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Resumo: 

 

Frente ao atual contexto ambiental, as organizações estão direcionando suas forças para possíveis soluções que 

reduzam os impactos ambientais e que sejam economicamente sustentáveis. A logística de forma a corroborar 

com o sistema produtivo acabou estendendo a sua abrangência para o retorno de produtos pós-consumo. A 

chamada Logística Reversa tem sido considerada fundamental, uma vez que, proporciona ampliação dos lucros, 

redução de desperdícios e, ainda, fornece uma imagem positiva frente aos consumidores. A logística reversa de 

EPS (poliestireno expandido- Isopor) ainda é precária, pois, não é economicamente atrativa para cooperativas e 

catadores, quando comparada a outros produtos recicláveis. De modo a gerar uma maior atratividade foram 

considerados novos pontos de coleta e incentivos a serem pagos por kg de EPS recolhido para uma determinada 

empresa catarinense produtora e recicladora de EPS. Utilizou-se o aplicativo Teitz & Bart para determinar os 

possíveis novos pontos de coleta nas diferentes regiões do estado de Santa Catarina. 

 

Palavras-chave: Logística Reversa, EPS, P-Medianas.  

 

Abstract: 

 

Front of the current environmental context, organizations are directing their forces for possible solutions to 

reduce environmental impacts and that are economically sustainable. The logistics in order to corroborate the 

production system eventually extending its scope to return products after consumption. The so-called reverse 

logistics has been considered essential, since it provides increases in profits, reduction of waste, and also 

provides a positive image on their consumers. Reverse logistics of EPS (expanded polystyrene, styrofoam) is still 

precarious because it is not economically attractive for cooperatives and collectors compared to other recyclable 

products. So as to generate greater attractiveness were considered new collection points and incentives to be paid 

per kg of EPS collected for a particular company Catarina producer and recycler of EPS. Was used the 

application Teitz & Bart to determine the possible new collection points in different regions of the State of Santa 

Catarina. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a preocupação com o impacto do desenvolvimento no meio ambiente não é nova, 

a discussão global tem se formado em torno de estratégias necessárias para garantir desafios 

inter-relacionados de desenvolvimento social, econômico e ambiental, diálogo este que teve 

origem na fusão do movimento ambiental e do desenvolvimento internacional pós II Guerra 

Mundial. 

Nos últimos anos a atenção ao meio ambiente tem aumentado consideravelmente e deixado de 

ser um assunto casual (Lambert et al., 1988). Isto se deu, principalmente, pela crescente 

preocupação das empresas em atender às pressões de um público cada vez mais consciente 

com a questão do meio ambiente e de legislações governamentais mais rigorosas.  

Muitas são as indústrias preocupadas em alcançar maior eficácia em seus processos, na 

intenção de reduzirem impactos e agregar valor aos produtos por meio do uso de reciclagem, 



produtos mais amigáveis com o meio ambiente e com o pós consumo de seus produtos. Esse 

enfoque se ajusta à abordagem de valor agregado que aproveita potenciais contribuições de 

ser mais “verdes” para os negócios. 

Neste cenário, o mercado pós-consumo de EPS apesar de estar em crescimento, apresenta 

algumas lacunas no processo de coleta do mesmo. Os resíduos gerados tanto pelas residências 

quanto pelas indústrias acabam indo diretamente para os aterros sanitários. Há uma 

significativa quantidade de EPS que poderia ser reciclada, e não é porque não é 

suficientemente atrativo para catadores/ cooperativas, principalmente por ter muito volume e 

pouco peso, o que exige um grande espaço para armazenagem dos mesmos até serem 

vendidos. Além disso, o Kg dos resíduos de EPS frente aos do Alumínio e dos PETS é muito 

inferior, o que acaba desestimulando os catadores a coletar os EPS nos aterros sanitários, bem 

como, os postos de coleta são muitas vezes distantes e o custo dos mesmos para entregar os 

resíduos em geral acaba sendo maior que o valor recebido.  

Levando-se em consideração a problemática existente com relação a tornar mais atrativa à 

coleta de EPS para reciclagem, este trabalho busca apresentar soluções para uma grande 

empresa Catarinense produtora e recicladora de EPS. Através do modelo matemático de p-

medianas pretende-se determinar o número de pontos de coleta e a localização dos mesmos no 

estado Catarinense, bem como o incentivo a ser pago. 

