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RESUMO 
 

O intenso crescimento industrial associado às pressões de todos os setores 

da sociedade por processos, produtos e serviços mais ambientalmente corretos, 

levou ao surgimento de novos paradigmas de desenvolvimento que assegurem a 

perpetuação de recursos para as futuras gerações, alicerçada no tripé da 

sustentabilidade.  

Nesse contexto, para o setor produtivo, é nítida a necessidade de que os 

sistemas humanos devam ser considerados como parte dos sistemas naturais e se 

aproximar ao máximo das características destes. Essa concepção de sistemas 

industriais similares aos ecossistemas naturais, onde pouquíssimas perdas são 

verificadas, é a base do conceito de Ecologia Industrial, principal conceito usado no 

desenvolvimento desse trabalho para melhoria da sustentabilidade de uma empresa 

no setor eletroeletrônico, o que até o presente momento ainda não havia sido 

estudado.  

A metodologia adotada seguiu as premissas principais da Ecologia Industrial 

integradas ao Sistema Integrado de Gestão, a saber: o estabelecimento de 

ecossistemas industriais, a medição de desempenho através dos graus de 

sustentabilidade, e o amplo acesso à informação, via criação de um software 

customizado de Ecologia Industrial, que considera inclusive a comparação de 

produtos, com metodologia similar ao início de Análise do Ciclo de Vida simplificado, 

no que concerne ao desenvolvimento de novos produtos. 

Neste trabalho, o estudo de caso considerou uma empresa de grande porte e 

uma das características mais importantes observadas neste trabalho foram as 

similaridades, no país e no exterior, para implantação de sistemas de prevenção de 

poluição na área de microeletrônica.  

No que tange à área de Surface Mouting Technology, o estudo mostrou que, 

ao contrário dos setores de base, o maior impacto ambiental está relacionado à 

geração de resíduos sólidos e significativas perdas ambientais e econômicas são 

percebidas devido à Gestão de Fim de Tubo.  

A análise da área de Printed Circuit Board mostrou que ecossistemas 

industriais incipientes existem, tanto para água como para resíduos sólidos.  
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Através dos estudos de caso interno a essa empresa, foi possível concluir que 

no setor produtivo, mesmo em empresas de grande porte, que apresentam 

princípios, políticas e sistemas de gestão claramente definidos, a questão da 

sustentabilidade não é compreendida e aplicada em seu sentido mais amplo.  

Quanto aos ecossistemas industriais internos, ferramenta fundamental da 

Ecologia Industrial, a formação é muito difícil em função de tamanha distinção dos 

processos existentes em cada planta industrial. Notou-se a viabilidade, com ganhos 

expressivos, da formação de ecossistemas externos principalmente para dois tipos 

de co-produtos da empresa, metais nobres e óleos.   

Assim, conclui-se que as ferramentas da Ecologia Industrial adotadas para 

melhorar a sustentabilidade empresarial propiciam maior eficiência a partir da 

adoção de métricas, atingem, em geral, a maioria dos envolvidos e operações, 

permitem melhor formatação e padronização de processos, favorecem a visão 

sistêmica da organização, tornando a tomada de decisão um processo factual e por 

fim, permite a implantação de métodos e/ou procedimentos para mudança 

estratégica, incluindo a mudança cultural, fator essencial para o desenvolvimento. 

Deste modo, foi possível observar que a formação de tais ecossistemas industriais, 

em geral, promove uma melhora ambiental, econômica e social. Estas ferramentas, 

muito provavelmente, podem ser rapidamente aplicadas, seguindo-se a metodologia 

proposta, em qualquer empreendimento, independente de seu porte ou processo de 

produção. 

 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Ecologia Industrial. Ecossistemas Industriais.  

Metabolismo Industrial. Indicadores de Desempenho.  
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ABSTRACT 
 

The industrial development and the increasing pressure for more 

environmentally friendly processes, products and services led to new development 

paradigms, based on the three sustainability pillars, that essentially assure resource 

availability for the next generations. 

The need for making human systems part of the natural ecosystems and similar to 

natural environment is clearly stated. This approach, which is the basis of Industrial 

Ecology, aims to enhance industrial symbiosis cooperating to mitigate process or 

material loss. Industrial Ecology was the main concept used to improve sustainability 

at an electronic company, first applied to the industrial area in Brazil.  

 The defined methodology followed the most important premises of Industrial 

Ecology aligned to the Integrated Management Systems which consists in the 

establishment of industrial ecosystems, performance evaluation through sustainability 

levers and the spread of information to stakeholders, by the development of a 

customized Industrial Ecology software, which also compares products with the 

simplified Life Cycle Assessment methodology, when it comes to the development of 

new products. 

Indeed, the case study has been conducted at a big enterprise and the 

similarities for Pollution Prevention implementation between the Brazilian facility and 

the European one were the most important features related to the microelectronics 

area.  

Regarding the Surface Mouting Technology area, this study has shown that 

unlike other segments, the end of pipe is still applied. The most relevant 

environmental impact is the generation of solid waste and therefore significant 

economic and environmental loss is easily observed.  

The Printed Circuit Board sector was also analyzed and the results showed 

that industrial ecosystems are not formalized but do exist for water and solid waste.  

Important issues were concluded such as the idea that even though big 

enterprises present principles, policy and sound management systems, the 

sustainability concept is not fully comprehensive and applied.  

The development of industrial ecosystems is considered one of the 

fundamental tools of industrial ecology. It is hard to establish them within the facilities 
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once the processes differ significantly. However, the creation of external ecosystems 

for metals and oils, leads to great benefit.  

It was possible to conclude that the Industrial Ecology concept tools used in the 

company did benefit its industrial sustainability because it allowed more efficient 

processes through the use of metrics, involved most of the employees and operations, 

favored better process standardization, enhance the systemic approach making the 

decision process easier once it is based on real time facts and it finally contributed to the 

adoption of methods, systems and procedures that enabled deep strategic change and 

as a consequence improved cultural change, which is one of the essential aspects of the 

sound sustainable development.  

Finally, it is suggested that Industrial Ecology be used as a fruitful metaphor for 

facilitating the improvement of sustainability. The tools developed in this study might be 

easily applied to any enterprise, independently of the level or production processes.  

Ecosystems  
 

Keywords: Sustainability. Industrial Ecology. Industrial Ecosystems. Industrial 

Metabolism. Performance Indicators. 
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INTRODUÇÃO 
 

É aceito pela comunidade científica que as sociedades sustentáveis são 

aquelas que permanecem nômades, criam poucos instrumentos durante suas 

existências, etc. Assim, essas sociedades provocam pouca ou nenhuma modificação 

no meio ambiente que as circunda (HUMPHREY, SNEATH, 1999). É também 

considerado que a atual sociedade, amplamente tecnológica, tem principal foco no 

desenvolvimento, mas que este na realidade trata-se apenas de foco puramente 

econômico e na produção, o que não atenta para as questões físicas, tais como 

limitações do ambiente, e é centrado no homem. Esta visão preservacionista, 

portanto, considera qualquer intervenção humana como deletéria. Por outro lado, 

parte da comunidade acadêmica contesta tal posição simplesmente argumentando 

que “outras espécies que não o homem também intervém na natureza, como o 

castor que constrói represas em rios”. Assim, a diferença seria a escala do 

fenômeno, principalmente pela capacidade do homem em produzir tecnologia 

(LYLE, WILLEY, 1996).  Por fim, não é possível a posição preservacionista em um 

mundo altamente povoado onde estimativas conservadoras consideram que apenas 

25% da área dos ecossistemas existentes no planeta não sofrerão intervenção 

humana até o fim desta década (LOVELOCK, 2006). É dentro deste contexto que se 

insere o conceito de desenvolvimento sustentável, isto é, permitir que as gerações 

futuras tenham capacidade de sobrevivência, no mínimo, igual a atual. (CAPRA, 

1982; AYRES, 1994; HOLMES, 1993). Assim, para o setor produtivo um novo 

paradigma fica evidenciado: que os sistemas humanos devem ser considerados 

como parte dos sistemas naturais e devem se aproximar ao máximo das 

características destes. Essa concepção de sistemas industriais similares aos 

ecossistemas naturais, onde só a energia solar é usada de modo dissipativo, é a 

base do conceito de Ecologia Industrial (EHRENFELD, 2004; KORHONEN, 2004; 

GIANNETTI, ALMEIDA, 2006). Este conceito, apesar de recente, vem tendo ampla 

aceitação e Diemer e Labrune (2007) acreditam que em menos de uma década a 

Ecologia Industrial deverá se tornar uma ciência – com um corpo teórico e linguagem 

associados às áreas de engenharia. 

