (AMT) 

Realizando o balanço de energia entre ponto 1 e ponto 2: 

𝐻 =  
𝑣2

2 − 𝑣1
2

2
+ 𝑔. (𝑦2 − 𝑦1) +  

𝑃2 − 𝑃1

𝜌
+ ℎ𝑙 
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▪ Pela Equação Universal 

𝐻 =  
𝑣2

2 − 𝑣1
2

2
+ 𝑔. (𝑦2 − 𝑦1) +  

𝑃2 − 𝑃1

𝜌
+ ℎ𝑙 

 

Então: 

 

𝐻 = 9,8
𝑚

𝑠2
. 7 𝑚 +  384 

𝑚2

𝑠2
= 452,6 

𝑚2

𝑠2
 

 

Portando a AMT referente a perda de carga calculada pela Equação 

Universal é 452,6 m²/s² 

O POTÊNCIA DA BOMBA 

Realizando o balanço de energia entre os pontos 1 e 2 (representados na 

figura 1), tem-se: 

 

𝑃𝑜𝑡 =  [
𝑣2

2 − 𝑣1
2

2
+ 𝑔. (𝑦2 − 𝑦1) +  

𝑃2 − 𝑃1

𝜌
+ ℎ𝑙] . 𝜌. 𝑄 

Se  

𝐻 =  
𝑣2

2 − 𝑣1
2

2
+ 𝑔. (𝑦2 − 𝑦1) +  

𝑃2 − 𝑃1

𝜌
+ ℎ𝑙 

 

Portanto: 

𝑃𝑜𝑡 =  𝐻. 𝜌. 𝑄 

▪ Pela Equação Universal 

𝑃𝑜𝑡 =  𝐻. 𝜌. 𝑄 

H = 453 m²/s² 

Q = 0,00222 m³/s 
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ρ = 1000 kg/m³ 

 

Então: 

𝑃𝑜𝑡 =  453
𝑚2

𝑠2
. 1000

𝑘𝑔

𝑚3
. 2,22𝑥10−3

𝑚3

𝑠
= 1007 𝑊 = 1,35𝐻𝑝 

 

O motor adotado deve ser o de potência disponível no mercado, logo acima 

do valor calculado acrescido de um dos seguintes valores: 50% para as bombas de até 

2HP, 30% para as bombas 2 a 5HP, 20% para as bombas de 5 a 10HP, 15% para as 

bombas de 10 a 20HP e 10% para as bombas acima de 20HP. 

Portando a potência necessária da bomba é de 2,025 Hp, com coeficiente de 

segurança.  

 

 

BOMBA TROCADOR DE CALOR 

O DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES 

▪ Sucção 

𝑄 = 0,247
𝑚3

ℎ
.

1ℎ

3600𝑠
= 6,89𝑋10−5

m3

s
 

𝑄 = 𝑣. 𝐴 = 𝑣. 𝜋.
𝑑2

4
 

Portanto: 

𝑑 =  √
4. 𝑄

𝜋. 𝑣
 

𝑑 =  √
4.6,89𝑋10−5 𝑚3

𝑠  

𝜋. 1,75
𝑚
𝑠

= 7,08𝑋10−3𝑚 = 0,279 𝑖𝑛 
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Especifica-se uma bitola comercial acima do diâmetro de recalque, 

encontrado no anexo N, conforme método da velocidade econômica, tem-se: DN 1/4” 

Sch40. 

Diâmetro interno de sucção: 0,364” = 9,25X10-3 m. 

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

4. 𝑄

𝜋. 𝑑2
 

Portanto: 

𝑣 =
4.6,89𝑥10−5 𝑚3

𝑠  

𝜋. (9,25𝑥10−3𝑚)2
= 1,03

𝑚

𝑠
  

▪ Recalque 

• 1 Nominal menor que a sucção 

• DN 1/8in Sch40 

• Portando o diâmetro interno fica: 0,259” = 0,00683 m 

Calculando a nova velocidade: 

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

4. 𝑄

𝜋. 𝑑2
 

Portando: 

𝑣 =
4.6,89𝑥10−3 𝑚3

𝑠
𝜋. (6,83𝑥10−3𝑚)2

= 1,879
𝑚

𝑠
  

A velocidade 1,879 m/s será a velocidade adotada na tubulação de recalque, 

uma vez que está entre 1,5 e 3,0m/s. 
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O PERDA DE CARGA TOTAL  

▪ Fórmula Universal 

ℎ𝑙 = 𝑓𝑑 . (
𝐿𝑒𝑞

2𝑑
) . 𝑣² 

Sendo que:  

ℎ𝑙−𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ℎ𝑙−𝑆𝑈𝐶ÇÃ𝑂 + ℎ𝑙−𝑅𝐸𝐶𝐴𝐿𝑄𝑈𝐸 

A perda de carga total é a soma das perdas de carga na sucção e no recalque. 

• Sucção 

ℎ𝑙−𝑆𝑈𝐶ÇÃ𝑂 = 𝑓𝐷 . [
(𝐿𝐴𝑐𝑒𝑠𝑠.+𝐿𝑇𝑢𝑏.)

2. 𝑑
] . 𝑣² 

 

LTub.- 1 m (Comprimento da tubulação de sucção.); 

Acess. 1 - L/D =250; L1= 2,312 m 

Acess. 2 - L/D = 3,238 m 

𝑅𝑒 =
𝑣. 𝑑

𝛾
 

γ = Valor obtido do anexo J. 

Portanto:  

𝑅𝑒 =
1,03

𝑚
𝑠  .0,00925𝑚

0,919𝑋10−6 𝑚2

𝑠

= 10370 (𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜) 

Re = 10370 ∴ fluxo turbulento. 

Se e = 0,0457mm (Valor obtido do anexo K) 

𝑒

𝑑
=

0,0457𝑋10−3𝑚

9,25𝑥10−3𝑚
= 0,005 
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Portando fD = 0,036 (Valor obtido do gráfico de Moody – Anexo P) 

Sendo assim, com todos os valores necessários para calcular a perda de 

carga na sucção, tem-se: 

ℎ𝑙−𝑆𝑈𝐶ÇÃ𝑂 = 0,036. [
(1 𝑚 + 5,55 𝑚)

2.0,00925 𝑚
] . (1,03

𝑚

𝑠
)

2

= 13,522
𝑚2

𝑠2
= 1,38 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

• Recalque 

ℎ𝑙−𝑅𝐸𝐶𝐴𝐿𝑄𝑈𝐸 = 𝑓𝐷 . [
(𝐿𝐴𝑐𝑒𝑠𝑠.+𝐿𝑇𝑢𝑏.)

2. 𝑑
] . 𝑣² 

fD = ?; 

d = 0,00683 m; 

v = 1,879  m/s; 

LTub.= ? (Comprimento da tubulação de recalque.); 

LAcess. = ? (Soma dos comprimentos equivalentes de todos os acessórios na 

tubulação de recalque.). 

𝑅𝑒 =
𝑣. 𝑑

𝛾
 

γ = Valor obtido do anexo J. 

 Portanto:  

𝑅𝑒 =
1,879

𝑚
𝑠 . 6,83𝑋10−3𝑚

0,919𝑋10−6 𝑚2

𝑠

= 1,4𝑋104 

Re = 1,4X104 ∴ fluxo turbulento. 

Se e = 0,0457mm (Valor obtido do anexo K) 

𝑒

𝑑
=

0,0457𝑋10−3𝑚

6,83𝑋10−3𝑚
= 0,007 

Portando fD = 0,038 (Valor obtido do gráfico de Moody – Anexo P) 



282 

 

 𝐿𝑇𝑢𝑏. = 11,4 𝑚 

LAcess1 (Cotovelo 90°).10: L/D = 32 ∴ Leq1 = 2,186 m 

L Acess2 (Casco).1: L/D = 75 ∴ Leq2 = 160 m 

L Acess3 (Válvula Globo).2: L/D = 350 ∴ Leq3 = 4,572 m 

Sendo assim, com todos os valores necessários para calcular a perda de 

carga no recalque, tem-se: 

ℎ𝑙−𝑅𝐸𝐶𝐴𝐿𝑄𝑈𝐸 = 0,038. [
(11,4 𝑚 + 170)

2.0,00683 𝑚
] . (1,879

𝑚

𝑠
)

2

= 1781,655
𝑚2

𝑠2
 

• Total 

Com hl-sucção e hl-recalque calculados, consegue-se obter a perda de carga 

total: 

ℎ𝑙−𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ℎ𝑙−𝑆𝑈𝐶ÇÃ𝑂 + ℎ𝑙−𝑅𝐸𝐶𝐴𝐿𝑄𝑈𝐸 

ℎ𝑙−𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 13,522
𝑚2

𝑠2
+ 1781,655

𝑚2

𝑠2
= 1795,177 

𝑚2

𝑠2
  

O ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (AMT) 

Realizando o balanço de energia entre ponto 1 e ponto 2: 

𝐻 =  
𝑣2

2 − 𝑣1
2

2
+ 𝑔. (𝑦2 − 𝑦1) +  

𝑃2 − 𝑃1

𝜌
+ ℎ𝑙 

▪ Pela Equação Universal 

𝐻 =  
𝑣2

2 − 𝑣1
2

2
+ 𝑔. (𝑦2 − 𝑦1) +  

𝑃2 − 𝑃1

𝜌
+ ℎ𝑙 

Então: 

𝐻 = 9,8
𝑚

𝑠2
. 6,196 𝑚 +  1795,177 

𝑚2

𝑠2
= 1855,903 

𝑚2

𝑠2
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Portando a AMT referente a perda de carga calculada pela Equação 

Universal é 1855,903 m²/s² 

O POTÊNCIA DA BOMBA 

Realizando o balanço de energia entre os pontos 1 e 2 (representados na 

figura 1), tem-se: 

 

𝑃𝑜𝑡 =  [
𝑣2

2 − 𝑣1
2

2
+ 𝑔. (𝑦2 − 𝑦1) +  

𝑃2 − 𝑃1

𝜌
+ ℎ𝑙] . 𝜌. 𝑄 

 

Se  

𝐻 =  
𝑣2

2 − 𝑣1
2

2
+ 𝑔. (𝑦2 − 𝑦1) +  

𝑃2 − 𝑃1

𝜌
+ ℎ𝑙 

 

Portanto: 

𝑃𝑜𝑡 =  𝐻. 𝜌. 𝑄 

▪ Pela Equação Universal 

𝑃𝑜𝑡 =  𝐻. 𝜌. 𝑄 

 

H = 1855,903 m²/s² 

Q = 6,89𝑥10−5 m³/s 

ρ = 1000 kg/m³ 

 

Então: 

𝑃𝑜𝑡 =  1855,903
𝑚2

𝑠2
. 1000

𝑘𝑔

𝑚3
. 6,89𝑥10−5

𝑚3

𝑠
= 127,872 𝑊 = 0,171𝐻𝑝 

O motor adotado deve ser o de potência disponível no mercado, logo acima 

do valor calculado acrescido de um dos seguintes valores: 50% para as bombas de até 

2HP, 30% para as bombas 2 a 5HP, 20% para as bombas de 5 a 10HP, 15% para as 

bombas de 10 a 20HP e 10% para as bombas acima de 20HP. 
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Portando a potência necessária da bomba é de 0,2565 Hp, com coeficiente 

de segurança.  

 

COMPRESSOR  

 

A potência requerida pelo compressor pode ser descrita segundo o balanço 

de energia como, 

 

𝑃𝑐 = 𝑄 + �̇�(ℎ𝑠 − ℎ𝑒) 

 

 

 

Onde,  

𝑃𝑐 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 (𝑊)
𝑄 = 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 (𝑊)
�̇� = 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝐾𝑔/𝑠)
ℎ𝑒 𝑒 ℎ𝑠 = 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑔á𝑠 (𝐽/𝐾𝑔)

 

 

A temperatura de saída do gás comprimido pode ser calculada como, 

𝑇2

𝑇1
=  (

𝑃2

𝑃1
)

𝑛−1
𝑛

 

 

Segundo Fernandes Filho (2015), n=1 para processos isotérmicos, e n=k para 

processos adiabáticos. Já para processos politrópicos (reais), a maioria dos 

compressores tem n entre 1,20 e 1,35. Será adotado então um valor médio de 1,275. A 

temperatura de entrada no compressor considera-se igual à temperatura de saída do 

trocado de calor (26°C). Então encontrou-se a temperatura de saída do gás, 

𝑇2 = 390,65 𝐾  

 

O trabalho específico de um compressor é dado pela equação, 

𝑤𝑐 =  𝑝1𝑣1 (
𝑘

𝑘 − 1
) [

𝑃2

𝑃1

𝑘−1
𝑘

− 1] 

Segundo Fernandes Filho (2015), para um processo politrópico, basta substituir k por n. 

 

𝑤𝑐 = 195442,8 
𝑃𝑎. 𝑚³

𝑘𝑔
 

A potência do compressor é então calculada, 
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𝑃𝐶 = 𝑤𝑐. �̇�  

 

𝑃𝑐 = 5926,801 𝑊  

 

Ainda segundo Fernandes Filho (2015), um compressor geralmente possui 

rendimento global entre 10% a 15%.  

“Esse rendimento global é a relação entre a potência pneumática 

desenvolvida no uso final e a potência elétrica fornecida ao motor que aciona o 

compressor. Existem diversas perdas ao longo do sistema, entre elas: perdas no motor 

elétrico que aciona o compressor; perdas térmicas, volumétricas e mecânicas no próprio 

compressor; perdas nos equipamentos de condicionamento de ar; perdas no sistema de 

distribuição de ar; perdas nas linhas de conexão; perdas nos próprios equipamentos e 

dispositivos de uso final do ar.” (FERNANDES FILHO, 2015) 

Considerando um rendimento de 10%, tem-se a potência real do 

compressor. 

𝑃𝑐 = 11260,92 𝑊   

 

QUEIMADOR 

 

A carga térmica do queimador do tipo injetor pode ser representada como,  

ℎ𝑞 = 0,278
𝐵. 𝑄𝑖

𝑓𝑞
 

Onde,  

B é o fluxo volumétrico de combustível em m³/h 

Qi é o poder calorífico inferior do combustível 

fq é a área de seção transversal do bico do queimador 

• Para o queimador de gás: 

ℎ𝑞 = 0,278
56,11.38487,8

3,14. 8,52

4

= 10585,97 𝑊/𝑐𝑚² 

Segundo o software Vulcano 2.5, faz-se necessário 60,4 kg ar para cada kg 

de gás de pirólise. O fluxo de gás é de 109,17 kg/h, então o fluxo total que sai do 

queimador será de 7688,45 kg/h. 

• Para o queimador de óleo: 
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Serão utilizados dois queimadores de óleo diesel, para estes foram 

calculadas a mesma carga térmica, 

ℎ𝑞 = 0,278
0,066.42800

3,14. 0,52

4

= 4012,30 𝑊/𝑐𝑚² 

 

ℎ𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8024,81 𝑊/𝑐𝑚² 

 

Segundo o software Vulcano 2.5, faz-se necessário 68,5 kg ar para cada kg 

de gás de pirólise. O fluxo de gás é de 56,95 kg/h, então o fluxo total que sai do 

queimador será de 7688,25 kg/h. 

 

TORRE DE ABSORÇÃO 

 
 

 

 

𝐺1(1 − 𝑦1)  ∴   𝐺′ = 269,2 (1 − 5𝑥10−4) ∴ 𝐺′ = 269,0654 𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ 

A curva de equilíbrio SO2, ar e água pode ser representada pela equação da 

reta y=12,87x. 

 

 

 

 

 

Dados 

Entrada Saída 

x2 0 x1 Determinar 

y1 0,05% y2 0,0025% 

G1 269,2 kmol/h G2 Determinar 

L2 Determinar L1 Determinar 
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Gráfico 3 – Curva de Equilíbrio SO2 + água + ar. 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

O L’ é mínimo (L’mín) quando a linha de operação toca a linha do 

equilíbrio no ponto B (reta AB).  

 

Extraindo os dados do gráfico, para L’mín, x1 é 0,00388% ou 3,88x10-5. Então, 

𝐿′(𝑋2 − 𝑋1) = 𝐺′(𝑌2 − 𝑌1) 

𝐿′𝑚í𝑛 =
𝐺′(𝑌2 − 𝑌1)

(0 − 𝑋1)
 ∴ 𝐿′𝑚í𝑛 =

269,0654
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
(5𝑥10−4 − 2,5𝑥10−5)

3,88𝑥10−5
 

 

𝐿′𝑚í𝑛 = 3293,90 kmol/h 

Considerando L’=1,5.L’mín 
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𝐿′ = 𝐿2 = 4940,86 𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ 

A linha de operação então ficará, 

 

A concentração de SO2 na água, na saída da torre será, 

𝐿′(𝑋2 − 𝑋1) = 𝐺′(𝑌2 − 𝑌1) 

𝑋1 =
𝐺′

𝐿′
(𝑌1 − 𝑌2) ∴  𝑋1 =  

269,0654

4940,86
(5𝑥10−4 − 2,5𝑥10−5)  

𝑋1 = 2,587𝑥10−5 

Cálculo do SO2 eliminado, 

𝑆𝑂2 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 =  0,075
𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑠
. 5𝑥10−4. 0,95.6,4  

𝑆𝑂2 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 = 0,00239
𝑘𝑔

𝑠
= 3,75𝑥10−5𝑘𝑚𝑜𝑙/𝑠 

 

O fluxo de líquido na saída será de, 

 

𝐿1 = 1,37
𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑠
+ 3,75𝑥10−5

𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑠
≅  1,37 

𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑠
 

 

Para determinação do diâmetro da torre, foram supostos valores para o 

diâmetro até que a perda de carga fosse aproximadamente 0,5 inH2O/ft, que é a 

recomendada para torres de absorção de acordo com a literatura (MANUAL ENG 

QUIMICO, sec.14-18 TREYBAL p.224; 1993). 