O artigo inicia com conceitos referentes à logística reversa, na sequência apresenta o mercado 

pós-consumo do EPS e o problema de localização de p-medianas. Nas seções seguintes são 

expostos o modelo proposto e aplicação feita para a indústria de EPS de Santa Catarina. Por 

fim, são relatados os resultados obtidos e as considerações finais. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Logística Reversa  

O comércio internacional atual está demonstrando significativa preocupação frente aos 

impactos gerados pelas indústrias ao meio ambiente. Como consequência do agravamento dos 

problemas ambientais, a reutilização de materiais de pós-consumo na indústria tem 

aumentado significativamente nos últimos anos.  

A logística de forma a corroborar, acabou estendendo a sua abrangência para o retorno de 

produtos pós-consumo. A chamada logística Reversa tem sido considerada fundamental, uma 

vez que proporciona ampliação dos lucros, redução de desperdícios e, ainda, fornece uma 

imagem positiva frente aos consumidores.  

Segundo Leite (2003) a logística reversa engloba o processo de planejamento, operação e 

controle do fluxo de materiais, bem como, os fluxos de informações desde o retorno dos 

produtos no pós venda e pós-consumo, ao ciclo produtivo. O proposito da Logística reversa é 

de através dos canais reversos recuperar e/ou realizar um descarte adequado ao produto, de 

modo a, agregar valor as indústrias que as pratica, seja no econômico, ecológico, legal, social, 

entre outros.  

Ainda de acordo com Leite (2003), os produtos podem retornar por dois canais de distribuição 

reversos: pós-venda e pós- consumo. O canal reverso de pós-venda caracteriza-se pelo retorno 

de produtos com pouco ou nenhum uso que apresentaram problemas de responsabilidade do 

fabricante ou distribuidor e, ainda, por insatisfação do consumidor. Por outro lado, a logística 

reversa de pós-consumo caracteriza-se por produtos em fim de vida útil descartados pela 

sociedade em geral. A ilustração a seguir descreve as áreas e as etapas da logística reversa em 

geral. 



 
Figura 1: Áreas de atuação e etapas da Logística Reversa – Fonte: Leite (2003) 

 

Govindan et al. (2012), ressaltam que a logística reversa esta diretamente relacionada com 

questões como: recuperar, reciclar,  reusar, retornar. Para tanto, é necessário o descarte destes 

resíduos para que ocorra o processo reverso.  

Com relação ao possível valor que pode ser recuperado com a logística reversa dos produtos 

pós-consumo, destaca-se: o reuso do produto; melhoria do mesmo para voltar ao consumo; 

remanufatura do material e a utilização do mesmo como fonte de matéria prima.  

Para Jayaraman (2003), a logística reversa pode ser considerada fonte estratégica para uma 

empresa obter vantagem competitiva frente as suas concorrentes. Através da imagem gerada 

pela preocupação com o meio ambiente os produtos de tal empresa acabam se diferenciando 

dos demais pelo apelo socioambiental que a mesma gera. Gobbi & Brito (2005) destacam que 

as questões ambientais ganharam legitimidade social a ponto de as organizações repensarem 

suas práticas de produção e a formular políticas de gestão ambiental.  

De acordo com Álvarez-Gil et al. (2007), o crescente interesse das industrias pela logística 

reversa resulta da combinação de pressões externas como: consumidores, políticas 

governamentais, fornecedores, etc; e internas (disponibilidade de recursos; fatores 

estratégicos).  

Com relação a essas pressões destaca-se o papel do governo com a implantação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, que tem o propósito de viabilizar a coleta e a restituição destes 

resíduos gerados pela indústria, de forma a reaproveitá-los no seu ciclo de produção e/ou 

tratá-los antes de efetuar o descarte adequado de forma a não agredir o meio ambiente. Mutha 

e Pokharel (2009) argumentam que a implantação de leis, a responsabilidade social, a imagem 

corporativa, a preocupação ambiental, benefícios econômicos e a consciência dos clientes 

estão forçando os fabricantes a recolher os produtos usados em fim de vida. 

Apesar do crescimento da conscientização ambiental internacional e dos incentivos 

regulatórios dos governos em geral para a coleta dos produtos pós-consumo das indústrias, 

deve-se salientar que a atividade reversa não se aplica a todos os produtos industriais. Neste 

sentido, a organização em geral deve considerar todas as informações para tomar uma decisão 

adequada quanto a executar ou não as operações de logística reversa. O intuito é de tornar o 

processo também sustentável para a indústria produtora de tal produto ao mesmo tempo em 

que atenda as normas legais exigidas pelo governo.  