Para o setor produtivo, esse conceito é, então, o norteador de várias 

metodologias, da produção de várias ferramentas de avaliação, etc., mas uma 
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característica inerente a essa concepção é de extrema relevância: a possibilidade de 

formação de simbiose entre empresas. Assim, empresas podem – e devem - trocar 

seus resíduos, renomeados para co-produtos, entre si, formando um ecossistema 

industrial.  

Muito embora o conceito de Ecologia Industrial deva ser norteador de suas 

atividades, não se encontrou informação da implantação deste conceito dentro de 

um empreendimento do setor produtivo. De modo geral o conceito, por trazer em seu 

bojo a noção de simbiose industrial, é abordado de modo mais amplo, para mostrar 

possíveis sinergias entre empresas (KABONGO, 2006), áreas produtivas, como a 

agro industrial (DIEMER, LABRUNE, 2007) , setores industriais, como o 

eletroeletrônico (QUEIROZ, 2007), ou mesmo em sistemas maiores, como estados 

industrializados (FRANCIS, ERKMAN, 2000). Entretanto, não se encontrou evidência 

de que algum autor preocupou-se em verificar a importância para as grandes 

empresas da implantação do conceito em todo o processo produtivo. Face ao papel 

fundamental destas empresas na melhoria da sustentabilidade, já que seus 

faturamentos muitas vezes são superiores ao Produto Interno Bruto (PIB) de alguns 

países (CAMPOS, 1998), optou-se por desenvolver um estudo de caso em uma 

grande uma empresa transnacional do setor eletroeletrônico. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo principal a implantação 

do conceito de ecologia industrial em uma grande empresa do setor eletroeletrônico 

e posteriormente avaliar as vantagens dessa implantação na melhora da 

sustentabilidade deste empreendimento. 

 Sustentabilidade é aqui utilizada de acordo com a definição de Poudel 

(2002) que a considera como a medida da eficácia das atitudes em prol do 

desenvolvimento sustentável e que, como define o World Business Council on 

Sustainable Development (WBCSD) e outros organismos internacionais, a 

sustentabilidade é baseada no tripé econômico, social e ambiental (triple bottom line) 

em todo e qualquer empreendimento produtivo.  

Quanto à sustentabilidade, deseja-se ainda observar que, como abordado 

inicialmente, os processos produtivos atuais não são sustentáveis, portanto, utiliza-

se a terminologia “grau de sustentabilidade” e vários autores já propuseram 

metodologias para mensurar tal grau em diferentes situações e/ou área produtivas, 

tais como agricultura (RIBAS, SEVERO, MIGUEL, 2007 ; NEEF, BOLLEN, 

SANGKAPITUX, CHAMSAI, ELSTNER, 2004), construção civil (PEARCE, 
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VANEGAS, 2002; DASGUPTA, TAM, 2005), indústria de manufatura (BRISSAUD, 

TICHKIEWITCH, ZWOLINSKI; NETO, MARIOTTE, HINZ, 2006), etc.  Portanto, 

neste trabalho usa-se o termo melhoria da sustentabilidade, e não obtenção de 

sustentabilidade. 

Esse trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos. O capítulo 1 

apresenta os principais conceitos teóricos, incluindo Ecologia industrial, indicadores 

e ferramentas, tais como o Balanced Scorecard (BSC). O capítulo 2 apresenta a 

Metodologia e os Materiais e Métodos usados para a execução dos trabalhos. O 

capítulo 3 mostra os Resultados e Discussão e por fim, o capítulo 4 aborda as 

conclusões finais.  
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS TEÓRICOS 
 

 

Este capítulo aborda os principais conceitos, metodologias e ferramentas 

necessárias para compreensão deste trabalho. Além disso, serão também 

mencionados os principais aspectos e as novas tendências do setor eletroeletrônico.  
 
 
1.1 Contexto Histórico 

 

O desenvolvimento industrial trouxe consigo novos paradigmas, cujas 

consequências muitas vezes, são efeitos nocivos ao meio ambiente. A evolução os 

padrões de manufatura, associado à mudança nos padrões de consumo, tem 

contribuído significativamente para degradação ambiental.   A crescente preocupa-

ção da comunidade internacional face a esse cenário tem atuado como fator 

propulsor de transformação, propiciando a conscientização da necessidade de se 

internalizar a variável ambiental no âmbito dos negócios.  

 Ao longo dos anos, é possível verificar o processo de amadurecimento 

industrial no que tange a essas questões.  A década de 50 foi intensamente 

marcada pela postura industrial reativa, especialmente em países em 

desenvolvimento como o Brasil, onde a questão ambiental era vista como um 

entrave ao desenvolvimento econômico. O enfoque era “diluir e dispersar”.  A fase é 

caracterizada pelo cumprimento das poucas exigências legais existentes até então.  

Inicia-se aqui a busca pelo equilíbrio ambiental, em função da visibilidade crescente 

dos efeitos cumulativos das emissões de poluentes e dos sucessivos acidentes 

ambientais e, através de movimentos ambientalistas (CAPRA, 1982), destacando-se 

diversas iniciativas na busca do desenvolvimento sustentável.  

A década de 60 enfocou-se maior atenção a alguns recursos naturais, em 

função do aumento da população e do consumo. A ocorrência de grandes acidentes 

ambientais contribuiu para alertar ainda mais toda a sociedade. Nessa época foi 

lançado o relatório denominado Limites para o Crescimento, que revelou, através de 

simulações matemáticas, o prazo para esgotamento dos recursos naturais. A partir 

daí, diversos movimentos ambientais surgiram apontando os significativos efeitos da 

poluição. (DONAIRE, 1995; MOURA, 2000). 
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  A década de 70 caracterizou-se como sendo aquela onde aumentaram as 

atividades de regulamentação e de controle ambiental. Entretanto, é possível 

observar ausência da visão global no que tange às questões ambientais, fato 

bastante relevante quando se avalia o individualismo jurídico. (DONAIRE, 1995; 

MOURA, 2000). 

Já a década de 80 foi marcada pelo surgimento de diversas leis 

regulamentando as atividades industriais. Foi nessa época em que se formalizaram 

os Estudos de Impacto Ambiental e os Relatórios de Impacto Ambiental (EIA-RIMA). 

Nesse período também ocorreram grandes acidentes ambientais, como o petroleiro 

Exxon Valdez no Alasca, o acidente em Bhopal na Índia, o acidente de Chernobyl, 

entre outros. Ainda nessa década, o indicativo da globalização das questões 

ambientais foi a veiculação do Relatório Nosso Futuro Comum, da Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, encomendado pela Organização 

das Nações Unidas (ONU). (DONAIRE, 1995; MOURA, 2000; PEARCE, 2002). 

No Brasil, a década de 80 foi caracterizada pelo desenvolvimento dos 

aspectos ambientais legais. Em 1981 surge a Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), regulamentada em 1983, que teve por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida visando assegurar no País 

condições ao desenvolvimento social e econômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Paralelamente cria-se o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e surgem instrumentos novos de 

aplicação desta política, como o zoneamento ambiental, avaliação de impactos, 

incentivo ao uso de tecnologias mais limpas, entre outros.  Nesta época, notou-se 

gradativo aumento da fiscalização em todas as esferas jurídicas, isto é, federal, 

estadual e municipal, também em função da aplicação das Resoluções do 

CONAMA, atos legais que vão fornecer diretrizes, parâmetros e processos 

viabilizando os conceitos presentes na política nacional (DONAIRE, 1995; ALMEIDA, 

2000). 

