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RESUMO
O transporte urbano de cargas é uma variável fundamental no desenvolvimento das grandes cidades com
significativa importância na sustentação do estilo de vida da população, além de desempenhar um papel
importante na manutenção e conservação das atividades industriais e comerciais e contribuir para a
competitividade industrial. Contudo, este elemento acarreta efeitos nos custos dos produtos consumidos
pela população, impactando diretamente a eficiência econômica de uma região e o meio ambiente, como
por exemplo, consumo de energia, poluição, barulho, intrusão visual, entre outros. Este trabalho pretende
desenvolver uma metodologia para análise econômica e ambiental da implantação um centro de
distribuição urbano (CDU) com uma aplicação no município de Belo Horizonte (MG). Destaca-se que o
CDU se configura como uma das principais iniciativas da logística urbana para a mitigação dos
problemas de transporte de cargas nas grandes cidades tendo como intuito a redução do número de
veículos de carga e, consequentemente, as externalidades oriundas deste modal, como a poluição visual e
ambiental, por meio de melhorias no processo logístico do ambiente urbano.

1. INTRODUÇÃO
Lima (2005) destaca que a movimentação urbana de mercadorias tem crescido muito em
importância por estar diretamente relacionada com a vida das pessoas nas cidades e com
o aumento dos congestionamentos nas regiões mais centrais. Crainic et al. (2004)
apontam que os principais fatores que contribuem para este fenômeno são a atual
produção e distribuição baseadas em baixos estoques e entregas JIT (Just in Time), bem
como o crescimento explosivo do comércio eletrônico que gera volumes significativos
de entregas em domicílio. Apesar disto, Crainic et al. (2004) ressaltam que as
autoridades públicas promovem poucas políticas em relação ao transporte de
mercadorias nas grandes cidades, atuando, principalmente, no sentido da
regulamentação de estacionamento, de acesso à via, da janela de tempo para as
operações de carga/descarga, e assim por diante. Isto se deve ao fato dos governos
considerarem o transporte de mercadorias como uma atividade essencialmente privada.
Czerniak et al. (2000) salientam que muitos administradores locais consideram os
problemas de criação de emprego e competitividade regional de forma isolada. Desta
forma, a melhoria da eficiência dos sistemas de transportes tende a perder relevância nas
decisões dos gestores públicos.
Quak e Koster (2009) salientam que as regulamentações sobre a movimentação de
veículos afetam consideravelmente a organização do processo de distribuição aos
varejistas e o meio ambiente. Neste sentido, os autores relatam que os impactos
positivos das restrições de janela de tempo e de capacidade dos veículos, como o
aumento da atratividade do centro da cidade e da qualidade de vida, trazem efeitos
negativos ao meio ambiente uma vez que se elevam os níveis de emissão de CO2, PM10
e NOx. É importante ressaltar que a proibição do tráfego de veículos pesados em áreas
urbanas pode ser benéfica em termos de intrusão visual, intimidação física e barulho,
mas aumenta o número de viagens realizadas pelos veículos leves e, consequentemente,
acentua-se o uso de combustíveis fósseis e a emissão de poluentes (BROWNE et al.,
2007; QUAK e KOSTER, 2009).

A identificação de medidas políticas e iniciativas privadas que possam trazer benefícios
tanto para as atividades da distribuição urbana, tornando-as mais eficientes, quanto para
a redução dos impactos sociais e ambientais que estas operações acarretam é
fundamental para a melhoria das condições de vida nas cidades (BROWNE et al.,
2007). Crainic et al. (2009a) destacam que novos modelos para o gerenciamento da
movimentação de carga nas cidades têm sido propostos com intuito de mitigar os
problemas oriundos desta atividade. Estes modelos são atribuídos, fundamentalmente, à
idéia de logística urbana que consiste em considerar o ambiente urbano (embarcadores,
transportadoras e a sociedade) como um sistema logístico integrado a ser otimizado.
Neste sentido, a consolidação de cargas de diferentes embarcadores e transportadoras
em um mesmo veículo associado à coordenação de operações nas cidades é vista como
uma das mais importantes formas de mitigação das externalidades causadas pelo
transporte de mercadorias nos centros urbanos (BENJELLOUN e CRAINIC, 2009;
BENJELLOUN et. al., 2009; CRAINIC et al., 2009a; CRAINIC et al., 2009b;
BESTUFS, 2008; BROWNE at. al., 2007; NEMOTO et. al., 2006; BROWNE, et. al.,
2005). Destaca-se que o Centro de Distribuição Urbano (CDU) é considerado um
instrumento importante dentre as iniciativas da logística urbana (CRAINIC et. al.,
2009a).
A idéia do CDU é separar as atividades de distribuição em movimentações dentro e fora
da cidade (ROOIJEN e QUAK, 2009). Browne et al. (2005) definem o CDU como uma
“instalação logística situada relativamente próxima a uma área geográfica que serve ao
centro da cidade, toda extensão urbana, ou um lugar específico (por exemplo, shopping
center), em que as entregas são consolidadas e realizadas dentro desta área”. Quak
(2008) destaca que os centros de distribuição urbanos estão entre as iniciativas de
logística urbana que visam melhorar a sustentabilidade das cidades pela mudança da
infraestrutura física utilizada pelo transporte urbano de cargas.
O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma metodologia para avaliar os
impactos econômicos e ambientais de um centro de distribuição urbano de cargas
(CDU) de acordo com o conceito de logística urbana para o município de Belo
Horizonte (MG). Este centro configura-se como uma alternativa para a redução dos
problemas existentes nos grandes centros urbanos decorrentes da movimentação de
cargas.
O CDU é uma alternativa interessante para atenuar os sérios problemas presentes no
trânsito do município de Belo Horizonte, melhorar a eficiência operacional das
empresas e mitigar as externalidades negativas do transporte de cargas urbano. Neste
sentido, o trabalho poderá orientar políticas públicas de minimização dos problemas de
congestionamento, poluição, barulho e estacionamento no centro urbano do município.
Além disto, oferecerá ao segmento empresarial uma alternativa interessante que pode
contribuir para a redução dos custos logísticos como os estoques nas lojas de varejo,
aumento do faturamento, oferta de serviços com uma maior qualidade em termos de
confiabilidade das entregas, informações sobre pedidos, entre outros.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste trabalho consiste na aplicação do conceito de centro de
distribuição multi-nível proposto por Crainic et al. (2009), tendo em vista o contexto da
distribuição urbana de cargas no município de Belo Horizonte. Desta forma pretende-se
desenvolver uma abordagem em que ocorre a implantação de um ou vários centros de