Segundo Gomes e Ribeiro (2004), o processo e o gerenciamento da logística reversa 

apresentam desafios diferentes dos enfrentados pelo processo logístico direto. Isso porque a 

operação reversa visa tornar eficiente a execução da recuperação de produtos pós-consumo, 

entretanto, ter acesso a esses resíduos é que torna o processo difícil. Ademais, Jayaraman et 



al.  (2003) afirmam que os custos relacionados à logística reversa podem ser de duas a três  

vezes maiores do que os custos da logística direta. 

Hoje existem alguns produtos pós-consumo que já apresentam a operação reversa de forma 

madura, como por exemplo: Ferro, Latas de alumínio, garrafas PET, papel/papelão, 

pilhas/baterias e EPS (poliestireno expandido- Isopor). Vale ressaltar que dentre esses 

resíduos o EPS é que apresenta maiores barreiras para uma eficiente logística reversa, pois, a 

coleta dos mesmos não é algo atrativo quando comparado com o alumínio e a garrafa PET e o 

transporte do próprio é difícil pelo problema de ser um material tão leve e com um volume tão 

significativo. 

Para Simonetto e Borenstein (2006), alguns fatores corroboram para o baixo índice de 

reciclagem do EPS no Brasil sendo eles: o alto custo da coleta seletiva e, a falta da capacidade 

de armazenamento e processamento de resíduos nas cooperativas recicladoras.  

Além disso, Leite (2003) ressalta que o aumento da velocidade de descarte dos produtos após 

seu primeiro uso acaba não encontrando canais de distribuição reversos pós-consumo 

devidamente estruturados e organizados, provocando desequilíbrio entre as quantidades 

descartadas e as reaproveitadas, provocando um enorme crescimento de produtos pós-

consumo abandonados de forma inadequada nos aterros sanitários.  

De tal forma, a falta de conhecimento da população em geral quanto aos produtos que podem 

ser reciclados/ reutilizados; tornam o controle do material pós-consumo quase impossível de 

ser gerenciado e processado.  

 

2.2. Mercado Pós- Consumo do EPS: 

O interesse das organizações produtoras de Poliestireno Expandido (EPS) mais conhecido por 

Isopor (marca registrada) em estruturar uma cadeia logística reversa esta intimamente 

relacionada ao uso de 100% do resíduo no processo produtivo e dos incentivos do governo 

com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos. De acordo com o Instituto Socioambiental dos 

Plásticos (Plastivida) o índice de reciclagem do EPS está crescendo significativamente a cada 

ano quando comparado à produção no mesmo período.  

Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Poliestireno Expandido 

(ABRAPEX), os resíduos do EPS representam apenas 0,1% do lixo total gerado no país, o 

que equivale a 70 caminhões/dia sendo na maioria jogados em aterros sanitários. O problema 

da operação logística reversa do EPS pós-consumo está na falta de indústrias que reciclem e 

de interesse de catadores e cooperativas para recolherem os mesmos.   

Grote e Silveira (2001) ressaltam que os rejeitos de EPS podem ser processados novamente, 

injetados para formar peças para embalagens, usados como substratos para melhoramento de 

solo, reutilizados na construção civil, além de serem aplicados como complemento em moldes 

de peças injetadas ou na indústria da fundição.  

Os produtos finais de EPS são inodoros, não contaminam o solo, água e ar, e podem voltar à 

condição de matéria-prima de forma contínua, além de utilizarem poucos recursos naturais. 

Os segmentos que mais consomem o EPS no Brasil são: embalagens (50%), construção civil 

(35%) e utilidades domésticas (15%), (CEMPRE, 2013). Ressalta-se o crescimento da 

utilização de EPS na construção civil, não apenas por suas características isolantes, também 

por sua leveza, resistência, facilidade de manuseio e baixo custo. 

A Figura 2 abaixo ilustra de forma simples as etapas da cadeia do EPS. Utilizou-se como base 

dados de uma indústria produtora e recicladora de EPS no município de Joinville.  