Em 1989 surge o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) (Lei 7737/89), cujo papel principal é organismo ambiental de 

licenciamento e fiscalização. Dentre os objetivos do Ibama destacam-se o controle e 

fiscalização ambiental nos âmbitos regional e nacional, controle de substâncias e 

resíduos potencialmente perigosos, agrotóxicos, e intervenção quando se identificar 

impacto ambiental significativo (MONOSOWSKI, 1989). 
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A década de 90 foi reconhecida como a busca do equilíbrio ambiental através 

de tratados e acordos internacionais na busca do desenvolvimento sustentável, 

conceito estabelecido no relatório Nosso Futuro Comum. Em sua essência, o 

Desenvolvimento Sustentável corresponde “ao atendimento das necessidades da 

geração presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

atenderem também às suas” (WBCSD, 1996; CMMAD, 1998). A Agenda 21, adotada 

pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no 

dia 14 de junho de 1992, representa a resposta da comunidade mundial ao encontro 

global para elaborar estratégias que interrompessem e revertessem os efeitos da 

degradação ambiental “no contexto de crescentes esforços nacionais e 

internacionais para promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente 

saudável em todos os países”. É um abrangente programa de ação a ser 

implementado pelos governos, agências de desenvolvimento, ONU e grupos 

setoriais independentes em cada área onde a atividade (econômica) humana afeta o 

meio ambiente (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, 1992) 

Assim, a evolução da questão ambiental, (ROHRICH, 2006), está relacionada 

ao conjunto de políticas e práticas administrativas e operacionais que levam em 

conta a proteção do meio ambiente por meio da eliminação ou mitigação de impactos 

e danos ambientais decorrentes do planejamento, implantação, operação, ampliação, 

realocação ou desativação de empreendimentos ou atividades, incluindo-se todas as 

fases do ciclo de vida do produto, em geral, apresenta dois estágios distintos. O 

primeiro vislumbra a variável ambiental como um fator gerador de custos 

operacionais extras e, por conseguinte, como elemento de entrave à expansão dos 

negócios da empresa. Já no segundo estágio o vetor ambiental representa uma 

oportunidade real de geração de lucros (FORD, 1988; ALMEIDA , 2000; JABBOUR, 

2006). 

Associada a essas duas perspectivas, tem-se três fases típicas de 

gerenciamento ambiental.  Na primeira, chamado de controle, o principal objetivo é 

monitorar a poluição e atender às exigências legais, o que implica em adotar controle 

ao final do processo produtivo (end of pipe) (DONAIRE, 1995; ABRANCHES, 2000; 

ROHRICH,2006). A segunda fase é chamada de prevenção, pois nela a variável 

ambiental é introduzida em diversas decisões, objetivando-se através da prevenção 

da poluição, a minimização de problemas que prejudiquem a consecução da 
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estratégia empresarial. O desempenho ambiental da empresa é controlado por meio 

de auditorias, e está relacionado à melhoria do desempenho dos processos e 

produtos, não se estendendo à totalidade de funções organizacionais. A última fase 

de maturidade1 é chamada de pró-atividade, estágio em que a gestão ambiental tem 

total comprometimento da alta direção, que por sua vez, a insere como uma das 

entradas no planejamento estratégico, ocorrendo, então, diversas iniciativas na busca 

do desenvolvimento sustentável. (DONAIRE, 1995; MOURA, 2000; ALMEIDA, 2000; 

HOLMES, 1993; ALLENBY, 2004).). 

 

 

1.2  Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade 
 

Em sua essência, o Desenvolvimento Sustentável, como definido no relatório 

Nosso Futuro Comum e na Agenda 21, exige a praxis, que para muitos autores é 

definida como sustentabilidade. Muito embora alguns autores considerem 

Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável como sinônimos, Poudel (2002) a 

definiu como “a eficácia na forma de gestão que está sendo aplicada para obtenção 

de objetivos definidos”, de modo similar a outros (BALL, 1999; CABEZAS, 2003; 

KLEMES, 2004; ALMEIDA, 2007)e será assim utilizada neste trabalho.  

Deodato (2005) fala em sustentabilidade como “a persistência por longo 

período, de certas características necessárias e desejáveis de um sistema sócio-

político e seu ambiente natural, não infinitamente durável, mas que seja capaz de 

transformar a sociedade” e, também cita, especificamente para comunidades, como 

outras categorias importantes que delimitam sustentabilidade, além do tempo, 

espaço, tendência, dimensões, participação, coletividade. Agenda 21 determina as 

dimensões da sustentabilidade principalmente como: Dimensões Sociais e 

Econômicas, Conservação e Gestão dos Recursos para o Desenvolvimento, 

Fortalecimento do Papel dos Principais Grupos Sociais, Meios para Implementação 

e Informações para a tomada de decisão. A principal idéia aqui é a de que se 

definam padrões que considerem aspectos ambientais, econômicos, sociais, éticos e 

culturais (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

1992).  

                                                 
1 Neste trabalho maturidade é entendida dentro do contexto das normas de sistemas de gestão 
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A Agenda 21 da Indústria Paulista, desenvolvida pela Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo (FIESP), expressa o conjunto de compromissos e ações da 

indústria paulista na direção do desenvolvimento alicerçado nos princípios da 

sustentabilidade econômica, social e ambiental (informação de página da internet)2. 

De modo semelhante o define WBCSD, no Brasil representado pelo Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), em seu 

Relatório Executivo sobre Sustentabilidade.  

Vários autores preocuparam-se com a questão da mensuração da 

sustentabilidade e propuseram diferentes abordagens. Simondon e Andrade (2001) 

analisaram várias correntes filosóficas preocupadas com a relação entre ambiente e 

desenvolvimento tecnológico e aponta interpretações interessantes, como por 

exemplo, “a sustentabilidade advinda do processo através do qual a natureza e a 

tecnologia, aparentemente duas metades díspares e incompatíveis da realidade, 

efetuariam uma resolução, uma integração, e formariam um sistema único.” 

Compreender essa relação implica em atentar-se ao fato de que a sustentabilidade 

depende da temporalidade da produção global de produtos e as temporalidades 

físicas e bióticas. Enquanto essas últimas envolvem intervalos de tempo amplos, a 

economia capitalista se desenvolve muito rapidamente. A necessidade de 

compatibilizar estas duas escalas de tempo levou à idéia de grau de 

sustentabilidade. 

 

 

1.2.1 Grau de Sustentabilidade 
 

A definição de grau de sustentabilidade varia de autor para autor, mas é 

principalmente discordante dependendo da área sob estudo. Assim, o setor 

extrativista brasileiro define sustentabilidade muito mais pela constrição de espaço 

físico e recursos, pois a ela se refere como o “uso dos recursos biofísicos, 

econômicos e sociais, segundo sua capacidade em um espaço geográfico, para 

obter bens e serviços diretos e indiretos da agricultura e dos recursos naturais para 

satisfazer as necessidades das gerações futuras e presentes”. A partir daí, então, 

                                                 
2 Informação obtida na página da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) 
Disponível em: http://www.mesaproducaomaislimpa.sp.gov.br/pdf/Angelo%20Albiero.pdf 
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analisa as dimensões ambiental, social e econômica a partir de cinco critérios: 

produtividade; estabilidade; equidade; resiliência e autonomia (RIBAS, SEVERO, 

MIGUEL, 2007). A área de ecoturismo  (SIRAKAYA, JAMAL, CHOI, 2001), por sua 

vez, tem indicadores muito semelhantes aos propostos no trabalho de Seatlle 

sustentável (YMCA, 1993), isto é,com grande ênfase no caráter social do 

empreendimento e, muitas vezes, nos conflitos existentes nesses grupos sociais, por 

exemplo para o consumo de bens naturais, como a água (BOLLEN, SANGKAPITUX, 

CHAMSAI, 2004). 