 

𝜌𝑔á𝑠 = 0,079 𝑙𝑏/𝑓𝑡3 

𝜌𝐿 = 62,113 𝑙𝑏/𝑓𝑡3 
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𝐷. 𝐼. = 1,75 𝑚 

𝐴 = 2,397 𝑚² 

 

𝐺 =
2,136 𝑘𝑔/𝑠

2,397 𝑚2
= 0,8911

𝑘𝑔

𝑚2𝑠
= 0,1825

𝑙𝑏

𝑓𝑡2𝑠
= 657

𝑙𝑏

𝑓𝑡2ℎ
 

 

𝐿 =
24,7 𝑘𝑔/𝑠

2,397 𝑚²
= 10,3045

𝑘𝑔

𝑚2𝑠
= 2,1107

𝑙𝑏

𝑓𝑡2𝑠
= 7598,52

𝑙𝑏

𝑓𝑡2ℎ
 

 

Calculamos então, a abcissa e a ordenada, 

 

(
𝐿

𝐺
) (

𝜌𝐺

𝜌𝐿
)

1
2⁄

=  
2,1107

0,1825
(

0,079

62,113
)

1
2⁄

=  0,4125 

 

𝑌 =  
𝐺′2. 𝐶𝐹. Ψ. 𝜇𝐿

0,2

𝐶. 𝜌𝐺 . 𝜌𝐿
 ∴ 𝑌 =  

0,18252. 97.1.0,978

32,2.0,079.62,113
= 0,020 

 
 

 

O diâmetro da torre então será de 1,75m. 

 

A altura da torre pode ser descrita como o produto do número de unidades 

de transferência e a altura da unidade de transferência, 
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𝑍 = 𝑁. 𝐻𝑇𝑈 

 

A equação abaixo serve para calcular o número de unidades de transferência 

para uma torre recheada com anéis de Paul de polipropileno, 16 mm, trabalhando com o 

sistema SO2-água, a 25°C e 1 atm. 

 

𝐻𝑂𝐿 = 0,1872𝐿0,18 +
0,0303𝐿0,75

𝐺0,7
 

 

𝐻𝑂𝐿 = 0,1872. 7598,520,18 +
0,0303. 7598,520,75

6570,7
 

 

𝐻𝑂𝐿 = 1,198 𝑓𝑡 

 

𝐻𝐿 = 0,1872𝐿0,18  ∴  𝐻𝐿 = 0,935 𝑓𝑡 

 

𝐻𝐺 =
0,242𝐺0,3

𝐿0,25
 ∴  𝐻𝐺 = 0,1815 𝑓𝑡 

 

𝐻𝑂𝐺 =
0,242𝐺0,3

𝐿0,25
+

1,5. 𝐺

𝐿0,82
= 0,829 𝑓𝑡 

 

Se tratarmos a solução como diluída, as linhas de operação e equilíbrio são 

retas no intervalo de concentração. Visto que tanto y quanto y* variam linearmente com 

x, pode-se usar as diferenças de concentrações dos pontos terminais da torre para 

determinar a altura da unidade de transferência, 

 

𝑁𝑂𝐺 =  
(𝑦1 − 𝑦2)

(𝑦 − 𝑦∗)𝑚
 𝑒  𝑁𝑂𝐿 =  

(𝑥1 − 𝑥2)

(𝑥∗ − 𝑥)𝑚
   

 

Foram então encontrados os valores para a resolução das equações, 

 

Quadro 41- Dados para equações de dimensionamento da torre de absorção 

y1 5x10-4 x1 2,587x10-5 

y1*=m.x1 3,33x10-4 x1*=y1/m 3,88x10-5 

(y-y*)1 1,67x10-4 (x*-x)1 1,293x10-5 

y2 2,5x10-5 x2 0 

y2*=m.x2 0 x2*=y2/m 1,94x10-6 

(y-y*)2 2,5x10-5 (x*-x)2 1,94x10-6 

(x*-x)médio 5,79x10-6 

(y-y*)médio 7,477x10-5 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 



291 

 

 

𝑁𝑂𝐺 =  
(5x10−4 − 2,5x10−5)

7,477𝑥10−5
= 6,35 

 

𝑁𝑂𝐿 =  
(2,587x10−5 − 0)

5,79𝑥10−6
= 4,468 

Então, 

 

𝑍 =  𝑁𝑂𝐺 . 𝐻𝑂𝐺  ≅  𝑁𝑂𝐿 . 𝐻𝑂𝐿 

 

𝑍 ≅ 5,3 𝑓𝑡 = 1,61 𝑚  
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APÊNDICE D – MEMORIAL DE CALCULO: EQUIPAMENTOS DA ETE 

• TANQUE DE EQUALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE PH 

 

Prossegue-se com o cálculo do volume do tanque de equalização e 

regulação do pH: 

Q = (4940,86 Kmol/h x 18 Kg/Kmol) / 1000 Kg/m3 

Q = 88,93548 m3/h 

 

Sendo a vazão de efluente igual a 88,93548 m3/h e o tempo de retenção de 

40 minutos tem-se: 

 

V = Q x t 

Sendo: 

V = Volume do tanque 

Q = vazão de efluente = 88,93548 m3/h 

t = tempo de detenção = 40 min = 0,66667 h 

 

V = 88,93548 m3/h x 0,66667 h 

V = 59,29032 m3 

 

Para as dimensões do tanque, como a área será de seção quadrada, os lados 

deverão ser iguais, prossegue-se com os cálculos:  

 

A = L x L 

 

H = 1,2 L 

 

V = H x A 

V = H x L2 

V = 1,2 L x L2 

V = 1,2 L3 
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Sendo: 

V = Volume do tanque 

A = área da seção 

H = altura do tanque 

L= largura/comprimento do tanque 

 

V = 1,2 L3 

59,29032 m3 = 1,2 L3 

L = 3,67 m 

 

H = 1,2 L 

H = 1,2 x 3,67 m 

H = 4,40 m 

 

A = L x L 

A = 3,9 m x 3,9 m 

A = 13,46 m 

 

Para potência do agitador mecânico em HP, será considerado G = 300/s e a 

viscosidade do líquido (20ºC) como 1,029 x 10-4 kgf s /m2 : 

 

𝑃 =  
𝜇𝑉𝐺2

76
 

 

Sendo: 

V = Volume do tanque = 59,29032 m3 

G = gradiente de velocidade = 300/s 

µ = viscosidade do líquido (20ºC) = 1,029 x 10-4 kgf s /m2 

 

𝑃 =  
1,029 𝑥 10−4 𝑘𝑔𝑓

𝑠
𝑚2 𝑥 59,29032 𝑚3(300/𝑠)2

76
 

 

P = 7,225 HP 
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Com o acréscimo de 50% e a folga recomendada, fazendo com que o motor 

trabalhe com 80% da potência nominal, a potência instalada (Pot) será: 

 

𝑃𝑜𝑡 =  
𝑃 𝑥 1,5

0,8
 

Pot = (7,225 HP x 1,5)/0,8 

Pot = 13,55 HP 

 

Quadro 42- Dimensões do Tanque de Equalização e Regulação de pH 

PARÂMETROS DO TANQUE  

Vazão volumétrica (Q) 88,93 m3/h 

Tempo de Retenção (t) 40 min 

Volume do tanque (V) 59,29 m3 

Altura (H) 4,40 m 

Largura (L) 3,67 m 

Potência do agitador (Pot) 13,55 HP 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Vale ressaltar que o agitador utilizado será fixo e vertical, modelo: MRFL 180° 

fornecido pela empresa Tedemix Industria e Comércio LTDA, sendo suas principais 

características técnicas: 

➢ Volume: 1,0 a 70 m3; 

➢ Potência: 0,25 a 30 HP; 

➢ Rotação:  10 a 1760 RPM; 

➢ Densidade do produto: de 1000 a 1600 Kg/m3; 

➢ Viscosidade do produto: até 8000 cps 

 

O catálogo do agitador encontra-se no final deste anexo (Figura 61). 

 

• TANQUE DE AGITAÇÃO RÁPIDA (COAGULAÇÃO) 

 

Prossegue-se com o cálculo do volume do tanque de agitação rápida, sendo 

a vazão 88,93548 m3/h e o tempo de retenção 1,5 min: 
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V = Q x t 

Sendo: 

V = Volume do tanque 

Q = vazão de efluente = 88,93548 m3/h 

t = tempo de detenção = 1,5 minutos = 0,025 h 

 

V = 88,93548 m3/h x 0,025 h 

V = 2,22 m3 

 

Para as dimensões do tanque, como será a área de seção quadrada, os lados 

deverão ser iguais, prossegue-se com os cálculos:  

H = 1,2 L 

A = L x L 

 

V = H x A 

V = H x L2 

V = 1,2 L x L2 

V = 1,2 L3 

 

Sendo: 

V = Volume do tanque 

A = área da seção 

H = altura do tanque 

L= largura/comprimento do tanque 

 

V = 1,2 L3 

2,22 m3 = 1,2 L3 

L = 1,23 m 

 

H = 1,2 L 

H = 1,2 x 1,23m 

H = 1,47 m 
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A = L x L 

A = 1,23 m x 1,23 m 

A = 1,51 m2 

 

Para potência do agitador mecânico em HP, leva-se em consideração o 

gradiente de velocidade como sendo 1000/s e a viscosidade do líquido (20ºC) como 

sendo 1,029 x 10-4 kgf s /m2: 

 

𝑃 =  
𝜇𝑉𝐺2

76
 

 

Sendo: 

V = Volume do tanque 

G = gradiente de velocidade = 1000/s 

µ = viscosidade do líquido (20ºC) = 1,029 x 10-4 kgf s /m2 

 

𝑃 =  
1,029 𝑥

10−4𝐾𝑔𝑓𝑠
𝑚2 𝑥 2,22 𝑚3 𝑥 (1000/𝑠)2

76
 

 

P = 3,00 HP 

 

Com o acréscimo de 50% e a folga recomendada, fazendo com que o motor 

trabalhe com 80% da potência nominal, a potência instalada (Pot) será: 

 

𝑃𝑜𝑡 =  
𝑃 𝑥 1,5

0,8
 

Pot = (3,00 HP x 1,5) / 0,8 

Pot = 5,64 HP 

 

Quadro 43 - Dimensões do Tanque de Agitação Rápida 

PARÂMETROS DO TANQUE  

Vazão volumétrica (Q) 88,93 m3/h 

Tempo de Retenção (t) 1,5 min 
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Volume do tanque (V) 2,22 m3 

Altura (H) 1,47 m 

Largura (L) 1,23 m 

Potência do agitador (Pot) 5,64 HP 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Vale ressaltar que o agitador utilizado será fixo e vertical, modelo: MRFL 180° 

fornecido pela empresa Tedemix Industria e Comércio LTDA, sendo suas principais 

características técnicas: 

➢ Volume: 1,0 a 70 m3; 

➢ Potência: 0,25 a 30 HP; 

➢ Rotação:  10 a 1760 RPM; 

➢ Densidade do produto: de 1000 a 1600 Kg/m3; 

➢ Viscosidade do produto: até 8000 cps 

 

O catálogo do agitador encontra-se no final deste anexo (Figura 61). 

 

• TANQUE DE AGITAÇÃO LENTA (FLOCULADOR) 

 

Prossegue-se com o dimensionamento do tanque de floculação, levando-se 

em consideração a vazão sendo 88,93548 m3/h e o tempo de retenção 30 minutos: 

 

V = Q x t 

 

Sendo: 

V = Volume do tanque 

Q = vazão de efluente = 88,93548 m3/h 

t = tempo de detenção = 30 min = 0,5 h 

 

V = 88,93548 m3/h x 0,5 h 

V = 44,47 m3 

 

Para as dimensões do tanque, como será a área de seção quadrada, os lados 

deverão ser iguais, prossegue-se com os cálculos:  
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H = 1,2 L 

 

A = L x L 

 

V = H x A 

V = H x L2 

V = 1,2 L x L2 

V = 1,2 L3 

 

Sendo: 

V = Volume do tanque 

A = área da seção 

H = altura do tanque 

L= largura/comprimento do tanque 

 

V = 1,2 L3 

44,47 m3 = 1,2 L3 

L = 3,33 m  

H = 1,2 x L 

H = 1,2 x 3,33m 

H = 4,00 m 

 

A = L x L 

A = 3,33 m x 3,33 m 

A = 10,09 m2 

 

Para potência do agitador mecânico em HP, sendo G = 50/s e µ (20 ºC) = 

1,029 x 10-4 kgf s /m2 : 

 

𝑃 =  
𝜇𝑉𝐺2

76
 

 

Sendo: 
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V = Volume do tanque 

G = gradiente de velocidade = 50/s 

µ = viscosidade do líquido (20ºC) = 1,029 x 10-4 kgf s /m2 

 

𝑃 =  
1,029 𝑥

10−4𝐾𝑔𝑓𝑠
𝑚2 𝑥 44,47 𝑚3 𝑥 (50/𝑠)2

76
 

 

P = 0,15 HP 

 

Com o acréscimo de 50% e a folga recomendada, fazendo com que o motor 

trabalhe com 80% da potência nominal, a potência instalada (Pot) será: 

 

𝑃𝑜𝑡 =  
𝑃 𝑥 1,5

0,8
 

Pot = (0,15 HP x 1,5)/0,8 

Pot = 0,28 HP 

 

Quadro 44 - Dimensões do Tanque de Agitação Lenta 

PARÂMETROS DO TANQUE  

Vazão volumétrica (Q) 88,93 m3/h 

Tempo de Retenção (t) 30 min 

Volume do tanque (V) 44,47 m3 

Altura (H) 4,00 m 

Largura (L) 3,33 m 

Potência do agitador (Pot) 0,28 Hp 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Vale ressaltar que o agitador utilizado será fixo e vertical, modelo: MRFL 180° 

fornecido pela empresa Tedemix Industria e Comércio LTDA, sendo suas principais 

características técnicas: 

➢ Volume: 1,0 a 70 m3; 

➢ Potência: 0,25 a 30 HP; 

➢ Rotação:  10 a 1760 RPM; 

➢ Densidade do produto: de 1000 a 1600 Kg/m3; 
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➢ Viscosidade do produto: até 8000 cps 

 

O catálogo do agitador encontra-se no final deste anexo (Figura 61). 

 

• TANQUE DE DECANTAÇÃO 

 

Para dimensionar o tanque de decantação que será retangular, leva-se em 

consideração a vazão que é de 88,93548 m3/h e o tempo de retenção que é de 3 horas. 

Prossegue-se com os cálculos: 

𝑇 =  
𝑉

𝑄
 

Sendo: 

T = tempo de detenção(h) 

V = volume do decantador (m3) 

Q = vazão (m3/h) 

 

V = 88,93548 m3/h x 3 

V = 266,80 m3 

 

Adotando a altura do tanque como 4 m, calcula-se o comprimento (C) e a 

largura (L) do tanque de decantação: 

 

C = 3 L 

 

A = C x L 

 

V = A x H 

V = C x L x H 

V = 3 L2 x H 

 

Sendo: 

H = altura do tanque 

V = volume do tanque 

L = largura do tanque 
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C = comprimento do tanque 

A = área do tanque 

 

V = 3 L2 x H 

266,80 m3 = 3 L2 x 4 m 

L = 4,72 m 

 

C = 3 x L 

C = 3 x 4,72 m 

C = 14,14 m 

 

Quadro 45 -Dimensões do Tanque de Decantação 

PARÂMETROS DO TANQUE  

Vazão volumétrica (Q) 88,93 m3/h 

Tempo de Retenção (t) 3 horas 

Volume do tanque (V) 266,80 m3 

Altura (H) 4,00 m 

Largura (L) 4,72 m 

Comprimento (C) 14,14 m 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

• FILTRAÇÃO 

 

Será utilizado filtro rápido de gravidade, com fluxo descendente, constituído 

por uma camada de areia e camada de pedregulho.  

Seguem os quadros de especificações do filtro: 

Quadro 46 - Areia selecionada 

Especificações da areia 

Diâmetro Efetivo (Def) 0,50 mm 

Coeficiente de Desuniformidade (Ddu) 1,45 

Diâmetro de maior grão 1,68 mm 

Diâmetro de menor grão 0,42 mm 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Quadro 47 - Camadas de pedregulhos 
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Diâmetro  Espessura 

1”- 2” 23 cm 

1/2” - 1” 10 cm 

1/4” - 1/2” 10 cm 

1/8” - 1/4” 10 cm 

Total 53 cm 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Figura 60- Fluxograma do sistema de tratamento de efluentes líquidos (ETE) 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

A seguir encontra-se o catálogo dos agitadores que serão utilizados na ETE, serão 3 

agitadores: um para o tanque de equalização e regulagem de pH; outro para o tanque de 

agitação rápida; e o último para o tanque de agitação lenta. Todos serão do mesmo 

modelo MRFL 180°, fornecidos pela empresa Tedemix Industria e Comércio LTDA. 
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Figura 61 - Catálogo do fabricante dos agitadores utilizados na ETE 

 

Fonte: Tedemix, 2018. 
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DIMENSIONAMENTO PARA SISTEMA DE TRATAMENTO DE REJEITOS 

SANITÁRIOS 

 

A seguir segue o projeto do sistema de tratamento de rejeitos sanitários da 

empresa Reuse: 

 

• FOSSA SÉPTICA 

 

Para calcular o volume do tanque séptico (fossa) utiliza-se a seguinte 

fórmula: 

 

V = 1000 + N (C x T + K x Lf) 

 

Onde:  

V = volume do tanque;  

N = pessoas; 

C = contribuição (litros/pessoa x dia);  

T = dias; 

K = acumulação de lodo digerido (dias);  

Lf = lodo fresco (l/pessoa x dia). 