 
Figura 2: Etapas da cadeia de EPS 

 

A indústria Catarinense produtora de EPS tem como consumidor direto as fábricas de 

automóveis e de refrigeradores. Essas por sua vez, utilizam o EPS como embalagens para seus 

produtos que serão vendidos no setor varejista. A coleta do EPS até o setor varejista já esta 

bem estruturada, pois a indústria possui parcerias com seus consumidores a ponto de ter um 

ponto de coleta dentro da fábrica de seus clientes e o transporte desses resíduos até a unidade 

de reciclagem é efetuada pela própria indústria.  

É preciso ressaltar o papel fundamental da ABRAPEX na estruturação de postos de coleta no 

setor varejista. Há parcerias fechadas com grandes redes varejistas, onde cada uma delas 

funciona como ponto de recebimento de EPS levado pela população. Esse EPS é repassado 

para cooperativas cadastradas nos programas destas unidades varejistas, onde serão 

classificados e limpos para serem vendidas às indústrias recicladoras.  

O grande gargalo esta na coleta desses resíduos descartados de forma errônea pelo 

consumidor final, onde, na maioria das vezes o EPS pós-consumo acaba sendo incinerado nos 

aterros sanitários. A Figura 3 seguir exemplifica as principais formas de descartes de EPS 

efetuada pelo consumidor/ população em geral. 



 
Figura 3: Forma de descarte de EPS 

 

A população em geral muitas vezes não sabe que o EPS pode ser reciclado e segundo dados 

do CEMPRE e ABRAPEX a maioria desses rejeitos param no lixo comum. Para auferir esses 

resíduos que estão sendo encaminhados para os aterros sanitários a ABRAPEX juntamente 

com algumas prefeituras e a indústria de EPS do munícipio de Joinville estão realizando 

campanhas de conscientização junto à população. O objetivo é de arrecadar o máximo 

possível de rejeitos do EPS nas coletas seletivas e/ou nos pontos de coleta do setor varejista. 

Tanto os resíduos que vão para coleta seletiva quanto os que a população entrega nos postos 

de coleta, acabam indo para as cooperativas de reciclagem cadastradas. Essas por sua vez, 

repassam o EPS já classificado e limpo para a indústria reutilizar os mesmos no processo 

produtivo.   

Já o resíduo que acaba indo para o aterro sanitário pode ser coletados por catadores, 

entretanto, muitos não têm o interesse de recolher o EPS por ter grande volume e pesar muito 

pouco. Além disso, o incentivo financeiro é irrisório quando comparado ao valor pago pelo 

Kg do alumínio e da garrafa PET. As cooperativas também não apresentam muito interesse 

em recolher e reciclar o EPS, além da falta do incentivo já citado anteriormente, têm a 

dificuldade de alocar os mesmos em seus galpões/armazéns, pois ocupa muito espaço e tem 

que esperar completar uma carga inteira para compensar o valor gasto no transporte. 

Segundo a Plastivida a logística de transporte do EPS pós-consumo é o grande problema para 

o processo reverso do mesmo devido a sua baixa densidade. Como o valor da carga é baixo, o 

impacto dos custos logísticos, principalmente custos de transportes, é significativo.  

Portanto, o problema logístico de coordenar a distribuição reversa das cooperativas para o 

setor de reciclagem da indústria, localizando adequadamente depósitos e instalações de 

triagem e processamento torna-se de grande importância. Para tentar amenizar este problema 

foi aplicado o modelo matemático de p-medianas com o objetivo de encontrar um novo centro 

de coleta para a indústria catarinense produtora de EPS, de forma a, aperfeiçoar os custos de 

transporte e tornar o incentivo mais atrativo aos catadores e cooperativas destes rejeitos. 

 

2.3. Problemas de Localização de Facilidades 

 

Uma importante linha de pesquisa em Otimização Combinatória é constituída pelos 

Problemas de Localização e suas aplicações, que despertam interesse em áreas como 



economia, administração, pesquisa operacional, engenharia entre outras. O problema consiste 

em buscar a localização ideal para instalar uma facilidade com o objetivo de atender a uma 

demanda de forma a minimizar os custos do processo. 

Os estudos de Problemas de Localização começaram no século XVII a partir do seguinte 

problema: dados três pontos no plano representando os vértices de um triângulo, encontrar um 

ponto, chamado mediana, tal que a soma das distâncias entre cada um dos vértices e a 

mediana seja mínima. Esse problema foi proposto por Pierre de Fermat (Reese, 2006). No 

século XX, Alfred Weber desenvolveu um modelo que deu origem à teoria das localizações. 