Para emprendimentos mais dependentes de tecnologia, começa a aparecer 

considerações outras, tais como custo/benefício e a proposta de análise podem ser 

mais complexas, mesmo em setores aparentemente de análise simples, como a 

construção civil (DASGUPTA, TAM, 2005; PEARCE, VANEGAS, 2002). Young 

(1997) observa que medir a sustentabilidade “de um modo que todos possam 

entender é um desafio” e propõe que se defina um framework assumindo-se 

inicialmente que “ecossistema, economia e sociedade são partes iguais da 

sustentabilidade” 

A partir da definição de indicadores de desempenho nos diversos setores 

produtivos, premiações para empresas que apresentaram os melhores 

desempenhos, também foram criadas. As de maior relevância no contexto brasileiro 

são oriundas de associações representativas como a Federação estadual das 

Indústrias de São Paulo (FIESP) e Confederação Nacional das Indústrias (CNI). A 

Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) apresenta anualmente o Prêmio Nacional 

da Qualidade (PNQ), baseando-se no Modelo de Excelência em Gestão® criado em 

1991. Esse Modelo estabelece Fundamentos e Critérios, alinhados ao tripé da 

sustentabilidade, para avaliação da gestão de empresas que buscam a excelência. 

Os critérios permeiam os aspectos mais significativos de gestão, correspondendo a 

elementos importantes para graduação da maturidade dos processos e por esta 

razão foram adaptados nesse trabalho para a definição dos graus de 

sustentabilidade da empresa estudo de caso.  
O Modelo Desenvolvimento Sustentável Estratégico estabelecido por Robert 

(2004), define cinco diferentes e interdependentes níveis para que seus resultados 

sejam próximos do desejado, isto é, a obtenção da sustentabilidade. Os cinco níveis, 

ou seja, graus de sustentabilidade, que compõem esse modelo consistem em:  
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1. Nível 1: corresponde a todos os princípios que alicerçam o sistema em 

estudo, para o qual espera-se obter a sustentabilidade, considerando os 

três pilares da sustentabilidade; 

2. Nível 2: corresponde ao estado desejado de sustentabilidade que se 

quer alcançar nesse momento, que é o resultado do processo contínuo e 

perpétuo de sucesso, já que a sustentabilidade não pode ser 

considerada como um estado final ou determinístico; 

3. Nível 3: esse nível sugere como obter o resultado desejado a partir de 

dois princípios básicos: divulgação contrária e plataformas flexíveis. O 

primeiro está relacionado à projeção do estado futuro a ser alcançado a 

partir de um resultado positivo. A projeção futura permite o 

estabelecimento da visão e missão do sistema de gestão em busca da 

sustentabilidade. O segundo, plataformas flexíveis, é o princípio de que 

os investimentos presentes não são somente considerados para a 

solução de problemas atuais, mas também como pontes para futuros 

investimentos de acordo com a visão estabelecida no passo anterior; 

4. Nível 4: este se segue com as ações práticas alinhadas aos processos, 

princípios e visão voltadas para alcançar a sustentabilidade 

considerando todas as suas dimensões prioritárias; 

5. Nível 5: este nível corresponde às ferramentas e métricas estabelecidas 

que auditem o sucesso das ações tomadas no nível anterior.  

Indicadores sugeridos para tal medição correspondem aos abordados na 

ISO 14031, isto é, indicadores de desempenho ambiental, incluindo os 

indicadores de desempenho de gestão e indicadores de condição 

ambiental (KORHONEN, 2004). 

Os 4 estágios de conformidade propostos pela Agenda 21 Paulista, são, em 

sua essência, graus de sustentabilidade e abordam:   

• Conformidade legal: Corresponde ao atendimento a exigências ambientais 

estipuladas em legislação ambiental. Constitui alicerce para ações de 

responsabilidade social. 

• Conformidade normativa: Corresponde ao atendimento voluntário às 

exigências estabelecidas em normas técnicas ambientais de gestão e de 

processos, com eventuais certificações. Embora facultativo, constitui 

pressuposto básico para a inserção competitiva no mercado. 
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• Eco-eficiência: A produção em conformidade com os requisitos ambientais, 

em abordagem integrada considera: a avaliação dos impactos no meio 

ambiente, a mensuração dos respectivos custos ambientais e o princípio da 

melhoria contínua. Fatores diferenciais correspondem ao comportamento 

gerencial pro ativo e internalização do custo ambiental como a vertente da 

contabilidade ambiental. A eco-eficiência, como definida pelo WBCSD, é 

uma estratégia de gestão que associa desempenho ambiental e econômico. 

A estratégia viabiliza processos produtivos mais eficientes, melhores 

produtos e serviços enquanto contribui para redução do consumo de 

recursos (GLADWIN, KRAUSE, 2004; LEHNI, 2000; DESIMONE, 1997); 

• Eco-negócio: Corresponde à inserção em mercados de padrões de 

consumo ambientalmente responsável, a partir de pesquisa, geração ou 

fornecimento de produtos e serviços sustentáveis que incorporem saltos 

tecnológicos significativos para a conservação ambiental (ALMEIDA, 2005) 

 

O WBCSD também defende a necessidade de integrar os aspectos ambientais 

e sociais, às variáveis normalmente consideradas no mercado, isto é, produção e 

consumo, demanda e fornecimento. Dessa forma, fatores críticos que propiciam a 

ampliação da visão holística do sistema e que, portanto, auxiliam na busca da 

sustentabilidade são (informação de site da internet3):  

• Inovação: Tanto inovação tecnológica como a social contribuem para melhoria 

da qualidade de vida e para o sucesso do negócio; 

• Eco-eficiência: é uma estratégia de gestão que combina desempenho 

ambiental e econômico; 

• Parcerias para o progresso: maximizar o diálogo entre todas as partes 

interessadas e criar parcerias através de objetivos comuns, empatia, 

compromisso, flexibilidade e troca de boas práticas são fatores essenciais 

para a definição de novas soluções; 

                                                 
3 World Business Council on Sustainable Development 
 Sustainability Through market: Seven Keys to Success. Disponível em:  
<http://www.wbcsd.org/DocRoot/xs6OhpvANJioGJPFEkBH/stm.pdf> 
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• Ofertas ao consumidor: Providenciar opções de escolha, disponibilizando 

várias formas de consumo, é uma forma de promover o desenvolvimento 

sustentável; 

• Melhoria das condições do mercado: isso inclui todos os aspectos do 

mercado, considerando as políticas públicas, preços, negociações, 

propriedade intelectual, transparência e etc; 

• Valor da Terra: é de extrema importância que as necessidades do mercado 

estejam alinhadas à disponibilidade dos recursos para minimizar perdas e 

criar oportunidades;  

• Fazer o trabalho trabalhar para todos: o objetivo é que para à medida em que 

se tem um equilíbrio entre sociedade, meio ambiente e economia, os 

mercados sejam o mais transparentes, estimular a inovação e se tornar o 

catalisador de melhor condição de vida para todos, o que implica em definir 

mais oportunidades e responsabilidades que tradicionalmente tem sido 

considerada fora desse cenário.  

 

 

1.2.2 Indicadores de Sustentabilidade 
 

Várias são as sugestões de indicadores para medir a sustentabilidade. 

Indicadores de sustentabilidade que atendam ao conceito de desenvolvimento 

sustentável também devem considerar o tripé, formado pelas necessidades 

ecológicas, econômicas e ambientais (POUDEL, 2002; DEODATO, 2005). Young 

aponta que, muito embora o ambiente seja o suporte de toda a vida, a humanidade 

criou a sociedade (tripé social) e definiu como esta deve funcionar (tripé econômico) 

e sugere que há uma base nesse tripé – daí a formação de um banco – e que este 

estabelece o processo de governança, que deve garantir a estabilidade do processo 

ao longo do tempo. Assim, índices que descrevam as três partes do tripé devem ser 

obtidos.  

Muitos autores propuseram diferentes indicadores e/ou índices para as três 

componentes do tripé da sustentabilidade e, do mesmo modo, a ONU listou as 

partes interessadas, a serem abordadas quando da comunicação dos avanços 
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conseguidos em direção ao desenvolvimento sustentável (KORHONEN, 2004; 

UNEP, 1992; FELIPE, 2001; GLOBAL REPORTING INITIATIVE4).  

A ISO identifica três tipos de indicadores: 

a) Voluntário, normalmente baseado no ACV, e que corresponde à obtenção 

de um rótulo, conhecido como o “selo verde”;  

b) Relatórios públicos ambientais divulgados no rótulo do produto, como por 

exemplo “reciclável”; 

c) Programa voluntário que forneça dados quantitativos sobre o desempenho 

ambiental de determinado produto, o que é útil para a melhoria de 

processos. 