 

Para os cálculos leva-se em consideração os seguintes parâmetros: 

 

Quadro 48 - Parâmetros para fossa séptica 

Tipo de Usuário Unidade Consumo de Água 

(L/dia) 

Lf 

Fábrica Geral Pessoa 70 0,30 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

  

Quadro 49 -Parâmetros Contribuição Diária 

Contribuição Diária (L) T (Índice) T (Horas) 

< 1500 1 24 

1501 – 3000 0,92 22 

3001 – 4500 0,83 20 
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4501 – 6000  0,75 18 

6001 – 7500 0,67 16 

7501 – 9000 0,58 14 

> 9000 0,50 12 

Fonte: Naturaltec, 2018. 

 

Quadro 50 - Parâmetro K 

Temperatura Local K 

T < 10 ºC 94 

10 e 20 65 

> 20 57 

Fonte: Naturaltec, 2018. 

 

Levando em consideração que o consumo de água para cada pessoa é de 70 

L/dia, o lodo fresco é de 0,3 e a fábrica conta com 15 funcionários: 

N = 15 pessoas 

C = 70 L/dia pessoa 

Ft = 0,3/pessoa 

L = N x C 

L = 15 pessoas x 70 L/dia pessoa 

L = 1050 L/dia 

 

Levando em consideração o quadro 49, sendo L menor que 1500 L, o valor 

de T = 1 (índice) que é igual a 24 horas. Considerando a temperatura do local entre 10 e 

20 °C têm-se que K = 65, conforme o quadro 50. Prossegue-se com o cálculo para 

volume do tanque: 

V = 1000 + N (C x T + K x Lf) 

V = 1000 + 15 pessoas (70 L/dia pessoa x 1 dia + 65 x 0,3)  

V = 2342,5 L 

 

Portanto para o volume gerado de efluente, pode-se usar um tanque séptico 

de 2,8 m3, com dimensões de 1,82 cm de altura por 1,58 cm de diâmetro, conforme o 

quadro a seguir. 
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Quadro 51- Dimensões de tanques sépticos 

Fossa Séptica Vol. (m3) Alt x Dia Peso (Kg) 

TS 2,8 2,8 182 x 158 57 

TS 5 5 183 x 224 112 

TS 10 10 330 x 224 252 

Fonte: Naturaltec, 2018. 

 

O volume do tanque que será usado é maior do que o volume de efluentes 

sanitários gerados na empresa, porém caso futuramente pretende-se contratar mais 

funcionários esse sistema pode comportar efluente gerado por até 25 pessoas, conforme 

mostra o quadro a seguir. 

 

Quadro 52 - Capacidade da Fossa 

Tipo de Usuário  

Unidade 

Fossa (m3) 

2,80 5,00 10,00 

Fabrica Geral Pessoas 25 51 164 

Fonte: Naturaltec, 2018. 

 

Segue uma imagem meramente ilustrativa do tanque séptico (fossa) que será 

comprado e instalado na empresa. Vale ressaltar que o tanque que será comprado pela 

Reuse é de PEAD (Polietileno de Alta densidade), possuindo alta resistência química e 

mecânica. 

 

Figura 62 - Tanque séptico  

 

Fonte: Naturaltec, 2018. 
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• FILTRO ANAERÓBICO 

 

Este equipamento completa o tratamento realizado pela fossa séptica, sendo 

o resultado do tratamento normalmente enviado para infiltração de solo. O fluxo é 

ascendente, fazendo com que a água a passe por um recheio ou “MÍDIA” de pedra brita 

ou mídia plástica que permitindo o desenvolvimento de microrganismos na sua 

superfície oxidando os poluentes do esgoto com uma maior ação bacteriana. 

Para o cálculo do volume do Filtro Anaeróbio usa-se as mesmas variáveis 

encontradas nos quadros de dimensionamento da fossa e a fórmula para o cálculo do 

volume do filtro anaeróbico é a seguinte: 

 

V (Volume Útil) = 1,6 N x C x T 

 

Onde: 

V = volume do tanque;  

N =pessoas; 

C = contribuição (litros/pessoa x dia);  

T = dias; 

Prossegue-se com o cálculo do volume do filtro: 

 

N = 15 pessoas 

C = 70 L/dia pessoa 

T = 1 dia = 24 horas. 

 

V (Volume Útil) = 1,6 N x C x T 

V = 1,6 x 15 pessoas x 70 L/dia pessoa x 1 dia 

V = 1680 L 

 

A dimensão do filtro é a mesma que a da fossa, ou seja, de 2,8 m3. Podendo 

suportar efluentes sanitários de até 27 pessoas, conforme mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 53-Dimensões do filtro 

Tipo de Usuário Água (L/dia) Unidade FA 2,8 FA 5,0 

Fábrica Geral 70 Pessoas 27 54 

Fonte: Naturaltec, 2018. 

 

E as dimensões do filtro anaeróbico serão de 1,82 cm de altura e 1,58 cm de 

diâmetro, as mesmas dimensões da fossa. Segue abaixo o quadro com dimensões dos 

filtros. 

 

Quadro 54 - Dimensões do filtro anaeróbico 

Filtro (m3) Dimensões (cm) 

Altura x Diâmetro 

Peso (Kg) 

FA 2,8 182 x 158 57 

FA 5,0 183 x 224 112 

Fonte: Naturaltec, 2018. 

 

Vale ressaltar que será preciso um desnível de 10 cm entre o tanque séptico 

e o filtro anaeróbio. 

 

• SUMIDOUROS 

 

Para dimensionar os Sumidouros deve-se levar em consideração o tipo de 

solo e sua capacidade de absorção (coeficientes de infiltração) que podem variar 

segundo os tipos dos solos. 

 

 

Quadro 55 -Coeficiente de Absorção 

Solos Absorção Infiltração (L/m2 x dia) 

Argila Compactada/Rocha Impermeável < 20 

Argilas Semi - Impermeável 20 – 30  

Argilas Arenosas Vagarosa 30 – 70 

Areia Fina Média 70 – 140  

Areia grossa/cascalhos Rápida > 140 

Fonte: Naturaltec, 2018. 
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Para o cálculo da área de absorção do sumidouro, utiliza-se a seguinte 

fórmula: 

A = V / C1 

 

Onde: 

A = área de infiltração necessária para sumidouro (m2) 

V = volume do filtro (L) 

C1 = coeficiente de infiltração (L/m2 x dia) 

 

Considerando C1 como 100 L/m2 x dia, pois a empresa estará localizada 

próxima ao litoral, com um solo constituído de areia fina, prossegue-se com o cálculo da 

área necessária para o sumidouro: 

 

A =  
1680 L/dia

100 L/𝑚2 x dia
 → A = 16,80 m2 

 

Os Sumidouros, podem ser cilíndricos sem enchimento, cilíndricos com 

enchimento e prismáticos. Eles são construídos de forma a permitir fácil infiltração no 

terreno/solo e devem ser preenchidos com pedra brita. 

São construídos com Lage de cobertura no nível do terreno, com aberturas 

de inspeção, possuindo tampão de fechamento hermético com dimensão maior ou igual 

a 0,60 m. 

Para o caso da empresa Reuse o sumidouro mais indicado é o modelo S10, 

que possui dimensões de 2,15 m de altura e 2,60 de diâmetro. Terá capacidade de 

absorver até 2100 L por dia, como mostra o quadro a seguir: 

 

 

 

Quadro 56 - Parâmetros Sumidouro  

 

Características do Tanque 

Capacidade de 

Absorção 

(L/dia/tanque) 

Modelo Volume 

(m3) 

Altura 

(cm) 

Diâmetro 

(cm) 

Área-Absorção Argiloso 
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S5 5 159 220 13 1365 

S6 6 191 221 15 1575 

S10 10 215 260 20 2100 

S15 15 305 305 28 2940 

Fonte: Naturaltec, 2018. 

 

• CAIXA DE GORDURA 

 

Haverá na fábrica um refeitório, e para tratar os efluentes gerados neste 

setor será instalado uma caixa de gordura, o dimensionamento será baseado na norma 

ABNT NBR 8160/1999. 

 

Quadro 57 - Parâmetros de Cálculo da Caixa de Gordura. 

Parâmetro Descrição Quantidade 

N Número de pessoas 15 pessoas 

V Volume gerado por pessoa 0,02 m³/h.pessoa 

t Tempo de retenção 0,25 h 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Sendo: 

A = Área da base 

C = Comprimento 

L = largura 

H = altura  

Vmin = volume mínimo 

Q = vazão líquida 

N = número de pessoas 

t = tempo de retenção 

 

Q = N x V 

Q = 15 x 0,02 m3/h.pessoa 

Q = 0,3 m3/h 
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Vmin = Q x t 

Vmin = 0,3 m3/h x 0,25h 

Vmin = 0,075 m3 

 

Vmin = Vmin + 50% 

Vmin = 0,075 m3 + (0,075 m3 x 0,50) 

Vmin = 0,1125 m3 

 

Adotando a altura: 

H = 0,6 m 

 

Vmin = H x A 

0,1125 = 0,6 x A 

A = 0,1875 m2 

 

A = C x L 

0,1875 = (1,5 x L) x L 

L2 = 0,125 

L = 0,35 m 

 

C = 1,5 x L 

C = 1,5 x 0,35 

C = 0,53 m 

 

A caixa de gordura será construída de alvenaria, sendo completamente 

isolada, possuirá uma entrada e uma saída, com tampa removível para a limpeza e septo 

para a saída de água. 

 

 

Quadro 58 - Dimensões da Caixa de Gordura. 

Descrição Dimensão 

Altura do volume útil 0,6 m 

Altura do fecho hídrico  0,54 m 
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Comprimento da base 0,53 m 

Largura da base 0,35 m 

Capacidade de retenção 0,1125 m³ 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Figura 63- Projeção da Caixa de Gordura. 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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APÊNDICE E – FICHA DOS EQUIPAMENTOS 

Catálogo de equipamentos Última revisão: 29/11/ 2017 Número de Páginas: 03 

Nome do Equipamento 

Bomba Centrífuga 

 

 

Princípio Geral de Funcionamento/Características 

A bomba centrífuga é muito utilizada na indústria química para transferência de líquidos 

de todos os tipos, e para serviços gerais de fornecimento de água, circulação e 

condensadores, entre outros. É possível encontrá-las em diversos tamanhos e potências. 

 

Segundo Perry (1997), simplificando, a bomba centrífuga consiste em um rotor que gira 

dentro de uma carcaça, onde o impulsor consiste em uma série de lâminas (pás), podendo 

ser aberto ou envolto, montado em um eixo. Seu eixo de rotação pode ser horizontal ou 

vertical, para se adequar o trabalho a ser feito. Lâminas envoltas (tipo fechado) geralmente 

são mais eficientes, enquanto o sistema aberto é utilizado para fluidos viscosos ou líquidos 

contendo sólidos. 

 
O funcionamento da bomba centrífuga é mostrado na figura 1, onde, “Uma fonte externa 
de energia é aplicado ao eixo A, girando o impulsor B dentro do revestimento 
estacionário C. As lâminas do rotor em rotação produzem uma redução de pressão na 
entrada do impulsor. Isso faz o líquido fluir para o impulsor do tubo de sucção D. Este 
líquido é forçado para fora ao longo das lâminas ao aumentar a velocidade tangencial. A 
velocidade cabeça que adquiriu quando deixa as pontas da lâmina é alterada para 
cabeça de pressão enquanto o líquido passa para a câmara de propulsão e daí para fora 
da descarga E”. (PERRY, 1997) 

 

 

Síntese das Ilustrações 

 

Figura 1 – Funcionamento bomba centrífuga 

Fonte: Figura 10.27, PERRY, Robert H.; GREEN, Don W (Ed.). Perry's chemical 

engineers' handbook. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 1997. 

 

Figura 2 – Bomba centrífuga 

Fonte: Bomba centrífuga monoestágio Disponível em: 

<http://www.rudcbombas.com.br/bomba-centrifuga-monoestagio>. Acesso em: 10 nov. 

17 

 

 

Parâmetros para Dimensionamento 

Desnível de sucção 

Desnível recalque 

Perda de carga nas tubulações de sucção e recalque 

Perda de carga nas conexões 

Vazão 

 

Bibliografias 
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PERRY, Robert H.; GREEN, Don W (Ed.). Perry's chemical engineers' handbook. 7. 

ed. New York: McGraw-Hill, 1997. 

 

 

Fabricantes/Fornecedores/Contatos 

 

Schneider Motobombas  

Telefone: +55 (47) 3204-5000 

Site: http://www.schneider.ind.br/ 

 

 

Figura 1 – Funcionamento bomba centrífuga  

 

 

 
 

 

 

Figura 2 – Bomba centrífuga  
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Catálogo de equipamentos Última revisão: 29 /11/ 2017 Número de Páginas: 02 

Nome do Equipamento 

Condensador 

 

 

Princípio Geral de Funcionamento/Características 

Condensadores são trocadores de calor onde ocorre mudança de fase vapor para líquido. 

Os trocadores de calor funcionam pela diferença de temperatura dos fluidos que escoam 

separados por placas condutoras de calor, onde ocorre a transferência de calor, do fluido 

com maior temperatura, para o fluido com menor temperatura. 

 

Tipos de condensadores: 

• Casco-tubos; 

• Placas; 

• Tubos aletados resfriados a ar. 

 

Nos trocadores casco-tubos, como critério, a condensação geralmente é feita no casco. 

Assim como os trocadores de calor, a identificação do tipo construtivo segue as 

padronizações informadas pelo TEMA.  

 

 

Síntese das Ilustrações 

 

Figura 1 – Condensador Industrial 

Fonte: Condensadores industriais Disponível em: 

<http://www.maze.ind.br/condensadores-industriais>. Acesso em: 10 nov. 17 

 

Figura 2 - Funcionamento Condensador 

Fonte: Condesadores Disponível em: < 

https://frigoristas.wordpress.com/condensadores/>. Acesso em: 10 nov. 17 

 

 

Parâmetros para Dimensionamento 

Viscosidade dos fluidos 

Diferença de temperatura 

Massa específica dos fluidos 

Área de transferência de calor 

Coeficiente global de transferência 

 

Bibliografias 

 

CONDENSADORES Disponível em: <http://essel.com.br/cursos/material/03/Ap12.pdf>. 

Acesso em: 10 nov. 17 

 

 

Fabricantes/Fornecedores/Contatos 

 

Maze – Trocadores de Calor 

Telefone: (11) 4066-5291 
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E-mail: maze@maze.ind.br 

Site: http://www.maze.ind.br 

 

 

Figura 1 – Condensador Industrial  

 

 
 

 

Figura 2 – Funcionamento Condensador  
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Catálogo de equipamentos Última revisão: 09 / 11 / 2017 Número de Páginas: 03 

Nome do Equipamento 

Torre de resfriamento 

 

 

Princípio Geral de Funcionamento/Características 

 

As torres de resfriamento são utilizadas para o processo de resfriamento da água, 

geralmente vindas de equipamentos em geral que geram certa quantidade de calor durante 

sua operação. 

 

“A água é distribuída no patamar superior e goteja descendentemente pelos vários 

tablados até chegar a uma bacia coletora na base.” (FOUST, 1982) 

 

Numa torre de resfriamento, o principal meio para o resfriamento da  água é dado pela  

evaporação de  parte  dessa  água. Segundo Perry (1997) o processo de evaporação 

da água (calor latente) é responsável por aproximadamente  80% do resfriamento da água, 

e o calor sensível pelos outros 20%. 

 

 

 

Síntese das Ilustrações 

 

Figura 1 – Torre de resfriamento  

Fonte: Manutenção torre de resfriamento. Disponível em: 
<http://www.solucoesindustriais.com.br/lista/manutencao-torre-de-resfriamento>. 
Acesso em: 09 nov. 2017 
 
Figura 2 – Funcionamento torre de resfriamento 
Fonte: Torres de resfriamento: como funcionam? Disponível em: 
<https://edradobrasil.wordpress.com/2013/03/12/torres-de-resfriamento-como-
funcionam/>. Acesso em: 09 nov. 2017. 
 
. 
 

 

 

Parâmetros para Dimensionamento 

Temperatura de bulbo seco e de úmido do ar na entrada 

Temperatura de entrada e saída da água 

Temperatura do ar na saída 

Potência da bomba e capacidade do ventilador 

Taxa de ar e de água 

 

Bibliografias 

FOUST, Alan S.; WENZEL, Leonard A. Princípios das operações unitárias. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Dois, 1982. 670 p. 

 

PERRY, Robert H.; GREEN, Don W (Ed.). Perry's chemical engineers' handbook. 7. ed. 