O modelo proposto por Weber (Azzoni, 1982), aborda a melhor localização de uma indústria, 

considerando pontos de fornecimento e pontos de consumo, visando o menor custo de 

transporte.  

A partir do desenvolvimento da teoria dos grafos na década de 60, iniciam-se os estudos de 

localização em redes e através de propriedades matemáticas torna-se possível a modelagem 

do problema e o desenvolvimento de procedimentos eficientes para resolvê-los (Freitas, 

2012). 

Por se tratar de um problema de otimização, a modelagem do mesmo é feita através da 

Programação Matemática Inteira, importante ferramenta da Pesquisa Operacional, onde as 

variáveis não podem assumir valores contínuos, apenas discretos.  Assim, define-se o 

Problema de Localização como um Problema de Otimização Combinatória consistindo em 

tomar a decisão de localizar uma facilidade em uma rede composta por pontos de demanda a 

serem atendidos regidos por uma função objetivo a ser otimizada. 

Nesse trabalho, o destaque é dado ao Problema de Localização de P-Medianas, uma das 

variantes dos Problemas de Localização de Facilidades, onde o objetivo é minimizar a soma 

da distância de cada um dos vértices à facilidade mais próxima, ponderada por um fator de 

demanda. Em outras palavras, o modelo de P-Medianas tem como objetivo minimizar a soma 

dos custos de distribuição entre as facilidades que fornecem um determinado serviço e os 

pontos de demanda a serem atendidos, esse problema é também chamado de Minisum 

(Freitas, 2012). 

Hakimi apresentou as mais importantes formulações para esse problema na década de 60 e 

provou que ao menos um conjunto de pontos ótimos é constituído pelos vértices do grafo 

correspondente. A importância desse resultado se deve ao fato de que o emprego de métodos 

de busca por uma solução não sejam dispendiosos no sentido de não perder tempo buscando 

uma solução sobre os arcos do grafo (Hörner, 2009). 

A formulação matemática do problema de p-medianas utilizando-se da linguagem de 

programação linear inteira é dada por: 
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Onde: 

   é o número de vértices do grafo; 

   é o número de medianas; 

     é a matriz de distância ponderada, onde    é o produto da distância entre os 

vértices    e   ; 

     é a matriz de alocação: 1, se    for alocado a   ; 0, caso contrário. 

A restrição (2) garante que um dado vértice    será alocado somente a um vértice   , que é a 

mediana. O número de medianas desejadas é garantido pela restrição (3) e a restrição (4) 

garante que o vértice    só esteja alocado à mediana   . A última restrição (5) diz respeito às 

condições de integralidade. 

Várias são as aplicações encontradas na literatura para o problema de P-Medianas, como por 

exemplo, o estudo de Figueiredo e Mayerle, 2008 sobre localização de centros de coleta de 

pneus e o estudo de localização de maternidades de Galvão et al., 2002. 

 

2.3.1. Métodos de Solução 

O espaço de busca de soluções o problema de P-Medianas é discreto e finito, sendo assim, 

uma forma de solucionar o problema seria a utilização de um método exato, já que se trata de 

um problema de Otimização Combinatória, ou seja, por enumeração exaustiva de todas as 

combinações possíveis e posterior determinação da melhor solução. Porém a aplicação desse 

método para médias e grandes instâncias do problema eleva o tempo computacional 

restringindo sua aplicação prática (Freitas, 2012).  

Devido a grande aplicabilidade dos Problemas de Localização e a inviabilidade de solução 

dos mesmos por meio de métodos exatos, se faz necessário a busca por métodos de 

aproximação, os chamados métodos heurísticos, baseados em procedimentos simples e em 

alguns casos intuitivos, mas que por experiência produzem soluções consideradas satisfatórias 

utilizando um tempo computacional razoavelmente bom. Uma solução ótima de um problema 

nem sempre é o alvo dos métodos heurísticos, uma vez que, tendo como ponto de partida uma 

solução viável, baseiam-se em sucessivas aproximações direcionadas a um ponto ótimo 

(Pereira, 2012). 