Segundo a ABNT NBR ISO 14031:2004, a avaliação da sustentabilidade de 

uma determinada empresa, sugere a comparação de seus processos internos e 

indicadores ambientais determinantes para a medição do desempenho ambiental 

desta (JOHNSON, 2000). Os indicadores ambientais, de acordo com a ABNT NBR 

ISO 14031, são de duas categorias: os de desempenho ambiental e os de condições 

ambientais. Além disso, os indicadores também podem ser considerados como: 

indicadores absolutos (dados básicos sem análise ou interpretação), indicadores 

relativos (comparam dados com outros parâmetros), indicadores agregados 

(agregam dados de mesmo tipo, mas de fontes diferentes) e indicadores ponderados 

(mostram a importância relativa de um indicador em relação ao outro) (ABNT NBR 

ISO 14031:2004; JOHNSON, 2000).   

De modo geral, o setor secundário utiliza como indicadores o proposto pela 

ABNT ISO 14031:2004 e os indicadores considerados como absolutos costumam 

ser usados para definição de sustentabilidade e serão considerados neste trabalho, 

principalmente: 

• entrada de materiais (materiais processados, reciclados, matéria-prima, 

etc.); 

• produção (produto principal, subprodutos, reciclado, etc.); 

• resíduos (sólidos, líquidos, gasosos, perigosos e não-perigosos, 

recicláveis, reutilizáveis); 

• emissões (ruídos, radiações, etc.); 
                                                 

4 Material obtido na página do GLOBAL REPORTING INITIATIVE. Diretrizes Para O Relatório 
De Sustentabilidade. Versão 3/2006 Disponível Em : www. Globalreporting.org Acesso 20 set 
2006 
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• Uso de recursos naturais energia e serviços; 

• Projeto, instalação, operação; 

• Manutenção das instalações e equipamentos. 

• Etc. 

Contudo, alguns autores consideram tais indicadores de difícil mensuração, 

mesmo para as transacionais, e sugerem, então, maior ênfase no que pode ser 

medido rapidamente, como consumo de água e energia, balanço de materiais e 

resíduos gerados, isto é, uma análise mais voltada para o balanço de massa e 

energia (BRISSAUD, TICHKIEWITCH, ZWOLINSKI, 2006).  

Os indicadores de interesse da Ecologia Industrial, como determinado por 

Queiroz (2007) para formação de ecossistemas industriais em setores produtivos, 

são os absolutos, como propostos pela ABNT ISO 14031:2004 e pelo WBCSD. 

Quanto aos indicadores de desempenho, são relevantes os que favorecem a 

implantação da Ecologia Industrial, ou seja, os de cunho operacional, a saber: 

a) Fluxo de materiais:  

o entrada de materiais (materiais processados, reciclados, matéria-

prima, etc.); 

o produção (produto principal, subprodutos, reciclado, etc.); 

o resíduos (sólidos, líquidos, gasosos, perigosos e não-perigosos, 

recicláveis, reutilizáveis); 

o emissões (ruídos, radiações, etc.); 

b) Uso de recursos naturais energia e serviços; 

c) Projeto, instalação, operação; 

d) Manutenção das instalações e equipamentos. 

 

Robert (2004) no Modelo Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, 

menciona ainda que a avaliação dos processos industriais deve considerar o 

aspecto tecnológico incluindo uma análise termodinâmica dos processos e três 

aspectos e/ou indicadores:  

a) de sustentabilidade na utilização de recursos, através da avaliação das 

entradas termodinâmicas requeridas e da disponibilidade dos recursos para o 

processo;  

b) da eficiência através das perdas ocorridas na transformação; e  
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c) de compatibilidade ambiental, considerando as necessidades para prevenir 

impactos ambientais. A necessidade de descrever a matéria-prima não apenas 

como renovável ou não, mas também sua taxa de consumo é outra questão 

prioritária e que permite a definição de vários graus de matéria “renovável” 

(KORHONEN, 2004). 

Considerando os principais aspectos de qualquer que seja a abordagem, 

verifica-se que as ferramentas e as formas de mensuração da Sustentabilidade, seja 

em qualquer setor da sociedade, devem estar relacionadas ao tripé: social, 

econômico e ambiental impreterivelmente. Assim, é importante definir as 

ferramentas aplicáveis e os critérios para avaliar os objetivos, as metas e todas as 

partes envolvidas na questão (HART, 1997). 

 

 

1.3 Conceitos, Metodologias e Ferramentas para a Sustentabilidade 
 

A expressão do conceito de Desenvolvimento sustentável no setor secundário 

é o conceito de Ecologia Industrial. A partir deste conceito vários métodos, 

ferramentas etc. foram propostos por distintos autores para determinar tais 

ferramentas, critérios e indicadores.  

Outras propostas, igualmente importantes, de conceitos que expressem o 

Desenvolvimento Sustentável no setor secundário existem, tais como a Produção 

Limpa e Mais limpas, que receberá menor ênfase nessa revisão. 

 

 

1.3.1 Ecologia Industrial 
 

O conceito de Ecologia Industrial é baseado em paradigmas como 

desenvolvimento sustentável, avaliação econômica do ciclo de vida, visão holística, 

gerenciamento ambiental integrado, simbiose industrial, entre outros. (AYRES, 2003; 

EHRENFELD, 2004; KORHONEN, 2004). 

O termo Ecologia Industrial surgiu da necessidade de um novo conjunto de 

princípios organizacionais que permita abastecer a demanda de recursos naturais 

eficientemente e minimizar os impactos sobre o meio ambiente e à saúde humana 

(AYRES, 2003; ROBERTS, 2004) 
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Em 1989, o conceito de ecossistema industrial recebeu mais atenção quando 

dois pesquisadores da General Motor’s publicaram um artigo na revista Scientific 

American sugerindo que a filosofia de criação de aterros para disposição de resíduos 

industriais, ou seja, o modelo fim de tubo, seria rapidamente ultrapassada. Nele, os 

autores argumentam a possibilidade de desenvolver métodos de produção menos 

danosos ao meio ambiente, substituindo-se os processos isolados por sistemas 

integrados que chamaram de ecossistemas industriais. Esses modificariam, tanto 

quanto possível, a lógica de produção isolada, baseada apenas na utilização de 

matérias primas resultando em produtos e resíduos, substituindo-a por sistemas que 

possibilitassem o aproveitamento interno de resíduos e subprodutos, reduzindo as 

entradas e saídas externas. Desse processamento externo vem a analogia com os 

sistemas ecológicos. A partir de então, pesquisas se intensificaram e maior ênfase 

foi dada ao assunto (HEERES, 2004; KORHONEN, 2004;YOUNG, 2000) 

Sucintamente a filosofia da Ecologia Industrial sugere a modelação de sistemas 

industriais como os ecológicos, apesar da aparente abundância na produção de 

substâncias de todo o tipo, ao final do ciclo, onde muito pouco é descartado ou 

perdido, o que a torna um potencial guia para a obtenção da produção sustentável. 

Assim sendo, representa um conjunto de princípios de projetos e operações 

padronizados de acordo com os próprios mecanismos naturais em que matéria-

prima e rejeitos têm a mesma função para diferentes organismos, isto é, um 

processo industrial não deve ser considerado isoladamente, mas sim possibilitar a 

alimentação e manutenção de si mesmo e outros, principalmente em termos de 

reutilização e reciclagem. 

Assim, a partir do conhecimento de como os sistemas industriais funcionam e 

são regulados, de suas interações com a biosfera e do conhecimento disponível 

sobre meio ambiente, esses sistemas seriam reestruturados para compatibilização 

com os ecossistemas naturais (Queiroz, 2007). Os conceitos de ecossistema 

Industrial e metabolismo industrial consistem basicamente na aplicação do princípio 

de equilíbrio de massas à circulação de materiais e energia ao longo dos processos 

produtivos. 