New York: McGraw-Hill, 1997. 
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Fabricantes/Fornecedores/Contatos 

 

Leoplás – Torres de Resfriamento 

Telefone: (11) 2248-3655 / (11) 9.7245-0660 /(11) 9.8743-9821 / (11) 9.8832-9101 / (11) 

9.5710-3008 

E-mail: torresderesfriamento@hotmail.com 

Site: https://www.leoplastorres.com.br/ 

 

 

Figura 1 – Torre de resfriamento 
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Figura 2 – Funcionamento torre de resfriamento 

 

 
 

 

 

 

 

Catálogo de equipamentos Última revisão: 29/11/ 2017 Número de Páginas: 03 

Nome do Equipamento 

Reator de Pirólise 

 

 

Princípio Geral de Funcionamento/Características 

 

O reator de pirólise é utilizado para o processo de pirólise, podendo esta ser de pneus 

inservíveis, plásticos, biomassa e outros materiais. Através de uma reação química, em 

condições com altas temperaturas e ausência de oxigênio, os resíduos são convertidos 

principalmente em óleo, negro de fumo e gás combustível. Existem uma série de projetos 

de reatores diferentes, com o intuito de otimizar a taxa de transferência de calor, 

dimensões, entre outros. São considerados eles: 

• Leito fluidizado transportado; 

• Leito fluidizado borbulhante;  

• Leito fluidizado circulante; 

• Ablativos (vórtice e pás rotativas); 

• Cone rotativo 

• Vácuo 

 

 

Síntese das Ilustrações 

 

Figura 1 – Reator de Pirólise 

Fonte: Delta Bravo Reciclagens Disponível em: 

<http://www.deltabravoreciclagem.com/>. Acesso em: 29 nov. 17 
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Figura 2 – Etapas Reator de Pirólise 

Fonte: Infoescola Disponível em: <https://www.infoescola.com/reacoes-

quimicas/pirolise/>. Acesso em: 29 nov. 17 

 

Parâmetros para Dimensionamento 

Fluxos de entrada e saída 

Tempo de batelada 

Conversão do processo 

Cinética da reação química 

 

Bibliografias 

 
FONTES, Lúcio Ângelo de Oliveira. Desenvolvimento de uma Unidade 
Pirolítica com Reator de Cilindro Rotativo: Obtenção de Bio-óleo. 2011. 123 f. 
Tese (Doutorado) - Curso de Ciência e Engenharia do Petróleo, Centro de 
Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. 
Disponível em: 
<https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/13011/1/LucioAOF_TESE.p
df>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
 

 

Fabricantes/Fornecedores/Contatos 

 

Beston Group 

Telefone: 0086-371-55181866 

E-mail: sales@bestongroup.com 

Skype: salesbestongroup.com 

Site: www.bestongroup.com / www.bestongroup.cn 

 

 

Figura 1 – Reator de Pirólise  
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Figura 2 – Etapas Reator de Pirólise 

 
 

 

 

Catálogo de equipamentos Última revisão: 30 /11/ 2017 Número de Páginas: 02 

Nome do Equipamento 

Queimador de gás 

 

 

Princípio Geral de Funcionamento/Características 

 

Segundo Almeida (2015), o queimador de gás tem a função de queimar combustíveis (gás 

ou óleo diesel, mais frequentemente), emitindo a menor quantidade de poluentes possível. 

O tipo de queimador, no entanto, é o que determina o seu processo detalhado de 

funcionamento. 

 

Este equipamento pode ser utilizado em caldeiras, fornos industriais, estufas, ou seja, para 

atividades que demandem o fornecimento de altas temperaturas. 

 

“O funcionamento do queimador industrial é relativamente simples. No processo mais 

comum, o queimador lança o combustível através de uma tubeira a uma alta pressão em 

uma câmara de combustão, resultando em um vapor de pequenas partículas de 

combustível que podem queimar com muita eficiência. O gás ou o óleo é então aceso por 

uma faísca dentro da câmara e essa faísca é geralmente produzida por um plug elétrico. 

Depois isso, o ar é fornecido por um ventilador motorizado, que proporciona a quantidade 

de ar necessária para permitir que o combustível queime com a máxima eficiência 
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possível, reduzindo a produção de Monóxido de Carbono e Óxido de Nitrogênio.” 

(ALMEIDA, 2015). 

 

Após a queima, o calor resultante é então utilizado no processo para aquecer o 

equipamento/produto desejado. 

 

 

Síntese das Ilustrações 

 

Figura 1 – Queimador Industrial 

Fonte: ALMEIDA, Rafael. O que é um queimador industrial e como funciona. 2015. 

Disponível em: <https://mecanicafacil-ra.blogspot.com.br/2015/10/o-que-e-um-

queimador-industrial-e-como.html>. Acesso em: 30 nov. 2017. 

 

 

Parâmetros para Dimensionamento 

Fluxo volumétrico de combustível 

Poder calorífico do combustível  

Área da secção transversal do bico de queimador  

Carga térmica 

 

Bibliografias 

 

ALMEIDA, Rafael. O que é um queimador industrial e como funciona. 2015. 

Disponível em: <https://mecanicafacil-ra.blogspot.com.br/2015/10/o-que-e-um-

queimador-industrial-e-como.html>. Acesso em: 30 nov. 2017. 

 

Fabricantes/Fornecedores/Contatos 

 

Brenner Queimadores 

Telefone: (47)3801-2947 / 3801-2948 / 3278-5968 

E-mail: brenner@brennersolucoes.com 

Site: http://brennersolucoes.com/servicos/ 

 

 

Figura 1 – Queimador Industrial  
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Catálogo de equipamentos Última revisão: 18/05/2018 Número de Páginas: 02 

Nome do Equipamento 

Compressor Rotativo de Palhetas 

 

 

Princípio Geral de Funcionamento/Características 

“Compressores são utilizados para transferir grandes volumes de gás enquanto 

aumentam a pressão deste gás, desde a condição de entrada até pressões tão altas quanto 

300 Mpa”. (PETERS; TIMMERHAUS;  WEST, 2003). 

Segundo Costa (1978), os compressores podem ser classificados, de maneira geral, em 

alternativos e rotativos. 

Os compressores rotativos podem ser classificados, segundo Costa (1978) nos 

seguintes tipos, 

de engrenagens de fluxo tangencial; 

de engrenagens helicoidais ou de fluxo axial; 

de palhetas; 

de pêndulo; 

de anel de líquido; 

de pistão rotativo; 

centrífugos ou radiais; 

axiais. 

 

Ainda segundo Costa (1978), os compressores de palhetas são constituídos por uma 

carcaça cilíndrica, dentro de qual gira um tambor excêntrico, ranhurado, provido de 

palhetas radiais. O rotor, ao girar, jogar, pela forca centrífuga, as palhetas contra a parede 

da carcaça. 

“O volume compreendido entre duas palhetas consecutivas varia desde um máximo na 

aspiração até um mínimo na descarga, de modo que a compressão se efetua 

progressivamente em cada compartimento, como se fosse um compressor de êmbolo sem 

espaço nocivo”. (COSTA, 1978). 

 
 

 

Síntese das Ilustrações 

Figura 1 – Funcionamento de um Compressor Rotativo de Palhetas. Fonte: Figura 1.7 - 

COSTA, Ennio Cruz da,. Compressores. São Paulo: E. Blücher, 1978. 172 p. 

Figura 2 – Compressor Rotativo de Palhetas commercial. Fonte: 

<http://www.clubedasferramentas.com.br/produto/87756/21/159/compressor-de-ar-atg3-

10-pes-trifasico-175-litros-220380v---pressure-at10175vt-pressure-at10175vt>. Acesso 

em 19 mai. 2018. 

   

 

 

Parâmetros para Dimensionamento 

Vazão de gás. 

Pressão de carga e descarga. 
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Bibliografias 

COSTA, Ennio Cruz da,. Compressores. São Paulo: E. Blücher, 1978. 172 p. 

PETERS, Max S.; TIMMERHAUS, Klaus D.; WEST, Ronald E.. Plant Design and 

Economics for Chemical Engineers.New York: Mcgraw-hill, 2003. 

 

 

Fabricantes/Fornecedores/Contatos 

Ingersoll Rand 

Site: https://www.ingersollrandproducts.com/pt 

 

Figura 1 – Funcionamento de um Compressor Rotativo de Palhetas 

 
 

 

 

Figura 2 – Compressor Rotativo de Palhetas Comercial 

 

https://www.ingersollrandproducts.com/pt
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Catálogo de equipamentos Última revisão: 29/05/ 2018 Número de Páginas: 02 

Nome do Equipamento 

Torre de Absorção 

 

 

Princípio Geral de Funcionamento/Características 

 

Na absorção de gases há a transferência de massa de uma corrente gasosa para uma 

corrente líquida. A torre de absorção é utilizada para remover componentes do gás, que 

geralmente são poluentes ao meio ambiente, e necessitam de tratamento.  

Essa torre pode ser do tipo recheada ou de pratos, para proporcionar uma área de contato 

entre o gás e o líquido. O tipo do recheio pode ser randômico ou estruturado, e existem 

diversas formas destes recheios. 

 

 

Síntese das Ilustrações 

 

Figura 1 – Torre de absorção recheada e de pratos. 

Fonte: Disponível em: < 

http://labvirtual.eq.uc.pt/siteJoomla/index.php?Itemid=311&id=154&option=com_content

&task=view>. Acesso em: 29 mai. 17 

 

Figura 2 – Torre de absorção. 

Fonte: Disponível em: <https://www.mecanicaindustrial.com.br/595-torre-de-absorcao/>. 

Acesso em: 29 mai. 17 

 

 

Parâmetros para Dimensionamento 

Composição do gás de entrada 

Fluxo do gás de entrada 

Curva de equilíbrio 

Eficiência requerida 

 

Figura 1 – Torre de Absorção Recheada e de Pratos  
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Figura 2 – Torre de Absorção 

 
 

 

Catálogo de equipamentos Última revisão: 29 /05/ 2018 Número de Páginas: 02 

Nome do Equipamento 

Trocador de Calor 

 

 

Princípio Geral de Funcionamento/Características 

Os trocadores de calor funcionam pela diferença de temperatura dos fluidos que escoam 

separados por placas condutoras de calor, onde ocorre a transferência de calor, do fluido 

com maior temperatura, para o fluido com menor temperatura. 

 

Tipos de condensadores: 

• Casco-tubos; 

• Placas; 

• Tubos aletados resfriados a ar. 

 

A identificação do tipo construtivo segue as padronizações informadas pelo TEMA.  

 

 

Síntese das Ilustrações 

 

Figura 1 – Trocador de calor Industrial 

Fonte: Condensadores industriais Disponível em: 

<http://www.maze.ind.br/condensadores-industriais>. Acesso em: 10 mai. 18 

 

Figura 2 - Funcionamento Trocador 

Fonte: Disponível em: <https://www.cdcequipamentos.com/tipos-de-trocador-de-

calor.html?locale=pt>. Acesso em: 10 mai. 18 
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Parâmetros para Dimensionamento 

Viscosidade dos fluidos 

Diferença de temperatura 

Massa específica dos fluidos 

Área de transferência de calor 

Coeficiente global de transferência 

 

Bibliografias 

 

CONDENSADORES Disponível em: <http://essel.com.br/cursos/material/03/Ap12.pdf>. 

Acesso em: 10 nov. 17 

 

 

Fabricantes/Fornecedores/Contatos 

 

Maze – Trocadores de Calor 

Telefone: (11) 4066-5291 

E-mail: maze@maze.ind.br 

Site: http://www.maze.ind.br 

 

 

Figura 1 – Trocador de Calor 

 

 
 

 

Figura 2 – Funcionamento Trocador 
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APÊNDICE F – COMPROVANTE FORNECIMENTO EPI 

 
 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018.  
 

  

 
  



329 

 

APÊNDICE G – CHECK LIST DE VEÍCULOS PRÓPRIOS  

 
   Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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APÊNDICE H – CHECK LIST EMPILHADEIRA  

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018.  
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APÊNDICE I – CHECK LIST VEÍCULOS TERCEIROS 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018.  
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APÊNDICE J – LISTA DE PRESENÇA TREINAMENTOS 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018.  
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APÊNDICE K – LISTA DE PRESENÇA DSSMA 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018.  
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APÊNDICE L – PLANO DE INSPEÇÃO ÁREA OPERACIONAL

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018.  
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APÊNDICE M – AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018.  
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APÊNDICE N- CHECK LIST FECHAMENTO DE ENCARGOS 

 

CHECK LIST FECHAMENTO DE 

ENCARGOS 

Documento Nº 

Empresa: Data: 

Cargo:  

Descrição    SIM   NÃO Observações 

Contrato Social, Ato Constitutivo ou  
Estatuto ou em vigor 

   

Certificado de Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Carga 

   

Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral-CNPJ 

   

Certidões     

Alvará ou Licença de Funcionamento da contratada    

Licença Ambiental de operação ou Funcionamento    

Certificado do Cadastro Técnico Federal do Ibama    

Apólice do seguro vigente RCTR-C e RCF-DC    

Relação de frota da empresa    

    

Verificado: Aprovado: 

Data:  Data: 

 

____________________________   _____________________ 
Assinatura do Responsável Pelas Informações    Assinatura do Supervisor Ambiental 

 

O referido é verdadeiro, e dou fé. 

Pescaria Brava, ___ de ________________ de__________ 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018.  
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APÊNDICE O - CHECK LIST DE LIBERAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA 

 

CHECK LIST DE LIBERAÇÃO DE MATÉRIA 

PRIMA 

Documento Nº 

Fornecedor: Ano:2018 

Produto: Revisão:  

         Data           Lote         Quantidade           Peso 

  Carro Caminhão/Ônibus   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Verificado: Aprovado: 

Data:  Data: 

 

____________________________   _____________________ 
Assinatura do Responsável Pelas Informações    Assinatura do Supervisor Ambiental 

 

O referido é verdadeiro, e dou fé. 

Pescaria Brava, ___ de ________________ de__________ 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018.  
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APÊNDICE P - CHECK LIST DE LIBERAÇÃO DO PRODUTO FINAL 

 

CHECK LIST DE LIBERAÇÃO DO 

PRODUTO FINAL 

Documento Nº 

Responsável: Ano:2018 

Produtos: Óleo, Negro de fumo Revisão:  

    Lote    
                    Óleo 

 
                       Negro de Fumo 
 

   Densidade Viscosidade Solubilidade      pH   Granulometria 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Verificado: Aprovado: 

Data:  Data: 

 

____________________________   _____________________ 
Assinatura do Responsável Pelas Informações    Assinatura do Supervisor Ambiental 

 

O referido é verdadeiro, e dou fé. 

Pescaria Brava, ___ de ________________ de__________ 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018.  
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APÊNDICE  Q - EXEMPLO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

PADRÃO 

1.0 OBJETIVO 
Padronizar o método e ações para limpezas das fossas e caixas 
de gordura. 

 
2.0 APLICAÇÃO 
Aplica-se à Reuse – Pescaria Brava / SC 

3.0 PROCEDIMENTO 
 

  3.1 Responsabilidades 
 

• 3.1.1– O coordenador da área de Águas e Efluentes em 
conjunto com a Área de Meio Ambiente são responsáveis pela 
manutenção e limpeza das caixas de decantação de gordura e 
fossas. 

• 3.1.2 O monitoramento dos efluentes das caixas de 
gorduras e fossas assim como a inspeção visual são fatores 
que determinam o tipo de manutenção (limpeza) e a sua 
frequência. 

• 3.1.3 A área de Compras é responsável pela contratação 
de uma empresa especializada na remoção e destino final dos 
resíduos sanitários, a qual tenha licenciamento perante a 
FATMA. 

 
3.2 Procedimento de limpeza 

 
3.2.1 A manutenção nestes equipamentos deverá ser feita 
sempre que: 

• Parâmetros físico-químicos de controle, como pH, 
Demanda Química de Oxigênio, Material Sedimentável, Óleos 
e Graxas (vegetal) e/ou Demanda Bioquímica de Oxigênio 
ultrapassarem os seus valores máximos permitidos segundo 
Resolução CONAMA. 

• Problemas de entupimento nos filtros ou tubos de ligação 
sanitária. 

• Saturação da gordura na caixa de gordura do 
restaurante/refeitório. 
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• 3.2.2 Para a remoção do material dos sistemas de controle de 
poluição especificados por este procedimento, deverá 
contratar uma empresa especializada e adequadamente 
licenciada pelo Órgão Ambiental do Estado – FATMA. 

• 3.2.3 Remoção de tampas / grama e assemelhados são 
necessários em alguns locais e devem ser providenciados. 

• 3.2.4 Com a empresa credenciada e já no local de tarefa abrir 
a tampa da fossa e iniciar a sucção dos objetos. 

• 3.2.5 Após retirado todo material, promover uma descarga de 
água nos vasos sanitários em questão para garantir que não 
há obstrução na tubulação. 

• 3.2.6 Fechar a cobertura se houver. 

• 3.2.7 Verificar se não há vazamento no caminhão de 
transporte e acompanhá-lo até a portaria. 

 
  3.3 Periodicidade 

 

• 3.3.1 As caixas de gordura e Fossas Sépticas devem ser 
limpas conforme necessidade, (ver monitoramento Físico – 
Químico) ou devido a problemas de entupimento. 
 

3.4 Impactos Ambientais Relacionados ao Referente 
Procedimento 

 
      Este resíduo das fossas se liberado no Meio Ambiente causa 

Poluição de rios, lagos e mananciais podendo causar a morte 

de peixes. 

4.0 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Resolução CONAMA. 

5.0 REGISTROS 

Não Aplicável. 

6.0 DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
Operacional 
Compras 
Administrativo 
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1.0      OBJETIVO 
 Consolidar os procedimentos adotados para as atividades de 

Treinamento, Conscientização, Competência e Desenvolvimento de pessoal da 
Reuse – Unidade de Pescaria Brava 

 

2.0     APLICAÇÃO 
Este procedimento aplica-se à Reuse – Unidade de Pescaria Brava 

 

3.0     PROCEDIMENTO 

4.0  

           3.1 Considerações Gerais 
 A Reuse – Unidade de Pescaria Brava mantém um programa 

constante de Treinamento, Conscientização, Competência e Desenvolvimento 
de seus funcionários baseado em Levantamento de Necessidades visando o 
desenvolvimento de habilidades operacionais, comportamentais, 
administrativas e gerenciais, com vista a obter: 

• Melhor desempenho das tarefas. 

• Preparação para novas tarefas/atividades do cargo atual. 

• Preparação para assumir nova função. 

  O treinamento, conscientização, Competência em Meio Ambiente 
deve assegurar que os empregados ou membros de cada nível e função 
pertinentes estejam conscientes: 

• Da importância da Conformidade com a Política de Meio 
Ambiente, procedimentos e requisitos do Sistema de Gestão Ambiental. 

• Dos impactos ambientais significativos, consequências reais ou 
potenciais para a Saúde e Segurança de suas atividades e do benefício ao 
meio ambiente resultante da melhoria de sua saúde e segurança e ao 
desempenho pessoal. 