distribuição urbanos situados mais distantes de sua área de cobertura que realizam a
transferência de cargas para terminais de apoio com uma região de abrangência bem
definida, responsáveis por realizar a distribuição de cargas para os varejistas. Este
estudo será realizado de acordo com os passos descritos a seguir.
2.1 Modelo de adesão
Será desenvolvido um modelo utilizando a técnica de preferência declarada e elementos
da teoria da adesão para verificar a potencial adesão dos varejistas em relação à
implantação do centro de distribuição urbano de cargas. A utilização desta técnica se
justifica pela falta de dados sobre centros de distribuição urbanos de cargas uma vez que
não existem registros sobre a implementação deste tipo de esquema no Brasil. Sendo
assim, pode-se partir dos seus principais atributos para avaliar a sua demanda potencial.
Serão conduzidas entrevistas com os varejistas que atuam na região que, possivelmente,
seria afetada pelo esquema. Os resultados desta pesquisa servirão de dados de entrada
para a proposição dos cenários.
2.2 Proposição de cenários
Serão propostos cenários de acordo com as possíveis configurações que o esquema de
distribuição de cargas baseadas no centro de consolidação pode assumir. Neste sentido,
serão realizadas variações na rede logística de atendimento, alterando a quantidade de
centros de distribuição e terminais de apoio, e, no número de clientes atendidos, de
acordo com o modelo de adesão desenvolvido na etapa anterior.
2.3 Localização dos centros de distribuição e dos terminais de apoio e roteirização
dos veículos
Nesta etapa será desenvolvido um modelo matemático para a otimização da localização
e distribuição de carga dos veículos. Este modelo contemplará a escolha da melhor
localização dos centros de distribuição e dos terminais de apoio a partir de locais
candidatos e a roteirização de veículos nos níveis de atendimento, isto é, dos centros de
distribuição aos terminais de apoio e destes últimos aos varejistas. Os resultados deste
modelo serão comparados aos obtidos pelo software TRANSCAD seguindo as
características de cada cenário proposto.
2.4 Avaliação econômica e ambiental
Será feita uma avaliação econômica e ambiental de cada cenário proposto de acordo
com os resultados da etapa anterior. A avaliação econômica será compreendida pela
análise do número de viagens realizadas pelos veículos, distância percorrida, tempo de
viagem, ocupação e tempo ocioso da frota além do número de veículos utilizados. Já
avaliação ambiental será baseada na análise do consumo de combustível e da emissão
de poluentes oriundos dos veículos utilizados nos esquemas propostos.
3. RESULTADOS ESPERADOS
Pretende-se desenvolver uma metodologia de avaliação econômica e ambiental de
centros de distribuição urbanos de carga para subsidiar a decisão dos gestores públicos e
da iniciativa privada. Espera-se que o CDU possa contribuir para a redução do volume
de veículos de carga em circulação na área central do município de Belo Horizonte, a
melhoria da eficiência na entrega das cargas e a minimização das externalidades
negativas do transporte urbano.

4. RESULTADOS PRELIMINARES
Os resultados da pesquisa de preferência declarada, realizada com os varejistas
indicaram que estes agentes estão propensos ao uso do CDU. Neste sentido, a
probabilidade de adesão é de 82% quando todos os atributos do CDU estão presentes.
Vale destacar que os atributos desta pesquisa foram definidos de acordo com as
principais características do CDU tendo em vista a realidade brasileira.
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