Vale ressaltar o surgimento de alguns termos importantes, que aparece na 

descrição de sistemas como co-produto. Por exemplo, Young (2001) propôs que a 

produção de não produtos fosse penalizada em um sistema de avaliação de impacto 

ambiental, mas que isso não ocorresse se este não produto recebesse outra 
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aplicação. O termo não produto também foi citado por Rossi (2000) como um dos 

indicadores proposto pela CERES no Global Reporting Initiative e corresponde “ao 

que atinge o solo e deve ser definido quanto ao tipo de material e se está dentro ou 

não do local de produção”. No país, o setor secundário utiliza o conceito de co-

produto (SOUZA, 2001) como aquele material produzido involuntariamente, mas que 

pode ser reutilizado em outro ponto do processo (internamente à produção) ou 

mesmo em outro processo (externamente à produção). Petain (2001) dá como 

“exemplo de receita, relacionada com a proteção ambiental, o caso do enxofre, que 

é produzido pelas minerações de carvão (folhelho e xisto), pela metalurgia do cobre 

e pelas refinarias de petróleo, sendo recuperado nos filtros e em outros 

equipamentos de coleta de resíduos, como medida de proteção ambiental e controle 

da poluição.” Neste trabalho o termo co-produto será usado neste contexto. 

A partir do início dos anos 90, o conceito de Ecologia Industrial passou a ter um 

considerável impulso e ressonância. Diversos exemplos podem ser ressaltados 

como o primeiro ecossistema industrial criado que se encontra em Kalundborg’s, na 

Dinamarca. A usina de geração de energia Asnaes abastece todas as residências e 

os comércios de cidades próximas a Kalundborg’s. Além disso, fornece 40% da 

energia necessária em uma refinaria na cidade e toda a energia necessária a um 

complexo farmacêutico. A energia residual é usada para aquecer um viveiro de 

peixes promovendo aceleração no processo de crescimento de peixes. O gesso 

proveniente da desulfurização serve como 2/3 de matéria-prima para uma fábrica de 

lousas local. A refinaria manda para a usina a água de resfriamento que é tratada e 

usada na caldeira. A água residuária da refinaria é usada na limpeza de 

equipamentos da usina. Outros materiais são reciclados em outras indústrias do 

parque. 

Nos Estados Unidos, nota-se um grande interesse nas vantagens do uso de 

ecossistemas industriais. O President’s Council on Sustainable Development (PCSD) 

reconhece a estratégia como um elemento de suma importância na construção de 

uma economia sustentável. Ainda, a Agência de Proteção Ambiental Americana 

(EPA) e o departamento de energia têm realizado estudos sobre a adoção de 

parques eco-industriais e iniciativas podem ser vistas através de áreas de 

demonstração espalhadas por cidades em todo país. A Universidade de Cornell’s, 

por exemplo, se tornou uma entidade reconhecida no desenvolvimento e divulgação 
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de ecossistemas  industriais e oferece uma metodologia que faz uso de técnicas de 

prevenção de poluição para a elaboração de projetos. 

Uma característica marcante desses ecossistemas é o uso de projetos 

ecológicos para gerar a colaboração entre indústrias no que concerne ao 

gerenciamento ambiental. Os padrões de produção e a manutenção do parque são 

considerados seguindo-se os princípios de sistemas naturais, através do uso cíclico 

de recursos, e respeitando-se as restrições locais e globais dos ecossistemas. 

Ainda, representam grande estímulo à adoção de tecnologias mais limpas nos mais 

diversos setores industriais. Em decorrência, tem-se a formação do metabolismo 

industrial via construção de ecossistemas que devem levar à excelência econômica 

e ambiental, atuando como uma estratégia para o desenvolvimento sustentável. 

Em geral, as tecnologias de suporte de ecossistemas industriais são: 

• Tecnologias de informação 

A comunicação entre os participantes da simbiose industrial, o registro e 

controle apurado das entradas e saídas para todos os envolvidos é 

fundamental para o bom andamento das negociações de resíduos (co-

produtos). As tecnologias de informação, como softwares, base de dados, 

entre outros, também podem auxiliar no marketing do processo.  

• Água 

O reuso da água representa um significativo benefício aos participantes do 

parque. Devido ao fato de muitas indústrias utilizarem grande volume de 

água em seus processos produtivos, esforços mútuos podem reduzir a 

necessidade de expressivo consumo de água e minimizar a quantidade de 

efluentes destinada às estações de tratamento de efluentes (ETE´s) e ao 

ecossistema. 

• Energia 

O consumo de energia é um importante fator a ser considerado nos parques. 

As três tecnologias para fornecimento de energias mais apropriadas são: 

sistemas de co-geração, processos de recuperação de energia e fontes 

alternativas. 

• Recuperação, reciclagem, reuso e substituição 

As tecnologias ambientais voltadas para os ecossistemas devem basear-se 

no desenvolvimento de novos processos que reutilizem resíduos e rejeitos. A 

habilidade de trocar resíduo e materiais serão promovidas através de 
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tecnologias de conversão ou separação capazes de transformar resíduos, 

isto é, co-produtos, em matéria–prima.  

• Medição do desempenho ambiental 

Ferramentas para medição do desempenho ambiental são de extrema 

importância, pois servem para veicular informações sobre o desempenho do 

ecossistema industrial e como conseqüência demonstrar a eficiência 

ambiental do mesmo. Daí, a importância de definir os indicadores 

necessários para tal caracterização. 

• Meios de transporte 

O transporte contribui para diversos problemas ambientais, tais como fontes 

de poluição difusa e emissão de gases causadores do efeito estufa. Novos 

meios de transporte, como veículos elétricos, ou a aplicação de sistemas de 

gerenciamento logísticos sofisticados, como o Just-in-Time, serão essenciais 

para minimizar o impacto gerado por um parque. 

É importante ressaltar que diferentemente do parque de Kalundborg’s, que tem 

sido o mais clássico exemplo bem sucedido deste tipo de alternativa, ecossistemas 

industrias podem existir sem que haja a co-habitação física, caso esta seja inviável, 

que promove a ligação das indústrias através de tubos, conexões e dutos para troca 

de resíduos. Ecossistemas industriais podem ser virtuais e deste modo, o fato mais 

relevante a ser considerado é a negociação de resíduos, sempre considerado nesse 

contexto como co-produto. 

O Japão é outro exemplo ímpar de contínuos estudos patrocinados pelo 

governo. Já em 1970, um dos grupos de trabalho formados por indução do Conselho 

da Estrutura Industrial, para analisar o ajuste da atividade econômica ao contexto 

ambiental, denominou-se “Grupo de Trabalho da Ecologia Industrial”. Desde então, o 

governo tem patrocinado esforços no sentido da substituição de recursos ambientais 

por tecnologia. (MIRATA, 2005). 

Na Bélgica, em 1983, o Centro de Pesquisa e Informações Sociopolíticas, um 

centro de pesquisas independente, publicou um trabalho coletivo intitulado: “O 

Ecossistema Belga – Ensaio de Ecologia Industrial” (SEAGER, 2002). O trabalho foi 

desenvolvido de forma autônoma por seis pesquisadores de diferentes áreas 

(biólogos, químicos e economistas), que pretenderam apresentar uma visão de 

conjunto da economia belga, avaliada a partir do fluxo de materiais e energia em 

contraposição às tradicionais unidades econômicas abstratas. O grupo estudou seis 
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cadeias principais: aço, chumbo, vidro, plástico, madeira e papel, e produção de 

alimentos. Um dos principais elementos identificados foi a grande desconexão entre 

atividades que, se integradas, reduziriam os consumos globais de energia e matéria-

prima e a produção de resíduos. O estudo concluiu que o funcionamento do sistema 

industrial belga produzia três tipos de disfunções: os ciclos de materiais, totalmente 

abertos, levavam os resíduos, que poderiam ser matéria-prima de outros processos, 

a serem tratados como lixo, com as dificuldades próprias da disposição; a operação 

de tal sistema implicava grande desperdício de energia; e a estrutura de circulação 

de materiais produzia poluição. Contestava, ainda, a concepção de que o aumento 

de resíduos fosse inerente ao aumento da produção e do consumo, atribuindo-o, 

especialmente, ao funcionamento do sistema.  