• De suas funções e responsabilidades em atingir a conformidade 
com a Política de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, procedimentos e 
requisitos de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, incluindo a 
preparação e atendimento a emergência 

• Das consequências potenciais da inobservância de 
procedimentos operacionais especificados. Estas consequências podem ser 
encontradas nos procedimentos operacionais. 
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 3.2  Procedimentos Operacionais 
    

   3.2.1  Levantamento de Necessidades de 
Treinamento 

O Levantamento de Necessidades é feito com base nas descrições 
de cargo X competências técnicas. 

 
No processo de Levantamento de Necessidades de Treinamento 

são também consideradas as necessidades levantadas através de resultados 
de auditorias, diagnósticos, análise crítica, análises de área, juntamente com as 
necessidades levantadas pela supervisão e áreas de apoio, utilizando como 
base as novas tarefas agregadas à função ou desenvolvimento de requisitos 
para a função, visando atender os objetivos da área e da organização.  

 
 
       3.2.3 Manutenção de Registros e Documentação 

Para as atividades de Treinamento são mantidos registros (anexo 
01), ficando estes documentos arquivados por tempo não inferior a 30 anos, 
sob a responsabilidade da área de Recursos Humanos. 

 

        3.2.4 Certificados 

São emitidos certificados para as atividades de Treinamento com 
carga horária superior a 8 horas sendo mantida cópia no prontuário do 
empregado que fica na área de Recursos Humanos. 

 

         3.2.5 Qualificação dos Fornecedores de Treinamento 

É feita através da análise/avaliação do programa da entidade e do 
conteúdo programático do curso/treinamento em demanda realizado pelo 
responsável da área de suporte ou através de consultas a outras empresas do 
grupo. 

 
3.2.6 Avaliação do Treinamento 

A avaliação do Treinamento pode ser medida através de um ou mais 
métodos abaixo:  

• Observação direta na área  

• Auditorias internas 

• Parecer do instrutor 
 
 
 

3.2.7 Consequência da Inobservância do Cumprimento dos 
Procedimentos 
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Nos Procedimentos operacionais de SMA referente aos aspectos e 
impactos ambientais significativos e aos perigos e riscos não toleráveis 
constam as consequências  para o Meio Ambiente e para a Saúde e 
Segurança do Trabalhador caso não sejam cumpridos em sua totalidade. 
Assim todos os empregados devidamente treinados e conhecedores dos 
perigos e riscos, aspectos e impactos ambientais presentes em suas atividades 
tem a autoridade de decidir pela paralisação de processos / situações que 
representam riscos graves à saúde, segurança e meio ambiente.  

 

3.2.8 Metodologia de Condução dos Treinamentos e 
Reciclagens 

 

 Os treinamentos serão ministrados aplicando-se metodologias 
variáveis e de fácil entendimento conforme público alvo, procurando atender os 
diferentes níveis de responsabilidade, capacidade, autoridade e habilidades do 
público alvo. 

As metodologias propostas para cada treinamento devem fazer parte 
do levantamento de necessidade de treinamento (LNT) 
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1.0  OBJETIVO 

 
 Estabelecer procedimentos para o gerenciamento de 
resíduos perigosos da Reuse.  Esta norma procura formalizar os 
seguintes aspectos: 

• Identificação dos Resíduos 

• Classificação de um resíduo segundo ABNT 

• Normas de estocagem e identificação de resíduos perigosos 

• Cuidados com o transporte interno do resíduo 

• Processo de transporte do resíduo perigoso para destruição 
 
 

2.0 APLICAÇÃO 
 

Aplica-se à Reuse – Pescaria Brava /SC 

3.0 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
 

3.1 A Área de compras é responsável por contratar empresas 
devidamente credenciadas para o transporte e destinação 
dos resíduos. 

3.2 As áreas operacionais dos clientes são responsáveis por 
acondicionar devidamente os resíduos provenientes de suas 
atividades. 

3.3 O departamento médico é responsável por recolher, 
identificar e armazenar os resíduos ambulatoriais, para 
posterior destinação; 

3.4 A área de Meio Ambiente é responsável por identificar, 
avaliar a natureza do resíduo e classificá-lo como perigoso 
ou não perigoso. Orientar sobre o acondicionamento, 
manuseio, transporte e destinação dos resíduos. Fornecer a 
documentação para o transporte e destruição dos resíduos. 
Certificar-se que as empresas destinatárias de resíduos e 
transportadores tenham as Licenças Ambientais de 
Operação devidamente válidas, assim como os demais 
documentos pertinentes exigidos pelos respectivos clientes.  

 

  
4.0   PROCEDIMENTOS GERAIS 
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4.1 Todos os resíduos perigosos devem ser armazenados longe 
do alcance de águas pluviais. Os resíduos líquidos devem 
ser contidos em bacias/áreas com mureta ou drenagem de 
contenção de vazamentos. 

4.2 Qualquer resíduo perigoso deve possuir sua Ficha de 
informações de segurança ou sua respectiva caracterização 
em local de fácil acesso, geralmente próximo dos resíduos. 

4.3 O local de armazenamento de resíduos e as embalagens 
devem estar devidamente identificados. 
 

4.4 Inventários dos Resíduos Perigosos: 
 

 De acordo com os testes físico químicos e orientações da 
Norma ABNT 10004, foram considerados como resíduos 
perigosos: 

 
✓ Lâmpadas fluorescentes e mistas 
✓ Pilhas, baterias descarregadas 
✓ Resíduos Contaminados com óleo 
✓ Óleos usados 
✓ Materiais contendo amianto 
✓ Produtos Químicos 
✓ Toalhas Retornáveis – impregnadas com óleo 
✓ Resíduos de Saúde 

 

 
 Os resíduos acima são classificados como perigosos 
pertencente a Classe l (ABNT 10004) de acordo com ensaios 
físico químicos ou conforme recomendações da Norma ABNT 
10004 e/ou Inventário de Resíduos (CONAMA). 

 
5.0       PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
5.1 Processo para Identificação de Novos Resíduos 

 
5.1.1 Para identificar a geração de Novos Resíduos, 

devem-se conhecer os processos que levam a origem 
através dos fluxogramas de processos. 

  
5.2  Processo para Classificação de Resíduos 

 
5.2.1   Para classificar qualquer resíduo é importante 

conhecer os processos que levam a origem ou 
transformação; 

5.2.2 O inventário das Fichas de Informações de 
Segurança dos Produtos, experiências de outras 
empresas e outras fontes bibliográficas devem ser 
consultados para facilitar a classificação dos 
resíduos; 
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5.2.3 Os resíduos de natureza duvidosa quanto a sua 
classificação devem ser submetidos a testes de 
lixiviação e solubilização conforme recomendação da 
Norma ABNT 10004 - Classificação de Resíduos; 

5.2.4 Os resíduos devem ser submetidos a procedimentos 
adequados de coleta de amostras conforme Norma 
ABNT 10006 - Amostragem de Resíduos e após 
devem serem enviados para um laboratório 
qualificado; 

5.2.5 Se os resíduos analisados apresentarem substâncias 
poluentes conforme critérios da Norma ABNT 10004, 
cuidados especiais devem ser tomados para o seu 
manuseio, transporte e disposição final; 

 
5.3 Formas de identificação e armazenagem de resíduos 

 
5.3.1 Os resíduos devem ser acondicionados e 

identificados conforme as legislações vigentes e 
compativel com os procedimentos dos respectivos 
clientes.  
 

5.4 Transporte Destino Final De Cada Resíduo Perigoso – 
Classe I 

 
5.4.1 Os resíduos devem ser acondicionados, identificados 

e transportados seguindo as legislações pertinentes e 
definidas através da planilha de requisitos legais 
aplicáveis e conforme as legislações vigentes e 
compativeis  com os procedimentos dos respectivos 
clientes.  

  
5.4.2 Observações: 

 

• Para transportes de resíduos fora do Estado de Santa 
Catarina, os Órgãos Ambientais dos Estados envolvidos no 
percurso devem ser consultados e suas respectivas licenças 
emitidas previamente; 

 

• Todos os transportes de resíduos para fora do site da 
empresa (perigosos e não perigosos) devem acompanhar o 
documento " Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR" 

 

• Alguns resíduos destinados a venda / destruição devem 
acompanhar a Nota Fiscal - Verificação da necessidade 
deverá ser feito junto a Controladoria e ao Setor de Meio 
Ambiente do Cliente. 

 
5.5  Impactos Ambientais Relacionados ao Referente 

Procedimento  
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 O gerenciamento inadequado dos resíduos quanto à 
classificação, estocagem, identificação e transporte interno poderá causar 
poluição ambiental nos aterros de resíduos, nos rios (causando a morte de 
peixes e outros seres vivos) e no ar (no caso de incineração inadequada) 

 
 TREINAMENTO 

 
5.6 Todo empregado ou prestador de serviço que manuseie 

resíduos perigosos deverá receber treinamento para 
manuseio e transporte de produtos perigosos. Este 
treinamento poderá ser ministrado na empresa. 

5.7 Os empregados devem passar por reciclagem dos 
procedimentos internos para manuseio e acondicionamento 
de resíduos perigosos. 

 
6.0 INVENTÁRIO 

 
O inventário de resíduos perigosos deverá ser mantido 

atualizado no procedimento e no inventário de resíduos da 
empresa e cliente. 
 

 
7.0  REGULAMENTOS DE GOVERNO APLICÁVEIS E 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

7.1 Levantamento de Requisitos Legais 
7.2 Inventário de Resíduos 
7.3 MTR´s – Manifesto de Transporte de Resíduos 

Registro gerado no site da FATMA, disponível em: 
<http://mtr.fatma.sc.gov.br/> 

 
 

8.0 REGISTROS 
  

Não Aplicável 
 

9.0 REQUISITOS DE AUDITORIA 
 

9.1 Este procedimento é auditado quando da realização das 
auditorias internas, auditorias de manutenção do sistema no 
requisito Gerenciamento de Resíduos. 

 
 

10.0 RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O SISTEMA 
 

10.1 Disponibilizar locais de Armazenamento adequado e Fichas 
de Produto / Emergência para os resíduos perigosos; 

10.2 Disponibilizar os EPI’s adequados para o manuseio dos 
resíduos; 
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10.3 Disponibilizar as etiquetas de identificação para os resíduos 
e placas de identificação para os locais de armazenamento. 

10.4 Disponibilizar recursos necessários para a realização de 
treinamentos; 

 
11.0 DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 
Comercial / Financeiro 
Administrativo 
Operação 
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APÊNDICE R – INVESTIMENTO TOTAL 

 

Descrição Unidade Quant. 

Valor Parcial 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Construção e Terreno         

Terreno m² 2.000 75,00 150.000,00 

Const. do Galpão Industrial m² 670,25 1.100,00 737.275,00 

Construção do Depósito m² 168 900,00 151.200,00 

Automóveis         

Carro Unidade 1 22.000,00 22.000,00 

Carreta Unidade 1 200.000,00 200.000,00 

Equipamentos         

Moinho Unidade 1 130.000,00 130.000,00 

Triturador de Pneus Unidade 1 135.000,00 135.000,00 

Extrator de Arame Unidade 2 28.800,00 57.600,00 

Mesa Vibratória Unidade 1 10.000,00 10.000,00 

Esteira Unidade 5 8.000,00 40.000,00 

Reator de Pirólise Unidade 1 z750.000,00 750.000,00 

Separador Magnético Unidade 1 8.900,00 8.900,00 

Bomba Centrífuga 4 cv Unidade 2 3.404,00 6.808,00 

Bomba Centrífuga 1 cv Unidade 2 818,00 1.636,00 

Condensador Parcial Unidade 1 5.000,00 5.000,00 

Torre de Resfriamento Unidade 2 3.900,00 7.800,00 

Trocador de Calor Unidade 1 4.000,00 4.000,00 

Separador   Unidade 1 5.500,00 5.500,00 

Silo Unidade 1 25.000,00 25.000,00 

Tanque de Armazenagem Unidade 2 21.000,00 42.000,00 

Compressor de Ar Unidade 1 6.000,00 6.000,00 

Queimador de Gás Unidade 4 2.000,00 8.000,00 

Torre de Absorção Unidade 1 60.000,00 60.000,00 

Tubulação Unidade 1 15.000,00 15.000,00 

Utensílios Externos         

Balança Rodoviária Unidade 1 68.000,00 68.000,00 
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Empilhadeira Unidade 1 53.000,00 53.000,00 

Tanque de Equalização Unidade 1 4.000,00 4.000,00 

Tanque de Agitação Rápida Unidade 1 7.000,00 7.000,00 

Tanque de Agitação Lenta Unidade 1 5.000,00 5.000,00 

Tanque de Decantação Unidade 1 5.000,00 5.000,00 

Caixa d'Agua 5000L Unidade 1 1.300,00 1.300,00 

Pallets Unidade 200 22,50 4.500,00 

Sumidouro Unidade 1 450,00 450,00 

Caixa de Gordura Unidade 1 250,00 250,00 

Filtro Anaeróbico Unidade 1 1.800,00 1.800,00 

Fossa Séptica 2800L Unidade 1 2613,00 2.613,00 

Balança  Industrial de 50kg Unidade 3 689,9 2.069,70 

Acessórios         

Indicador de Pressão Unidade 2 550,00 1.100,00 

Ind. de temperatura com Visor Unidade 2 300,00 600,00 

Controlador de Nível Unidade 1 1.140,00 1.140,00 

Transmissor de Nível Unidade 2 580,00 1.160,00 

Transmissor de Temperatura Unidade 2 189,00 378,00 

Controlador de Temperatura Unidade 2 180,00 360,00 

Conversor Corrente Pressão Unidade 1 350,00 700,00 

Turbidímetro Digital Unidade 1 2.239,00 2.239,00 

Vidrarias de Laboratório Unidade 1 900,00 900,00 

PHmetro Unidade 1 1.051,00 1.051,00 

Agitador Jar Test Unidade 1 4.950,00 4.950,00 

Balança de Laboratório Unidade 1 638,00 638,00 

Materiais e Mobília         

Mesa Escritório Unidade 3 699,00 2.097,00 

Cadeira Escritório Unidade 6 369,00 2.214,00 

Computador Unidade 3 1.800,00 5.400,00 

Telefone Unidade 3 69,90 209,70 

Condicionador de Ar Unidade 2 1.098,00 2.196,00 

Iluminação Unidade 1 5.500,00 5.500,00 

Impressora Unidade 1 300,00 300,00 
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Armário Unidade 1 550,00 550,00 

Mesa Refeitório Unidade 1 800,00 800,00 

Cadeira Refeitório Unidade 8 120,00 960,00 

Pia Cozinha Unidade 1 789,00 789,00 

Microondas 28L Unidade 1 299,00 299,00 

Geladeira Unidade 1 929,00 929,00 

Bebedouro Unidade 3 180,00 540,00 

Televisão 32" Unidade 2 890,00 1.780,00 

Poltrona Unidade 4 170,00 680,00 

Quadro Decorativo Unidade 2 85,00 170,00 

Vaso Decorativo Unidade 2 100,00 200,00 

Pia Banheiro Unidade 5 46,00 230,00 

Lixeira Individual Unidade 8 19,00 152,00 

Vaso Sanitário Unidade 5 200,00 1.000,00 

Chuveiro Unidade 2 69,90 139,80 

Torneira Unidade 5 23,97 119,85 

Kit coleta seletiva Unidade 2 692,00 1.384,00 

Equipamentos de Proteção Individuais 

(EPIs)       

Uniforme Refletivo Unidade 20 55,00 1.100,00 

Protetor Tipo Concha  Unidade 3 24,90 74,70 

Protetor Auricular Pares 50 0,56 28,00 

Bota com Biqueira de Aço Pares 20 85,00 1.700,00 

Capacete com Jugular Unidade 20 48,97 979,40 

Óculos de proteção Unidade 50 3,67 183,50 

Luva Pares 50 3,92 196,00 

Equipamentos de Proteção Coletiva 

(EPCs)       

Cones  Unidade 10 29,90 299,00 

Tela de Proteção Laranja Unidade 3 210,00 630,00 

Placas Unidade 10 27,90 279,00 

Sistema de Enclausuramento Unidade 1 3.000,00 3.000,00 

Fita Adesiva Antiderrapante Unidade 1 38,00 38,00 
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Exaustores 50cm  Unidade 2 179,00 358,00 

Chuveiro Lava Olhos Unidade 1 812,25 812,25 

Extintores Unidade 10 94,98 949,80 

Produtos          

Água Mineral (20L) Unidade 5 12,00 60,00 

Cartucho para Impressora Unidade 2 20,00 40,00 

Caneta Unidade 5 0,85 4,25 

Caixa de Folha Sulfite  Unidade 500 0,034 17,00 

Uniforme (Camisa) Unidade 5 22,00 110,00 

Sabonete Líquido (500ml) Litros 4 6,90 27,60 

Papel Higiênico (12 rolos) Pacote  2 11,00 22,00 

Papel Toalha Pacote  5 7,00 35,00 

Pano de Chão  Unidade 8 10,00 80,00 

Detergente Litros 2 7,00 14,00 

Balde de Limpeza Unidade 3 15,00 45,00 

Rodo de Limpeza Unidade 2 16,00 32,00 

Vassoura de Nylon Unidade 3 12,00 36,00 

Desinfetante Litros 10 6,00 60,00 

Toalha de Louça Unidade 5 10,00 50,00 

Talheres Unidade 24 2,90 69,60 

Copos Unidade 10 3,50 35,00 

Copos descartáveis Pacote  3 5,88 17,64 

Produtos Químicos         

Biocida/Fungicida Kg 1 55,00 55,00 

Inibidor de Corrosão Kg 1 15,00 15,00 

Dispersante Sais/íons Kg 1 6,00 6,00 

Cal Hidratada Kg 25 0,80 20,00 

Sulfato de Alumínio Kg 25 6,00 150,00 

Licenças e Alvarás         

Alvará Prefeitura  Unidade 1 760,00 760,00 

Alvará Sanitário Unidade 1 700,00 700,00 

Alvará dos Bombeiros Unidade 1 690,00 690,00 

Alvará Inst. Meio Ambiente Unidade 1 1.400,00 1.400,00 
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LAP Unidade 1 1.300,00 1.300,00 