 

3. METODOLOGIA APLICADA 

 

Para aplicação do método escolhido para o problema de p-medianas foram tomados dados 

disponíveis nos sites da ABRAPEX (Associação Brasileira do Poliestireno Expandido) e 

CEMPRE (Compromisso Empresarial para Reciclagem). Inicialmente optou-se por considerar 

apenas o Estado de Santa Catarina devido o interesse por parte de uma empresa catarinense de 

embalagens para produtos industriais no que diz respeito ao aumento na quantidade de EPS 

coletada, visto que possui uma capacidade ociosa no setor de reciclagem.  

O estudo procura pela viabilidade de implantação de unidades de coleta de EPS pós-consumo 

próximas às regiões onde está instalada grande parte das cooperativas recicladoras 

catarinenses com o objetivo de minimizar o custo de coleta, maximizando assim a quantidade 

coletada. 

De acordo com as informações disponibilizadas em rede de livre acesso, foram identificadas 

19 cooperativas cadastradas no CEMPRE e estas estão distribuídas em 10 regiões conforme 

apresentado na Figura 4. 

O arranjo das regiões deu-se pela maior concentração de cooperativas, por exemplo, Chapecó 

e Florianópolis possuem três cooperativas. As demais apresentavam duas ou apenas uma. No 



caso específico do município de Itapema optou-se por considerar Itajaí como ponto de coleta 

dada a proximidade dos mesmos. Os municípios de Xaxim e Araquari, pela mesma razão de 

proximidade, foram alocados, respectivamente, em Chapecó e Joinville. 

A partir de dados geográficos, identificou-se a distância entre as regiões, e sua localização no 

plano cartesiano para, inicialmente determinar mais um ponto de coleta de EPS, utilizando o 

aplicativo Teitz & Bart desenvolvido por Freitas (2012).  

 

 
Figura 4: Regiões representativas de cooperativas de EPS 

 

4. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Para determinação de mais um ponto de coleta de EPS, foi utilizado o aplicativo Teitz & Bart 

desenvolvido por Freitas (2012), com o objetivo de minimizar custos relacionando a distância 

entre os pontos que representam as cooperativas de reciclagem e a indústria recicladora 

localizada no município de Joinville. 

Dessa forma, foi considerado para análise como sendo Joinville um único ponto de coleta 

resultando num custo da função objetivo de 3.506,027. Aplicando o algoritmo verificou-se 

que para um único ponto de coleta a melhor localização seria no município de Jaraguá do Sul 

obtendo uma função objetivo de 3.182,598 conforme apresentado na Figura 5.  

 



 
Figura 5: Resultado para Joinville como único ponto de coleta 

 

Como o objetivo é analisar a possível implantação de mais um centro de coleta, foram feitos 

vários testes para localização de duas medianas, mantendo Joinville como mediana fixa, já 

que é a localização da indústria, obteve-se como resultado a localização de mais um centro no 

município de Chapecó reduzindo o custo da função objetivo para 1.608,989 como apresentado 

na Figura 6. 



Figura 6: Resultado para duas medianas 

 

Algumas análises aleatórias foram feitas, como por exemplo, se por acaso a indústria 

implantasse um centro de coleta na Capital Florianópolis e os resultados mostraram que 

haveria um aumento no custo da função objetivo. E, ainda, a indústria deveria ser deslocada 

para o município de Jaraguá do Sul evitando assim um aumento ainda maior do custo da 

função objetivo.  

Neste sentido, os testes mostram que a implantação de um centro de coleta no município de 

Chapecó poderia reduzir os custos no que diz respeito à captação e o transporte de EPS pós-

consumo até a indústria. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito do trabalho foi uma investigação inicial sobre a implantação de um novo ponto de 

coleta de EPS pós-consumo. Através do aplicativo Teitz & Bart (Freitas, 2012), foi possível 

verificar a viabilidade de um novo centro de coleta sem considerar custos de implantação e 

transporte entre os pontos de coleta e o município de Joinville. 

É importante ressaltar que para o aprofundamento desse estudo, se faz necessária a coleta de 

dados mais específicos, tais como: a oferta em cada centro reciclador e o custo real de 

transporte de acordo com o volume demandado. 

Verificou-se ainda que existe falta de incentivo devido ao preço baixo pago por quilograma de 

EPS pós-consumo, o que representa o maior desafio no setor de reciclagem do mesmo, pois 

existe um grande volume em contrapartida um baixo peso. Talvez se a indústria se propusesse 

a pagar por volume de EPS pós-consumo, o interesse na coleta do resíduo aumentasse 

significativamente. 
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