Existem referências importantes sobre as experiências em Brownsville, nos 

Estados Unidos, em Stirya, na Áustria, e na região do Ruhr, na Alemanha. Contudo, 

a experiência mais marcante é o parque industrial de Kalundborg, na Dinamarca, 

citado, freqüentemente, como a melhor evidência da viabilidade prática de um 

ecossistema industrial. É composto por um número relativamente pequeno de 

empresas de grande porte e desenvolve o processo desde a década de 70. Atribui-

se ao número limitado de participantes e à competência de seus administradores o 

resultado obtido até então. Existe a preocupação de que a pouca diversidade de 

parceiros possa, eventualmente, não ser capaz de assegurar a continuidade do fluxo 

interno, mas se considera, por outro lado, que a possibilidade existente de múltiplas 

entradas e saídas pode vencer esse risco. 

Os seis principais elementos da Ecologia Industrial são: 

Ecossistemas industriais 

A cooperação entre várias indústrias, onde o resíduo de uma pode se tornar matéria-

prima para outra, deve ser incentivada objetivando a promoção de ecossistemas 

industriais. 

 

Balanceamento de entradas e saídas visando a capacidade de carga de sistemas 

naturais 

A identificação de maneiras seguras de estabelecimento industrial, em termos de 

localização, intensidade e tempo de permanência, além do desenvolvimento de 

indicadores para monitoramento do sistema, são de suma importância na 

preservação dos ecossistemas naturais. 
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Minimização de saídas do sistema produtivo 

Esforços para diminuição da intensidade de insumos e energia na produção 

industrial devem ser enfatizados.  

 

Melhoria na eficiência de processos industriais 

Processos e padrões de produção que visem a máxima conservação de recursos 

naturais devem ser considerados durante o projeto. 

 

Desenvolvimento de fontes de energia renováveis para produção industrial 

Um sistema global de energia que atue como uma parte integral de ecossistemas 

deve ser criado. 

 

Adoção de políticas nacionais e internacionais de desenvolvimento econômico  

A integração da contabilidade econômica e ambiental como opções de política  

econômica deve ser focada. 

Alinhadas aos princípios da Ecologia Industrial, diversas ferramentas foram 

desenvolvidas para introduzir Ecologia Industrial nos diferentes segmentos 

industriais. As ferramentas permitem que as empresas se organizem para identificar, 

avaliar e implementar melhorias ambientais. Quatro tipos de ferramentas funcionais 

podem ser usadas para guiar a implantação do conceito de Ecologia Industrial: 

Inventário, Melhoria, Priorização e Gestão (BERKEL; LAFLEUR, 2004; GIANNETTI, 

2006). 

Ferramentas para inventário permitem a identificação, quantificação e alocação 

de entradas e saídas. Um balanço de massa pode ser considerado uma ferramenta 

para inventário que permite avaliação qualitativa e quantitativa 

Ferramentas para a melhoria correspondem a formas de otimizar produtos, 

processos produtivos e serviços. Dentre elas destacam-se a Avaliação do Ciclo de 

Vida, Design for Environment 5, Seis Sigma, listas de verificação ou qualquer outra 

prática, tecnologia ou conceito usado para melhoria (OTT, 2004; STOBBE, 2001). 

                                                 
5 Design for Environment corresponde à adoção de alternativas tecnológicas para melhoria nos 
produtos através de planejamento, análise de problemas, geração de idéias para a melhoria, 
elaboração de novos conceitos, comunicação e introdução no mercado e por fim, avaliação do projeto 
e atividades de acompanhamento. 
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Ferramentas para Priorização providenciam uma abordagem estruturada com 

critérios especificados para avaliação das intervenções ambientais e otimizações. 

Dentre elas estão Benchmarks6, Avaliação do Ciclo de Vida, Avaliação de Custos, 

Seis Sigma, indicadores ambientais, outros.  

Ferramentas de gestão descrevem as rotinas e procedimentos para a execução 

dos projetos a fim de implantar Ecologia Industrial. Dentre elas podem ser citados: 

Guia de Produção mais Limpa, Indicadores Operacionais e de Gestão, Auditorias de 

Processo, definição de Objetivos e Metas Estratégicos, etc (BERKEL, LAFLEUR, 

2004; OTT, 2004) e a Tabela 1.1 apresenta um resumo das ferramentas 

mencionadas acima. 
 

Tabela 1.1 - Ferramentas para implantação de Ecologia industrial 

Tipo Ferramenta
Balanço de Massa
Fluxogramas
Rotulagens
Avaliação do Ciclo de Vida
Design for Environment
Seis Sigma
Listas de Verificação
Benchmarks
Avaliação do Ciclo de Vida
Avaliação de Custos
Indicadores Ambientais
Guia de Produção Mais Limpa
Indicadores Operacionais e de Gestão
Auditorias de Processos
Objetivos e Metas Estratégicos

Inventário

Melhoria

Priorização

Gerenciais

 
Para Ecologia Industrial, o metabolismo industrial e a Avaliação do Ciclo de 

Vida (ACV) assemelham-se, já que em ambos pressupõem um bom controle de 

materiais e energia no sistema sob estudo.  

ACV facilita a avaliação e comparação, quanto ao impacto ambiental, entre 

atividades, serviços ou produtos no período de suas existências. A avaliação inclui 

todo o ciclo de vida do produto, processo ou atividade, envolvendo extração e 

processamento de matérias-primas; fabricação, transporte, e distribuição; 

                                                 
6 Benchmarks ou valores referenciais podem ser usados para identificar e priorizar oportunidades de 
otimização de processo baseadas nos melhores referenciais existentes.  
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uso/reuso/manutenção; reciclagem; e disposição final” (SETAC, 1993). Assim, têm-

se as seguintes etapas: (GRAEDEL, ALLENBY, 1995).  

a) O inventário no estudo do ciclo de vida (Life Cicle Inventory - LCI) busca 

quantificar necessidades de energia e matéria-prima, resíduos sólidos líquidos 

e gasosos; 

b) A análise d o significado dos resultados do inventário; e  

c) A melhoria ou ganho ambiental pode ocorrer quando se tem identificados e 

avaliados os impactos (EPA, 1993).  

Para Graedel e Allenby (1995) a implementação das conclusões tiradas dos 

estágios (a) (b) constitui-se no DFE.  

Assim, são inúmeras as ferramentas disponíveis para apoio na implantação do 

conceito de Ecologia Industrial. Para início dos trabalhos, sugere-se uma avaliação 

prévia que considere o contexto, a abrangência, a disponibilidade de recursos, entre 

outros, para que ocorra a adoção das mais apropriadas ferramentas. Além disso, 

pode haver flexibilidade no uso destas, isto é, diferentes formas de inventário, 

melhoria, priorização e gestão podem ser abordadas durante a implantação . 

(BERKEL, LAFLEUR, 2004; OTT, 2004).  

  A Ecologia Industrial traz soluções factíveis para a sustentabilidade uma vez 

que: 

• Insere a visão holística aos sistemas de produção; 

• Faz uso de abordagens interdisciplinares, ligando disciplinas como ecologia, 

economia, engenharia, gestão e etc; 

• Apresenta o foco nas interações entre os sistemas de manufaturas e os 

ecológicos; 

• Propicia a análise do fluxo de materiais em sistemas complexos; 

• Viabiliza a criação de estratégias que melhoram a eficiência dos processos 

e a efetividade enquanto reduzem o impacto dos fluxos; 

• Gera redução de energia e insumos considerando a carga suportável dos 

ecossistemas; 

• Traz a significativa mudança de um sistema linear de gestão de resíduos 

para um sistema de ciclo fechado, copiando os sistemas naturais; 

• Melhora a organização da localização das atividades visando maximizar a 

integração da vizinhança no que tange à simbiose industrial; 
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• Contribui para o redesenho dos sistemas produtivos de modo a diminuir os 

impactos do homem no meio ambiente. 

  

Assim, as características marcantes de pro atividade, visão sistêmica, 

abordagem por processos e integração fazem da Ecologia Industrial um conceito 

mais completo e abrangente. A expressão máxima da Ecologia Industrial considera o 

planejamento como base para a tomada de decisão, a visão holística para assegurar 

o retorno e a perpetuação do negócio em longo prazo (ROSENTHAL, 2004; OTT, 

2004). 