LAI Unidade 1 2.600,00 2.600,00 

LAO Unidade 1 3.200,00 3.200,00 

Capital de Giro         

Sacas de 50 kg  plotadas Unidade 1400 0,30 420,00 

Bota com Biqueira de Aço Unidade 4 85,00 340,00 

Luva de proteção Unidade 25 3,92 98,00 

Contratação de Funcionários Mês 1 48.374,43 48.374,43 

Água  m3/mês 40 8,00 320,00 

Energia Kw 15000 0,55 8.250,00 

Internet MB 15 10,00 150,00 

Diesel Litros 200 3,69 738,00 

Gasolina Litros 80 3,88 310,32 

Gás Kg 13 5,78 75,14 

Seguro Carro Unidade 1 63,00 63,00 

Seguro Caminhão Unidade 1 810,00 810,00 

Água Mineral (20L) Unidade 5 12,00 60,00 

Cartucho para Impressora Unidade 2 20,00 40,00 

Caneta Unidade 5 0,85 4,25 

Folha Sulfite (500Un) Unidade 1 17,00 17,00 

Uniforme (Camisa) Unidade 5 22,00 110,00 

Sabonete Líquido (500ml) Litros 4 6,90 27,60 

Papel Higiênico (12 rolos) Pacote  2 11,00 22,00 

Papel Toalha Pacote  5 7,00 35,00 

Detergente Litros 2 7,00 14,00 

Balde de Limpeza Unidade 3 15,00 45,00 

Rodo de Limpeza Unidade 2 16,00 32,00 

Vassoura de Nylon Unidade 3 12,00 36,00 

Desinfetante Litros 10 6,00 60,00 

Copos descartáveis Pacote  3 5,88 17,64 

Biocida/Fungicida Kg 1 55,00 55,00 

Inibidor de Corrosão Kg 1 15,00 15,00 

Dispersante Sais/íons Kg 1 6,00 6,00 
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Cal Hidratada Kg 25 0,80 20,00 

Sulfato de Alumínio Kg 25 6,00 150,00 

Manutenção da Fábrica Mês 1 1.000,00 1.000,00 

Serviços terceirizados Mês 1 3.000,00 3.000,00 

Capital de Giro Total Meses 5 64.715,38 323.576,92 

INVESTIMENTO SEM 

RESERVAS       3.188.128,09 

Reserva Contingencial % 8% 3.188.128,09 255.050,25 

Reserva Administrativa % 8% 3.188.128,09 255.050,25 

INVESTIMENTO TOTAL       3.698.228,58 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 
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APÊNDICE S – SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO: BNDES AUTOMÁTICO  

Parcela Val. Do Débito Juros Val.Corrigido Amortização Prestação 

1ª c 2.200.000,00 24.750,00 2.224.750,00 0,00 24.750,00 

2ª c 2.200.000,00 24.750,00 2.224.750,00 0,00 24.750,00 

3ª c 2.200.000,00 24.750,00 2.224.750,00 0,00 24.750,00 

4ª c 2.200.000,00 24.750,00 2.224.750,00 0,00 24.750,00 

5ª c 2.200.000,00 24.750,00 2.224.750,00 0,00 24.750,00 

6ª c 2.200.000,00 24.750,00 2.224.750,00 0,00 24.750,00 

7ª p 2.200.000,00 24.750,00 2.224.750,00 33.333,33 58.083,33 

8ª p 2.166.666,67 24.375,00 2.191.041,67 33.333,33 57.708,33 

9ª p 2.133.333,33 24.000,00 2.157.333,33 33.333,33 57.333,33 

10ª p 2.100.000,00 23.625,00 2.123.625,00 33.333,33 56.958,33 

11ª p 2.066.666,67 23.250,00 2.089.916,67 33.333,33 56.583,33 

12ª p 2.033.333,33 22.875,00 2.056.208,33 33.333,33 56.208,33 

13ª p 2.000.000,00 22.500,00 2.022.500,00 33.333,33 55.833,33 

14ª p 1.966.666,67 22.125,00 1.988.791,67 33.333,33 55.458,33 

15ª p 1.933.333,33 21.750,00 1.955.083,33 33.333,33 55.083,33 

16ª p 1.900.000,00 21.375,00 1.921.375,00 33.333,33 54.708,33 

17ª p 1.866.666,67 21.000,00 1.887.666,67 33.333,33 54.333,33 

18ª p 1.833.333,33 20.625,00 1.853.958,33 33.333,33 53.958,33 

19ª p 1.800.000,00 20.250,00 1.820.250,00 33.333,33 53.583,33 

20ª p 1.766.666,67 19.875,00 1.786.541,67 33.333,33 53.208,33 

21ª p 1.733.333,33 19.500,00 1.752.833,33 33.333,33 52.833,33 

22ª p 1.700.000,00 19.125,00 1.719.125,00 33.333,33 52.458,33 

23ª p 1.666.666,67 18.750,00 1.685.416,67 33.333,33 52.083,33 

24ª p 1.633.333,33 18.375,00 1.651.708,33 33.333,33 51.708,33 

25ª p 1.600.000,00 18.000,00 1.618.000,00 33.333,33 51.333,33 

26ª p 1.566.666,67 17.625,00 1.584.291,67 33.333,33 50.958,33 

27ª p 1.533.333,33 17.250,00 1.550.583,33 33.333,33 50.583,33 

28ª p 1.500.000,00 16.875,00 1.516.875,00 33.333,33 50.208,33 

29ª p 1.466.666,67 16.500,00 1.483.166,67 33.333,33 49.833,33 

30ª p 1.433.333,33 16.125,00 1.449.458,33 33.333,33 49.458,33 
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31ª p 1.400.000,00 15.750,00 1.415.750,00 33.333,33 49.083,33 

32ª p 1.366.666,67 15.375,00 1.382.041,67 33.333,33 48.708,33 

33ª p 1.333.333,33 15.000,00 1.348.333,33 33.333,33 48.333,33 

34ª p 1.300.000,00 14.625,00 1.314.625,00 33.333,33 47.958,33 

35ª p 1.266.666,67 14.250,00 1.280.916,67 33.333,33 47.583,33 

36ª p 1.233.333,33 13.875,00 1.247.208,33 33.333,33 47.208,33 

37ª p 1.200.000,00 13.500,00 1.213.500,00 33.333,33 46.833,33 

38ª p 1.166.666,67 13.125,00 1.179.791,67 33.333,33 46.458,33 

39ª p 1.133.333,33 12.750,00 1.146.083,33 33.333,33 46.083,33 

40ª p 1.100.000,00 12.375,00 1.112.375,00 33.333,33 45.708,33 

41ª p 1.066.666,67 12.000,00 1.078.666,67 33.333,33 45.333,33 

42ª p 1.033.333,33 11.625,00 1.044.958,33 33.333,33 44.958,33 

43ª p 1.000.000,00 11.250,00 1.011.250,00 33.333,33 44.583,33 

44ª p 966.666,67 10.875,00 977.541,67 33.333,33 44.208,33 

45ª p 933.333,33 10.500,00 943.833,33 33.333,33 43.833,33 

46ª p 900.000,00 10.125,00 910.125,00 33.333,33 43.458,33 

47ª p 866.666,67 9.750,00 876.416,67 33.333,33 43.083,33 

48ª p 833.333,33 9.375,00 842.708,33 33.333,33 42.708,33 

49ª p 800.000,00 9.000,00 809.000,00 33.333,33 42.333,33 

50ª p 766.666,67 8.625,00 775.291,67 33.333,33 41.958,33 

51ª p 733.333,33 8.250,00 741.583,33 33.333,33 41.583,33 

52ª p 700.000,00 7.875,00 707.875,00 33.333,33 41.208,33 

53ª p 666.666,67 7.500,00 674.166,67 33.333,33 40.833,33 

54ª p 633.333,33 7.125,00 640.458,33 33.333,33 40.458,33 

55ª p 600.000,00 6.750,00 606.750,00 33.333,33 40.083,33 

56ª p 566.666,67 6.375,00 573.041,67 33.333,33 39.708,33 

57ª p 533.333,33 6.000,00 539.333,33 33.333,33 39.333,33 

58ª p 500.000,00 5.625,00 505.625,00 33.333,33 38.958,33 

59ª p 466.666,67 5.250,00 471.916,67 33.333,33 38.583,33 

60ª p 433.333,33 4.875,00 438.208,33 33.333,33 38.208,33 

61ª p 400.000,00 4.500,00 404.500,00 33.333,33 37.833,33 

62ª p 366.666,67 4.125,00 370.791,67 33.333,33 37.458,33 

63ª p 333.333,33 3.750,00 337.083,33 33.333,33 37.083,33 



357 

 

64ª p 300.000,00 3.375,00 303.375,00 33.333,33 36.708,33 

65ª p 266.666,67 3.000,00 269.666,67 33.333,33 36.333,33 

66ª p 233.333,33 2.625,00 235.958,33 33.333,33 35.958,33 

67ª p 200.000,00 2.250,00 202.250,00 33.333,33 35.583,33 

68ª p 166.666,67 1.875,00 168.541,67 33.333,33 35.208,33 

69ª p 133.333,33 1.500,00 134.833,33 33.333,33 34.833,33 

70ª p 100.000,00 1.125,00 101.125,00 33.333,33 34.458,33 

71ª p 66.666,67 750,00 67.416,67 33.333,33 34.083,33 

72ª p 33.333,33 375,00 33.708,33 33.333,33 33.708,33 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 
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APÊNDICE T - SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO: BNDES FINAME 

Parcela Val. do Débito Juros Val. Corrigido Amortização Prestação 

1ª c 1.200.000,00 12.500,00 1.212.500,00 0,00 12.500,00 

2ª c 1.200.000,00 12.500,00 1.212.500,00 0,00 12.500,00 

3ª c 1.200.000,00 12.500,00 1.212.500,00 0,00 12.500,00 

4ª c 1.200.000,00 12.500,00 1.212.500,00 0,00 12.500,00 

5ª c 1.200.000,00 12.500,00 1.212.500,00 0,00 12.500,00 

6ª c 1.200.000,00 12.500,00 1.212.500,00 0,00 12.500,00 

7ª p 1.200.000,00 12.500,00 1.212.500,00 22.222,22 34.722,22 

8ª p 1.177.777,78 12.268,52 1.190.046,30 22.222,22 34.490,74 

9ª p 1.155.555,56 12.037,04 1.167.592,59 22.222,22 34.259,26 

10ª p 1.133.333,33 11.805,56 1.145.138,89 22.222,22 34.027,78 

11ª p 1.111.111,11 11.574,07 1.122.685,19 22.222,22 33.796,30 

12ª p 1.088.888,89 11.342,59 1.100.231,48 22.222,22 33.564,81 

13ª p 1.066.666,67 11.111,11 1.077.777,78 22.222,22 33.333,33 

14ª p 1.044.444,44 10.879,63 1.055.324,07 22.222,22 33.101,85 

15ª p 1.022.222,22 10.648,15 1.032.870,37 22.222,22 32.870,37 

16ª p 1.000.000,00 10.416,67 1.010.416,67 22.222,22 32.638,89 

17ª p 977.777,78 10.185,19 987.962,96 22.222,22 32.407,41 

18ª p 955.555,56 9.953,70 965.509,26 22.222,22 32.175,93 

19ª p 933.333,33 9.722,22 943.055,56 22.222,22 31.944,44 

20ª p 911.111,11 9.490,74 920.601,85 22.222,22 31.712,96 

21ª p 888.888,89 9.259,26 898.148,15 22.222,22 31.481,48 

22ª p 866.666,67 9.027,78 875.694,44 22.222,22 31.250,00 

23ª p 844.444,44 8.796,30 853.240,74 22.222,22 31.018,52 

24ª p 822.222,22 8.564,81 830.787,04 22.222,22 30.787,04 

25ª p 800.000,00 8.333,33 808.333,33 22.222,22 30.555,56 

26ª p 777.777,78 8.101,85 785.879,63 22.222,22 30.324,07 

27ª p 755.555,56 7.870,37 763.425,93 22.222,22 30.092,59 

28ª p 733.333,33 7.638,89 740.972,22 22.222,22 29.861,11 

29ª p 711.111,11 7.407,41 718.518,52 22.222,22 29.629,63 

30ª p 688.888,89 7.175,93 696.064,81 22.222,22 29.398,15 
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31ª p 666.666,67 6.944,44 673.611,11 22.222,22 29.166,67 

32ª p 644.444,44 6.712,96 651.157,41 22.222,22 28.935,19 

33ª p 622.222,22 6.481,48 628.703,70 22.222,22 28.703,70 

34ª p 600.000,00 6.250,00 606.250,00 22.222,22 28.472,22 

35ª p 577.777,78 6.018,52 583.796,30 22.222,22 28.240,74 

36ª p 555.555,56 5.787,04 561.342,59 22.222,22 28.009,26 

37ª p 533.333,33 5.555,56 538.888,89 22.222,22 27.777,78 

38ª p 511.111,11 5.324,07 516.435,19 22.222,22 27.546,30 

39ª p 488.888,89 5.092,59 493.981,48 22.222,22 27.314,81 

40ª p 466.666,67 4.861,11 471.527,78 22.222,22 27.083,33 

41ª p 444.444,44 4.629,63 449.074,07 22.222,22 26.851,85 

42ª p 422.222,22 4.398,15 426.620,37 22.222,22 26.620,37 

43ª p 400.000,00 4.166,67 404.166,67 22.222,22 26.388,89 

44ª p 377.777,78 3.935,19 381.712,96 22.222,22 26.157,41 

45ª p 355.555,56 3.703,70 359.259,26 22.222,22 25.925,93 

46ª p 333.333,33 3.472,22 336.805,56 22.222,22 25.694,44 

47ª p 311.111,11 3.240,74 314.351,85 22.222,22 25.462,96 

48ª p 288.888,89 3.009,26 291.898,15 22.222,22 25.231,48 

49ª p 266.666,67 2.777,78 269.444,44 22.222,22 25.000,00 

50ª p 244.444,44 2.546,30 246.990,74 22.222,22 24.768,52 

51ª p 222.222,22 2.314,81 224.537,04 22.222,22 24.537,04 

52ª p 200.000,00 2.083,33 202.083,33 22.222,22 24.305,56 

53ª p 177.777,78 1.851,85 179.629,63 22.222,22 24.074,07 

54ª p 155.555,56 1.620,37 157.175,93 22.222,22 23.842,59 

55ª p 133.333,33 1.388,89 134.722,22 22.222,22 23.611,11 

56ª p 111.111,11 1.157,41 112.268,52 22.222,22 23.379,63 

57ª p 88.888,89 925,93 89.814,81 22.222,22 23.148,15 

58ª p 66.666,67 694,44 67.361,11 22.222,22 22.916,67 

59ª p 44.444,44 462,96 44.907,41 22.222,22 22.685,19 

60ª p 22.222,22 231,48 22.453,70 22.222,22 22.453,70 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 
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APÊNDICE U – FLUXO DE CAIXA PARA O PRIMEIRO ANO 

Tabela 36– Fluxo de Caixa Para os Três Primeiros Meses 

Descrição Mês 1  Mês 2 Mês 3 

Receitas (R$) 145.000,00 159.500,00 174.000,00 

Custos Variáveis (R$) -4.741,57 -5.215,73 -5.689,88 

Margem de Contribuição (R$) 140.258,43 154.284,27 168.310,12 

Impostos (%) 0,11531 0,11531 0,11531 

Custos Fixos (R$) -70.769,42 -70.769,42 -70.769,42 

Depreciação (R$) -19.215,60 -19.041,71 -18.869,69 

Valor Residual (R$) 0,00 0,00 0,00 

Juros (R$) -37.250,00 -37.250,00 -37.250,00 

L.A.I.R (R$) 13.023,41 27.223,14 41.421,00 

I.R.P.J (R$) 16.720,41 18.392,45 20.064,49 

L.A.G.I.R (R$) -3.697,00 8.830,70 21.356,52 

Depreciação (R$) 19.215,60 19.041,71 18.869,69 

Investimentos (R$) -3.698.228,58 0,00 0,00 

Montante sócios (R$) 300.000,00 0,00 0,00 

Empréstimos (R$) 3.400.000,00 0,00 0,00 

Amortização (R$) 0,00 0,00 0,00 

F.C.L (R$) 17.290,02 27.872,41 40.226,21 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 

 

Tabela 37 – Fluxo de Caixa do Quarto ao Sexto Mês 

Descrição Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Receitas (R$) 188.500,00 203.000,00 217.500,00 

Custos Variáveis (R$) -6.164,04 -6.638,19 -7.112,35 

Margem de Contribuição (R$) 182.335,95 196.361,80 210.387,64 

Impostos (%) 0,11531 0,11531 0,11531 

Custos Fixos (R$) -70.769,42 -70.769,42 -70.769,42 

Depreciação (R$) -18.699,53 -18.531,19 -18.364,66 

Valor Residual (R$) 0,00 0,00 0,00 

Juros (R$) -37.250,00 -37.250,00 -37.250,00 
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L.A.I.R (R$) 55.617,00 69.811,18 84.003,55 

I.R.P.J (R$) 21.736,52 23.408,56 25.080,60 

L.A.G.I.R (R$) 33.880,48 46.402,61 58.922,94 

Depreciação (R$) 18.699,53 18.531,19 18.364,66 

Investimentos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Montante sócios (R$) 0,00 0,00 0,00 

Empréstimos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Amortização (R$) 0,00 0,00 0,00 

F.C.L (R$) 52.580,01 64.933,81 77.287,61 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 

 

Tabela 38 – Fluxo de Caixa do Sétimo ao Nono Mês 

Descrição Mês 7 Mês 8 Mês 9 

Receitas (R$) 232.000,00 246.500,00 261.000,00 

Custos Variáveis (R$) -7.586,51 -8.060,67 -8.534,83 

Margem de Contribuição (R$) 224.413,49 238.439,33 252.465,17 

Impostos (%) 0,11531 0,11531 0,11531 

Custos Fixos (R$) -70.769,42 -70.769,42 -70.769,42 

Depreciação (R$) -18.199,93 -18.036,95 -17.875,71 

Valor Residual (R$) 0,00 0,00 0,00 

Juros (R$) -37.250,00 -36.643,52 -36.037,04 

L.A.I.R (R$) 98.194,14 112.989,45 127.783,01 

I.R.P.J (R$) 26.752,65 28.424,69 30.096,73 

L.A.G.I.R (R$) 71.441,49 84.564,76 97.686,28 

Depreciação (R$) 18.199,93 18.036,95 17.875,71 

Investimentos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Montante sócios (R$) 0,00 0,00 0,00 

Empréstimos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Amortização (R$) -55.555,55 -55.555,55 -55.555,55 

F.C.L (R$) 34.085,87 47.046,15 60.006,43 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 
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Tabela 39 – Fluxo de Caixa do Décimo ao Décimo Segundo Mês 

Descrição Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Receitas (R$) 275.500,00 290.000,00 290.000,00 

Custos Variáveis (R$) -9.008,98 -9.483,14 -9.483,14 

Margem de Contribuição (R$) 266.491,02 280.516,86 280.516,86 

Impostos (%) 0,11531 0,11531 0,11531 

Custos Fixos (R$) -70.769,42 -70.769,42 -70.769,42 

Depreciação (R$) -17.716,18 -17.558,36 -17.402,21 

Valor Residual (R$) 0,00 0,00 0,00 

Juros (R$) -35.430,56 -34.824,07 -34.217,59 

L.A.I.R (R$) 142.574,85 157.365,01 158.127,64 

I.R.P.J (R$) 31.768,77 33.440,81 33.440,81 

L.A.G.I.R (R$) 110.806,08 123.924,20 124.686,83 

Depreciação (R$) 17.716,18 17.558,36 17.402,21 

Investimentos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Montante sócios (R$) 0,00 0,00 0,00 

Empréstimos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Amortização (R$) -55.555,55 -55.555,55 -55.555,55 

F.C.L (R$) 72.966,72 85.927,01 86.533,49 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 
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APÊNDICE V – FLUXO DE CAIXA PARA 25 ANOS 

Tabela 40 – Fluxo de Caixa, Ano 1 a 3  

Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Receitas (R$) 2.682.500,00 3.584.400,00 3.656.088,00 

Custos Variáveis (R$) -87.719,05 -113.797,68 -113.797,68 

Margem de Contribuição (R$) 2.594.780,96 3.470.602,32 3.542.290,32 

Impostos (%) 0,11531 0,12257 0,12257 

Custos Fixos (R$) -849.233,04 -849.233,04 -849.233,04 

Depreciação (R$) -230.587,21 -205.546,82 -183.747,99 

Valor Residual (R$) 0,00 0,00 0,00 

Juros (R$) -437.902,78 -363.305,56 -275.972,22 

L.A.I.R (R$) 1.077.057,93 2.052.516,90 2.233.337,07 

I.R.P.J (R$) 309.327,50 439.356,80 448.143,94 

L.A.G.I.R (R$) 767.730,43 1.613.160,10 1.785.193,14 

Depreciação (R$) 230.587,21 205.546,82 183.747,99 

Investimentos (R$) -3.698.228,58 0,00 0,00 

Montante sócios (R$) 298.228,58 0,00 0,00 

Empréstimos (R$) 3.400.000,00 0,00 0,00 

Amortização (R$) -333.333,30 -666.666,60 -666.666,60 

F.C.L (R$) 664.984,34 1.152.040,32 1.302.274,52 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 

 

Tabela 41 – Fluxo de Caixa, Ano 4 a 6  

Descrição Ano 4 Ano 5 Ano 6 

Receitas (R$) 3.729.209,76 3.803.793,96 3.879.869,83 

Custos Variáveis (R$) -113.797,68 -113.797,68 -113.797,68 

Margem de Contribuição (R$) 3.615.412,08 3.689.996,28 3.766.072,15 

Impostos (%) 0,12257 0,12257 0,12257 

Custos Fixos (R$) -849.233,04 -849.233,04 -849.233,04 

Depreciação (R$) -164.705,39 -148.015,04 -14.594,26 

Valor Residual (R$) 0,00 67.403,78 0,00 

Juros (R$) -188.638,89 -101.305,55 -29.250,00 



364 

 

L.A.I.R (R$) 2.412.834,76 2.658.846,42 2.872.994,85 

I.R.P.J (R$) 457.106,81 466.248,95 475.573,93 

L.A.G.I.R (R$) 1.955.727,94 2.192.597,47 2.397.420,92 

Depreciação (R$) 164.705,39 148.015,04 14.594,26 

Investimentos (R$) 0,00 -205.700,00 0,00 

Montante sócios (R$) 0,00 0,00 0,00 

Empréstimos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Amortização (R$) -666.666,60 -666.666,60 -399.999,96 

F.C.L (R$) 1.453.766,74 1.468.245,91 2.012.015,22 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 

 

 

Tabela 42 – Fluxo de Caixa, Ano 7 a 9  

Descrição Ano 7 Ano 8 Ano 9 

Receitas (R$) 3.957.467,23 4.036.616,58 4.117.348,91 

Custos Variáveis (R$) -113.797,68 -113.797,68 -113.797,68 

Margem de Contribuição (R$) 3.843.669,55 3.922.818,90 4.003.551,23 

Impostos (%) 0,12257 0,12257 0,12257 

Custos Fixos (R$) -849.233,04 -849.233,04 -849.233,04 

Depreciação (R$) -150.631,86 -135.163,09 -104.439,60 

Valor Residual (R$) 0,00 0,00 0,00 

Juros (R$) 0,00 0,00 0,00 

L.A.I.R (R$) 2.843.804,65 2.938.422,77 3.049.878,58 

I.R.P.J (R$) 485.085,41 494.787,12 504.682,86 

L.A.G.I.R (R$) 2.358.719,24 2.443.635,65 2.545.195,73 

Depreciação (R$) 150.631,86 135.163,09 104.439,60 

Investimentos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Montante sócios (R$) 0,00 0,00 0,00 

Empréstimos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Amortização (R$) 0,00 0,00 0,00 

F.C.L (R$) 2.509.351,10 2.578.798,74 2.649.635,33 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 
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Tabela 43 – Fluxo de Caixa, Ano 10 a 12  

Descrição Ano 10 Ano 11 Ano 12 

Receitas (R$) 4.199.695,89 4.283.689,80 4.369.363,60 

Custos Variáveis (R$) -113.797,68 -113.797,68 -113.797,68 

Margem de Contribuição (R$) 4.085.898,21 4.169.892,12 4.255.565,92 

Impostos (%) 0,12257 0,12257 0,12257 

Custos Fixos (R$) -849.233,04 -849.233,04 -849.233,04 

Depreciação (R$) -101.090,10 -218.675,69 -194.111,77 

Valor Residual (R$) 604.048,50 0,00 0,00 

Juros (R$) 0,00 0,00 0,00 

L.A.I.R (R$) 3.739.623,57 3.101.983,39 3.212.221,11 

I.R.P.J (R$) 514.776,52 525.072,05 535.573,49 

L.A.G.I.R (R$) 3.224.847,05 2.576.911,34 2.676.647,62 

Depreciação (R$) 101.090,10 218.675,69 194.111,77 

Investimentos (R$) -1.744.782,05 0,00 0,00 

Montante sócios (R$) 0,00 0,00 0,00 

Empréstimos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Amortização (R$) 0,00 0,00 0,00 

F.C.L (R$) 1.581.155,10 2.795.587,04 2.870.759,39 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 

 

Tabela 44 – Fluxo de Caixa, Ano 13 a 15  

Descrição Ano 13 Ano 14 Ano 15 

Receitas (R$) 4.456.750,87 4.545.885,89 4.636.803,61 

Custos Variáveis (R$) -113.797,68 -113.797,68 -113.797,68 

Margem de Contribuição (R$) 4.342.953,19 4.432.088,21 4.523.005,93 

Impostos (%) 0,12257 0,12257 0,12257 

Custos Fixos (R$) -849.233,04 -849.233,04 -849.233,04 

Depreciação (R$) -172.770,34 -154.166,85 -137.898,04 

Valor Residual (R$) 0,00 0,00 67.403,78 

Juros (R$) 0,00 0,00 0,00 

L.A.I.R (R$) 3.320.949,81 3.428.688,32 3.603.278,62 

I.R.P.J (R$) 546.284,96 557.210,66 568.354,87 
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L.A.G.I.R (R$) 2.774.664,86 2.871.477,66 3.034.923,75 

Depreciação (R$) 172.770,34 154.166,85 137.898,04 

Investimentos (R$) 0,00 0,00 -205.700,00 

Montante sócios (R$) 0,00 0,00 0,00 

Empréstimos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Amortização (R$) 0,00 0,00 0,00 

F.C.L (R$) 2.947.435,19 3.025.644,51 2.967.121,79 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 

 

Tabela 45 – Fluxo de Caixa, Ano 16 a 18 

Descrição Ano 16 Ano 17 Ano 18 

Receitas (R$) 4.729.539,68 4.824.130,47 4.920.613,08 

Custos Variáveis (R$) -113.797,68 -113.797,68 -113.797,68 

Margem de Contribuição (R$) 4.615.742,00 4.710.332,79 4.806.815,40 

Impostos (%) 0,12257 0,12257 0,12257 

Custos Fixos (R$) -849.233,04 -849.233,04 -849.233,04 

Depreciação (R$) -12.990,24 -133.199,73 -117.698,23 

Valor Residual (R$) 0,00 0,00 0,00 

Juros (R$) 0,00 0,00 0,00 

L.A.I.R (R$) 3.753.518,72 3.727.900,02 3.839.884,13 

I.R.P.J (R$) 579.721,97 591.316,41 603.142,73 

L.A.G.I.R (R$) 3.173.796,75 3.136.583,62 3.236.741,39 

Depreciação (R$) 12.990,24 133.199,73 117.698,23 

Investimentos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Montante sócios (R$) 0,00 0,00 0,00 

Empréstimos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Amortização (R$) 0,00 0,00 0,00 

F.C.L (R$) 3.186.786,99 3.269.783,35 3.354.439,63 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 

 

Tabela 46 – Fluxo de Caixa, Ano 19 a 21 

Descrição Ano 19 Ano 20 Ano 21 

Receitas (R$) 5.019.025,34 5.119.405,85 5.221.793,97 
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Custos Variáveis (R$) -113.797,68 -113.797,68 -113.797,68 

Margem de Contribuição (R$) 4.905.227,66 5.005.608,17 5.107.996,29 

Impostos (%) 0,12257 0,12257 0,12257 

Custos Fixos (R$) -849.233,04 -849.233,04 -849.233,04 

Depreciação (R$) -104.360,74 -92.840,97 -210.756,53 

Valor Residual (R$) 0,00 604.048,50 0,00 

Juros (R$) 0,00 0,00 0,00 

L.A.I.R (R$) 3.951.633,88 4.667.582,66 4.048.006,72 

I.R.P.J (R$) 615.205,59 627.509,70 640.059,89 

L.A.G.I.R (R$) 3.336.428,30 4.040.072,96 3.407.946,82 

Depreciação (R$) 104.360,74 92.840,97 210.756,53 

Investimentos (R$) 0,00 -1.744.782,05 0,00 

Montante sócios (R$) 0,00 0,00 0,00 

Empréstimos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Amortização (R$) 0,00 0,00 0,00 

F.C.L (R$) 3.440.789,03 2.388.131,88 3.618.703,35 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 

 

Tabela 47 – Fluxo de Caixa, Ano 22 a 24 

Descrição Ano 22 Ano 23 Ano 24 

Receitas (R$) 5.326.229,85 5.432.754,44 5.541.409,53 

Custos Variáveis (R$) -113.797,68 -113.797,68 -113.797,68 

Margem de Contribuição (R$) 5.212.432,17 5.318.956,76 5.427.611,85 

Impostos (%) 0,12257 0,12257 0,12257 

Custos Fixos (R$) -849.233,04 -849.233,04 -849.233,04 

Depreciação (R$) -186.509,38 -165.472,04 -147.160,48 

Valor Residual (R$) 0,00 0,00 0,00 

Juros (R$) 0,00 0,00 0,00 

L.A.I.R (R$) 4.176.689,75 4.304.251,69 4.431.218,33 

I.R.P.J (R$) 652.861,09 665.918,31 679.236,68 

L.A.G.I.R (R$) 3.523.828,66 3.638.333,37 3.751.981,65 

Depreciação (R$) 186.509,38 165.472,04 147.160,48 

Investimentos (R$) 0,00 0,00 0,00 
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Montante sócios (R$) 0,00 0,00 0,00 

Empréstimos (R$) 0,00 0,00 0,00 

Amortização (R$) 0,00 0,00 0,00 

F.C.L (R$) 3.710.338,03 3.803.805,41 3.899.142,13 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 

 

Tabela 48 – Fluxo de Caixa, Ano 25 

Descrição Ano 25 

Receitas (R$) 5.652.237,72 

Custos Variáveis (R$) -113.797,68 

Margem de Contribuição (R$) 5.538.440,04 

Impostos (%) 0,12257 

Custos Fixos (R$) -849.233,04 

Depreciação (R$) -131.171,93 

Valor Residual (R$) 67.403,78 

Juros (R$) 0,00 

L.A.I.R (R$) 4.625.438,85 

I.R.P.J (R$) 692.821,41 

L.A.G.I.R (R$) 3.932.617,44 

Depreciação (R$) 131.171,93 

Investimentos (R$) -205.700,00 

Montante sócios (R$) 0,00 

Empréstimos (R$) 0,00 

Amortização (R$) 0,00 

F.C.L (R$) 3.858.089,36 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 
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APÊNDICE W – PLANO DE ATIVIDADES INDIVIDUAL 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

  

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018.

 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

OBS: O cronograma de atividades de levantamento financeiro de dados teve uma 

reorganização da equipe e foi executado apenas pela autora Cristiane Silvano Wensing. 
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APÊNDICE X – Atas de reunião

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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 Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 
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ANEXO Y – Termo de cessão de direitos autorais 

 
Universidade do Sul de Santa Catarina 

Secretaria Executiva da Fundação Unisul, 

Pró-Reitoria de Administração e Pró-Reitoria de Ensino 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL, doravante denominada somente 

FUNDAÇÃO UNISUL, e CRISTIANE SILVANO WENSING, doravante denominado somente AUTOR da obra 

caracterizada como Trabalho de Conclusão de Curso, com o título: PROJETO DE VIABILIDADE TÉCNICO-

ECONÔMICA DA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL DE PIRÓLISE DE PNEUS, têm justo e 

acertado o presente Termo que se regerá pelas cláusulas descritas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O objeto do presente Contrato é a cessão total da obra, a título gratuito, para reprodução, distribuição e 

disponibilização, pela FUNDAÇÃO UNISUL, em qualquer forma ou meio existente podendo para tanto, utilizá-la 

junto à internet, jornais e todos os meios de comunicação e mídia, públicos ou privados. 

Parágrafo Primeiro. A UNISUL poderá disponibilizar a obra no todo ou em partes, para fins didáticos, desde que 

não altere seu conteúdo. 

Parágrafo Segundo. A presente cessão é feita para todos os países, em língua portuguesa ou tradução, a critério da 

FUNDAÇÃO UNISUL. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O AUTOR declara que a obra, objeto deste termo é de sua autoria, responsabilizando-se pelo seu conteúdo e forma, 

citações, referências e demais elementos que a integram, sendo entregue no ato da assinatura do presento com todo 

seu conteúdo textual já revisado gramaticalmente e metodologicamente. Desta forma, quaisquer medidas judiciais ou 

extrajudiciais concernentes ao conteúdo serão de sua responsabilidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O AUTOR compromete-se a responder por todos e quaisquer danos causados direta ou indiretamente à FUNDAÇÃO 

UNISUL e a terceiros, em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual, 

devendo o AUTOR se sub-rogar em toda e qualquer obrigação ou ônus opostos em face desta. 

Parágrafo primeiro. O AUTOR responsabiliza-se pessoalmente pelo ineditismo da obra, exonerando a 

FUNDAÇÃO UNISUL caso esta seja prejudicada por medidas judiciais ou extrajudiciais relacionadas ao conteúdo. 

Parágrafo segundo. O AUTOR responde civil e penalmente por qualquer reclamação de terceiros em relação à 

autoria do trabalho elaborado. 

CLÁUSULA QUARTA 

O AUTOR, nos termos do art. 49 e os seguintes da Lei 9.610, cede à obra objeto deste Termo em caráter definitivo e 

sem limite de tempo, pelo AUTOR, seus herdeiros e sucessores. 

CLÁUSULA QUINTA 

Os originais serão entregues prontos e acabados pelo meio ou na forma que a FUNDAÇÃO UNISUL indicar. 

CLÁUSULA SEXTA 

A CESSÃO aqui pactuada é realizada a título gratuito, uma vez que a FUNDAÇÃO UNISUL também disponibiliza 

em qualquer forma ou meio a obra gratuitamente. 

CLÁUSULA SÉTIMA  

As partes elegem o foro da comarca de Tubarão/SC e renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E 

por estarem assim justos e acertados, firmam o presente em duas vias de igual teor para que surta seus jurídicos 

efeitos. 

 

Tubarão/SC, 06 de Novembro de 2017. 

 

 

 

 

Assinatura do Autor 

Testemunhas: 

  

    
Nome: Karolina Thiesen                   Nome: Isabela de Souza Inocente 

CPF: 005.304.349-97     CPF: 103.588.529-86 
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Universidade do Sul de Santa Catarina 

Secretaria Executiva da Fundação Unisul, 

Pró-Reitoria de Administração e Pró-Reitoria de Ensino 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL, doravante denominada somente 

FUNDAÇÃO UNISUL, e FRANCIELLY MACHADO ELIAS, doravante denominado somente AUTOR da obra 

caracterizada como Trabalho de Conclusão de Curso, com o título: PROJETO DE VIABILIDADE TÉCNICO-

ECONÔMICA DA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL DE PIRÓLISE DE PNEUS, têm justo e 

acertado o presente Termo que se regerá pelas cláusulas descritas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O objeto do presente Contrato é a cessão total da obra, a título gratuito, para reprodução, distribuição e 

disponibilização, pela FUNDAÇÃO UNISUL, em qualquer forma ou meio existente podendo para tanto, utilizá-la 

junto à internet, jornais e todos os meios de comunicação e mídia, públicos ou privados. 

Parágrafo Primeiro. A UNISUL poderá disponibilizar a obra no todo ou em partes, para fins didáticos, desde que 

não altere seu conteúdo. 

Parágrafo Segundo. A presente cessão é feita para todos os países, em língua portuguesa ou tradução, a critério da 

FUNDAÇÃO UNISUL. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O AUTOR declara que a obra, objeto deste termo é de sua autoria, responsabilizando-se pelo seu conteúdo e forma, 

citações, referências e demais elementos que a integram, sendo entregue no ato da assinatura do presento com todo 

seu conteúdo textual já revisado gramaticalmente e metodologicamente. Desta forma, quaisquer medidas judiciais ou 

extrajudiciais concernentes ao conteúdo serão de sua responsabilidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O AUTOR compromete-se a responder por todos e quaisquer danos causados direta ou indiretamente à FUNDAÇÃO 

UNISUL e a terceiros, em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual, 

devendo o AUTOR se sub-rogar em toda e qualquer obrigação ou ônus opostos em face desta. 

Parágrafo primeiro. O AUTOR responsabiliza-se pessoalmente pelo ineditismo da obra, exonerando a 

FUNDAÇÃO UNISUL caso esta seja prejudicada por medidas judiciais ou extrajudiciais relacionadas ao conteúdo. 

Parágrafo segundo. O AUTOR responde civil e penalmente por qualquer reclamação de terceiros em relação à 

autoria do trabalho elaborado. 

CLÁUSULA QUARTA 

O AUTOR, nos termos do art. 49 e os seguintes da Lei 9.610, cede à obra objeto deste Termo em caráter definitivo e 

sem limite de tempo, pelo AUTOR, seus herdeiros e sucessores. 

CLÁUSULA QUINTA 

Os originais serão entregues prontos e acabados pelo meio ou na forma que a FUNDAÇÃO UNISUL indicar. 

CLÁUSULA SEXTA 

A CESSÃO aqui pactuada é realizada a título gratuito, uma vez que a FUNDAÇÃO UNISUL também disponibiliza 

em qualquer forma ou meio a obra gratuitamente. 

CLÁUSULA SÉTIMA  

As partes elegem o foro da comarca de Tubarão/SC e renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E 

por estarem assim justos e acertados, firmam o presente em duas vias de igual teor para que surta seus jurídicos 

efeitos. 

 

Tubarão/SC, 06 de Novembro de 2017. 

 
Assinatura do Autor 

Testemunhas: 

  

    
Nome: Karolina Thiesen                   Nome: Isabela de Souza Inocente 

CPF: 005.304.349-97     CPF: 103.588.529-86 
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Universidade do Sul de Santa Catarina 

Secretaria Executiva da Fundação Unisul, 

Pró-Reitoria de Administração e Pró-Reitoria de Ensino 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL, doravante denominada somente 

FUNDAÇÃO UNISUL, e HENRIQUE GONÇALVES MENDES, doravante denominado somente AUTOR da obra 

caracterizada como Trabalho de Conclusão de Curso, com o título: PROJETO DE VIABILIDADE TÉCNICO-

ECONÔMICA DA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL DE PIRÓLISE DE PNEUS, têm justo e 

acertado o presente Termo que se regerá pelas cláusulas descritas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O objeto do presente Contrato é a cessão total da obra, a título gratuito, para reprodução, distribuição e 

disponibilização, pela FUNDAÇÃO UNISUL, em qualquer forma ou meio existente podendo para tanto, utilizá-la 

junto à internet, jornais e todos os meios de comunicação e mídia, públicos ou privados. 

Parágrafo Primeiro. A UNISUL poderá disponibilizar a obra no todo ou em partes, para fins didáticos, desde que 

não altere seu conteúdo. 

Parágrafo Segundo. A presente cessão é feita para todos os países, em língua portuguesa ou tradução, a critério da 

FUNDAÇÃO UNISUL. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O AUTOR declara que a obra, objeto deste termo é de sua autoria, responsabilizando-se pelo seu conteúdo e forma, 

citações, referências e demais elementos que a integram, sendo entregue no ato da assinatura do presento com todo 

seu conteúdo textual já revisado gramaticalmente e metodologicamente. Desta forma, quaisquer medidas judiciais ou 

extrajudiciais concernentes ao conteúdo serão de sua responsabilidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O AUTOR compromete-se a responder por todos e quaisquer danos causados direta ou indiretamente à FUNDAÇÃO 

UNISUL e a terceiros, em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual, 

devendo o AUTOR se sub-rogar em toda e qualquer obrigação ou ônus opostos em face desta. 

Parágrafo primeiro. O AUTOR responsabiliza-se pessoalmente pelo ineditismo da obra, exonerando a 

FUNDAÇÃO UNISUL caso esta seja prejudicada por medidas judiciais ou extrajudiciais relacionadas ao conteúdo. 

Parágrafo segundo. O AUTOR responde civil e penalmente por qualquer reclamação de terceiros em relação à 

autoria do trabalho elaborado. 

CLÁUSULA QUARTA 

O AUTOR, nos termos do art. 49 e os seguintes da Lei 9.610, cede à obra objeto deste Termo em caráter definitivo e 

sem limite de tempo, pelo AUTOR, seus herdeiros e sucessores. 

CLÁUSULA QUINTA 

Os originais serão entregues prontos e acabados pelo meio ou na forma que a FUNDAÇÃO UNISUL indicar. 

CLÁUSULA SEXTA 

A CESSÃO aqui pactuada é realizada a título gratuito, uma vez que a FUNDAÇÃO UNISUL também disponibiliza 

em qualquer forma ou meio a obra gratuitamente. 

CLÁUSULA SÉTIMA  

As partes elegem o foro da comarca de Tubarão/SC e renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E 

por estarem assim justos e acertados, firmam o presente em duas vias de igual teor para que surta seus jurídicos 

efeitos. 

 

Tubarão/SC, 06 de Novembro de 2017. 

 
 

Assinatura do Autor 

Testemunhas:  

      
Nome: Cristiane Silvano Wensing                   Nome: Francielly Machado Elias 

CPF:108.186.899-46     CPF: 098.028.629-83 
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Universidade do Sul de Santa Catarina 

Secretaria Executiva da Fundação Unisul, 

Pró-Reitoria de Administração e Pró-Reitoria de Ensino 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL, doravante denominada somente 

FUNDAÇÃO UNISUL, e ISABELA DE SOUZA INOCENTE, doravante denominado somente AUTOR da obra 

caracterizada como Trabalho de Conclusão de Curso, com o título: PROJETO DE VIABILIDADE TÉCNICO-

ECONÔMICA DA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL DE PIRÓLISE DE PNEUS, têm justo e 

acertado o presente Termo que se regerá pelas cláusulas descritas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O objeto do presente Contrato é a cessão total da obra, a título gratuito, para reprodução, distribuição e 

disponibilização, pela FUNDAÇÃO UNISUL, em qualquer forma ou meio existente podendo para tanto, utilizá-la 

junto à internet, jornais e todos os meios de comunicação e mídia, públicos ou privados. 

Parágrafo Primeiro. A UNISUL poderá disponibilizar a obra no todo ou em partes, para fins didáticos, desde que 

não altere seu conteúdo. 

Parágrafo Segundo. A presente cessão é feita para todos os países, em língua portuguesa ou tradução, a critério da 

FUNDAÇÃO UNISUL. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O AUTOR declara que a obra, objeto deste termo é de sua autoria, responsabilizando-se pelo seu conteúdo e forma, 

citações, referências e demais elementos que a integram, sendo entregue no ato da assinatura do presento com todo 

seu conteúdo textual já revisado gramaticalmente e metodologicamente. Desta forma, quaisquer medidas judiciais ou 

extrajudiciais concernentes ao conteúdo serão de sua responsabilidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O AUTOR compromete-se a responder por todos e quaisquer danos causados direta ou indiretamente à FUNDAÇÃO 

UNISUL e a terceiros, em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual, 

devendo o AUTOR se sub-rogar em toda e qualquer obrigação ou ônus opostos em face desta. 

Parágrafo primeiro. O AUTOR responsabiliza-se pessoalmente pelo ineditismo da obra, exonerando a 

FUNDAÇÃO UNISUL caso esta seja prejudicada por medidas judiciais ou extrajudiciais relacionadas ao conteúdo. 

Parágrafo segundo. O AUTOR responde civil e penalmente por qualquer reclamação de terceiros em relação à 

autoria do trabalho elaborado. 

CLÁUSULA QUARTA 

O AUTOR, nos termos do art. 49 e os seguintes da Lei 9.610, cede à obra objeto deste Termo em caráter definitivo e 

sem limite de tempo, pelo AUTOR, seus herdeiros e sucessores. 

CLÁUSULA QUINTA 

Os originais serão entregues prontos e acabados pelo meio ou na forma que a FUNDAÇÃO UNISUL indicar. 

CLÁUSULA SEXTA 

A CESSÃO aqui pactuada é realizada a título gratuito, uma vez que a FUNDAÇÃO UNISUL também disponibiliza 

em qualquer forma ou meio a obra gratuitamente. 

CLÁUSULA SÉTIMA  

As partes elegem o foro da comarca de Tubarão/SC e renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E 

por estarem assim justos e acertados, firmam o presente em duas vias de igual teor para que surta seus jurídicos 

efeitos. 

 

Tubarão/SC, 06 de Novembro de 2017. 

 
Assinatura do Autor 

Testemunhas:                                                                                                                        

  

    

 
Nome: Karolina Thiesen                   Nome: Henrique Gonçalves Mendes 

CPF: 005.304.349-97     CPF: 062.825.139-44 
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Universidade do Sul de Santa Catarina 

Secretaria Executiva da Fundação Unisul, 

Pró-Reitoria de Administração e Pró-Reitoria de Ensino 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL, doravante denominada somente 

FUNDAÇÃO UNISUL, e KAROLINA THIESEN, doravante denominado somente AUTOR da obra caracterizada 

como Trabalho de Conclusão de Curso, com o título: PROJETO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DA 

INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL DE PIRÓLISE DE PNEUS, têm justo e acertado o presente 

Termo que se regerá pelas cláusulas descritas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O objeto do presente Contrato é a cessão total da obra, a título gratuito, para reprodução, distribuição e 

disponibilização, pela FUNDAÇÃO UNISUL, em qualquer forma ou meio existente podendo para tanto, utilizá-la 

junto à internet, jornais e todos os meios de comunicação e mídia, públicos ou privados. 

Parágrafo Primeiro. A UNISUL poderá disponibilizar a obra no todo ou em partes, para fins didáticos, desde que 

não altere seu conteúdo. 

Parágrafo Segundo. A presente cessão é feita para todos os países, em língua portuguesa ou tradução, a critério da 

FUNDAÇÃO UNISUL. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O AUTOR declara que a obra, objeto deste termo é de sua autoria, responsabilizando-se pelo seu conteúdo e forma, 

citações, referências e demais elementos que a integram, sendo entregue no ato da assinatura do presento com todo 

seu conteúdo textual já revisado gramaticalmente e metodologicamente. Desta forma, quaisquer medidas judiciais ou 

extrajudiciais concernentes ao conteúdo serão de sua responsabilidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O AUTOR compromete-se a responder por todos e quaisquer danos causados direta ou indiretamente à FUNDAÇÃO 

UNISUL e a terceiros, em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual, 

devendo o AUTOR se sub-rogar em toda e qualquer obrigação ou ônus opostos em face desta. 

Parágrafo primeiro. O AUTOR responsabiliza-se pessoalmente pelo ineditismo da obra, exonerando a 

FUNDAÇÃO UNISUL caso esta seja prejudicada por medidas judiciais ou extrajudiciais relacionadas ao conteúdo. 

Parágrafo segundo. O AUTOR responde civil e penalmente por qualquer reclamação de terceiros em relação à 

autoria do trabalho elaborado. 

CLÁUSULA QUARTA 

O AUTOR, nos termos do art. 49 e os seguintes da Lei 9.610, cede à obra objeto deste Termo em caráter definitivo e 

sem limite de tempo, pelo AUTOR, seus herdeiros e sucessores. 

CLÁUSULA QUINTA 

Os originais serão entregues prontos e acabados pelo meio ou na forma que a FUNDAÇÃO UNISUL indicar. 

CLÁUSULA SEXTA 

A CESSÃO aqui pactuada é realizada a título gratuito, uma vez que a FUNDAÇÃO UNISUL também disponibiliza 

em qualquer forma ou meio a obra gratuitamente. 

CLÁUSULA SÉTIMA  

As partes elegem o foro da comarca de Tubarão/SC e renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E 

por estarem assim justos e acertados, firmam o presente em duas vias de igual teor para que surta seus jurídicos 

efeitos. 

 

Tubarão/SC, 06 de Novembro de 2017. 

 

 

 

Assinatura do Autor 

Testemunhas: 

  

       
Nome: Pâmela Goudinho Marcon   Nome: Isabela de Souza Inocente 

CPF: 102.942.099-80     CPF: 103.588.529-86 
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Universidade do Sul de Santa Catarina 

Secretaria Executiva da Fundação Unisul, 

Pró-Reitoria de Administração e Pró-Reitoria de Ensino 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL, doravante denominada somente 

FUNDAÇÃO UNISUL, e PÂMELA GOUDINHO MARCON, doravante denominado somente AUTOR da obra 

caracterizada como Trabalho de Conclusão de Curso, com o título: PROJETO DE VIABILIDADE TÉCNICO-

ECONÔMICA DA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL DE PIRÓLISE DE PNEUS, têm justo e 

acertado o presente Termo que se regerá pelas cláusulas descritas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O objeto do presente Contrato é a cessão total da obra, a título gratuito, para reprodução, distribuição e 

disponibilização, pela FUNDAÇÃO UNISUL, em qualquer forma ou meio existente podendo para tanto, utilizá-la 

junto à internet, jornais e todos os meios de comunicação e mídia, públicos ou privados. 

Parágrafo Primeiro. A UNISUL poderá disponibilizar a obra no todo ou em partes, para fins didáticos, desde que 

não altere seu conteúdo. 

Parágrafo Segundo. A presente cessão é feita para todos os países, em língua portuguesa ou tradução, a critério da 

FUNDAÇÃO UNISUL. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O AUTOR declara que a obra, objeto deste termo é de sua autoria, responsabilizando-se pelo seu conteúdo e forma, 

citações, referências e demais elementos que a integram, sendo entregue no ato da assinatura do presento com todo 

seu conteúdo textual já revisado gramaticalmente e metodologicamente. Desta forma, quaisquer medidas judiciais ou 

extrajudiciais concernentes ao conteúdo serão de sua responsabilidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O AUTOR compromete-se a responder por todos e quaisquer danos causados direta ou indiretamente à FUNDAÇÃO 

UNISUL e a terceiros, em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual, 

devendo o AUTOR se sub-rogar em toda e qualquer obrigação ou ônus opostos em face desta. 

Parágrafo primeiro. O AUTOR responsabiliza-se pessoalmente pelo ineditismo da obra, exonerando a 

FUNDAÇÃO UNISUL caso esta seja prejudicada por medidas judiciais ou extrajudiciais relacionadas ao conteúdo. 

Parágrafo segundo. O AUTOR responde civil e penalmente por qualquer reclamação de terceiros em relação à 

autoria do trabalho elaborado. 

CLÁUSULA QUARTA 

O AUTOR, nos termos do art. 49 e os seguintes da Lei 9.610, cede à obra objeto deste Termo em caráter definitivo e 

sem limite de tempo, pelo AUTOR, seus herdeiros e sucessores. 

CLÁUSULA QUINTA 

Os originais serão entregues prontos e acabados pelo meio ou na forma que a FUNDAÇÃO UNISUL indicar. 

CLÁUSULA SEXTA 

A CESSÃO aqui pactuada é realizada a título gratuito, uma vez que a FUNDAÇÃO UNISUL também disponibiliza 

em qualquer forma ou meio a obra gratuitamente. 

CLÁUSULA SÉTIMA  

As partes elegem o foro da comarca de Tubarão/SC e renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E 

por estarem assim justos e acertados, firmam o presente em duas vias de igual teor para que surta seus jurídicos 

efeitos. 

 

Tubarão/SC, 06 de Novembro de 2017. 

 
Assinatura do Autor 

Testemunhas: 

  

                    
Nome: Cristiane Silvano Wensing                   Nome: Francielly Machado Elias 

CPF:108.186.899-46     CPF:098.028.629-83 