 A Ecologia Industrial dá espaço para a inovação considerando as principais 

demandas físicas e biológicas dos sistemas produtivos e ecossistemas, fomenta a 

continuamente a criatividade e se aplicada como um sistema integrado interno e 

externamente, pode contribuir para a melhoria dos sistemas gerenciais e 

operacionais. 

 

 

1.3.2 Produção mais Limpa 
 

Segundo vários autores, uma das maneiras de melhorar a sustentabilidade 

empresarial, aplicada à área produtiva, está ligada à adoção da Produção Limpa e 

mais Limpa (FURTADO, 1997; SILVA, 1998; JOHANSSON, 2004), que visa a 

redução de consumo de recursos, prevenção da geração de resíduos perigosos, uso 

de métodos de reciclagem, entre outros (BOLETIM FUNDAÇÃO VANZOLINI).  

O termo Produção Limpa surgiu de campanhas ambientalistas na década de 80 

e ganhou força maior com o Programa Cleaner Production do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) - (UNEP, 1993, 1994, 1995) e com a 

participação da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 

(ONUDI) 

A proposta dessa estratégia é a substituição do modelo fim de tubo (controle de 

resíduos poluentes no final do processo) por um sistema de gestão empresarial que 

estimule a visualização global do sistema de produção, abrangendo todo o ciclo de 

vida do produto, do berço à cova, tendo por base a minimização de riscos para a 

população e o meio ambiente. Como conseqüência, uma série de atitudes e 

desenvolvimentos toma espaço, dentre eles estão: avaliação ambiental, avaliação 



 

 

42

do ciclo de vida, ecomateriais, ecodesign, rotulagem verde e tecnologias limpas e 

mais limpas, entre outros (SILVA, 1998; Gameiro 2002).  

Seus Princípios Fundamentais são: 

• Princípio de precaução: eliminar ou reduzir as emissões sempre que houver 

indícios de potencial danos ao ambiente e/ou ao homem, 

independentemente de confirmação científica. 

• Princípio da prevenção: propõe a substituição de controle da poluição por 

prevenção da geração de resíduos. 

• Princípio da integração (visão holística do sistema): Estabelece que os 

princípios da precaução e da prevenção sejam aplicados em todos os fluxos 

do sistema global de produção, dos impactos macroeconômicos e nas 

mudanças estruturais na economia. 

• Princípio do controle democrático: Propõe que os trabalhadores, 

consumidores e a comunidade devam ter acesso às informações sobre 

emissões, efeitos, potencial de danos, segurança etc. 

• Responsabilidade Continuada: obriga a indústria a pagar pelos custos de 

destinação e tratamento de seus próprios resíduos, produtos e respectivas 

embalagens. 

O conceito de Produção Limpa e Mais Limpa, por focar principalmente os 

processos, acarreta no uso de uma série de ferramentas e/ou metodologias. Alguns 

destes são delineados a seguir. 

 

 

1.3.2.1 Tecnologias mais Limpas 
 

A Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), em 1987, 

definiu tecnologias mais limpas como “qualquer medida técnica na indústria, para 

reduzir, ou até eliminar na fonte, a produção de qualquer incômodo, poluição ou 

resíduo, e ajudar na economia de matérias-primas, recursos naturais e energia. Elas 

podem ser introduzidas tanto em nível de projeto, com mudanças radicais no 

processo de manufatura, como num processo existente, com a separação e 

utilização de produtos secundários que de outra maneira seriam perdidos” 

(FURTADO, 1998). 
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Por sua vez, a Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, em 

1984, definiu as “Tecnologias de Baixo ou Nenhum Resíduo” como “um método de 

manufatura (processo, planta industrial, complexo industrial) onde a totalidade de 

matérias primas e energia são utilizadas da forma mais racional e integrada no ciclo 

produtivo: matérias primas - produção - consumo - recursos materiais secundários, 

de forma a prevenir qualquer impacto negativo no ambiente que possa afetar seu 

funcionamento normal. Num sentido mais amplo, a tecnologia de baixa poluição e 

sem resíduos se preocupa, não apenas com processos produtivos, mas também 

com o destino dos produtos num tempo de vida mais longo, seu fácil conserto e o 

seu reciclo e transformação após uso, de forma a prevenir dano ecológico. O 

objetivo é atingir um ciclo tecnológico completo para o uso dos recursos naturais, 

compatível ou similar aos ecossistemas naturais” (HOLMES, 1993). 

Tecnologias Limpas caracterizam-se por focar as fontes da geração de 

resíduos, visando aproximar o processo produtivo da condição de emissão zero. 

Concentram-se esforços na prevenção desde o início dos processos de manufatura 

tentando se afastar da visão do sistema tratamento/disposição final como solução 

para os problemas ambientais gerados pela indústria. A OECD prevê maior atenção 

para tecnologias limpas e menor ênfase aos métodos clássicos de controle de 

poluição.  

 

 

1.3.3  Prevenção de Poluição (P2) e Programas de Prevenção (EP3) 
 

Prevenção de Poluição (P2) refere-se a qualquer prática, processo, técnica e 

tecnologia que visem a minimização de resíduos na fonte geradora através da 

otimização de processos, procedimentos, equipamentos, substituição de matérias-

primas, entre outros (CETESB, 1998). Práticas de P2 não devem ser confundidas 

com tecnologias mais limpas, uma vez que a última implica em um desenvolvimento 

tecnológico enquanto que a primeira representa apenas uma metodologia específica 

de trabalho.  

Em linhas gerais, a metodologia para estabelecimento de um Programa de 

Prevenção de Poluição consiste em: 
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- realizar uma visita na empresa sob estudo, cujo objetivo é obter o 

comprometimento da direção da empresa com os princípios recomendados 

pelo programa e definir a equipe de P2; 

- caracterizar todos os processos, produtos e serviços e identificar todas as 

entradas e saídas; 

- a identificação de Opções de Prevenção (P2) se dá após a avaliação 

criteriosa da etapa anterior; 

- testes das opções levantadas devem ser feitos tanto em escala piloto como 

laboratoriais; 

- o relatório com resultados dos testes é fator importante para a definição da 

implantação das P2; e 

- a implantação das P2 é feita pela equipe de trabalho, que participou 

efetivamente de todo o processo. 

 

A adição de metas ao programa de prevenção, Environmental Pollution 

Prevention Program (EP3), é etapa normalmente implantada posterioriormente às 

etapas de P2. A metodologia para o estabelecimento de Programas de Prevenção 

de Poluição é bastante simples e flexível, apresentando grande potencial para 

melhorar o desempenho ambiental de uma organização. Contudo, o fato do 

levantamento de P2 não ser estruturado, o processo corre o risco de não trazer 

resultados significativos caso a equipe não tenha preparo técnico e conhecimento de 

novas tendências de mercado. Ainda, a metodologia não prevê alternativas para a 

eliminação de resíduos depois do esgotamento das P2. Outro fator a ser 

considerado é que o Programa, estritamente operacional, pode ou não estar ligado 

às estratégias da empresa, dada a importância da aplicação do EP3 (ROMM, 1996; 

MONTEIRO, 2003; GLADWIN, KRAUSE, 2004).  
 

 

1.3.4 Sistemas de Gestão  
 

Os processos produtivos humanos exigem sistemas de controle e análise. No 

mundo globalizado, esse controles tendem a ser sistematizados, o que tornou a 

série International Standardization Organization (ISO) mundialmente conhecida.  
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Nos empreendimentos é necessáro considerar aspectos técnicos de produção, 

como a qualidade, e econômicos além de meio ambiente e responsabilidade social e 

é comum que estes sejam completamente integrados.  

A questão econômica, com a padronização de aspectos técnicos, cujo foco 

primcipal é auxiliar a organização a melhorar os padrões de atendendimento aos 

requisitos do cliente e diminuição de refugo e retrabalho, é avaliada na série ISO 

9000, a saúde e segurança no trabalho é alvo de normas mais específicas, tais 

como a British Standards 880 (BS880) e a Organizational Health and Safety System 

18001:2007 (OHSAS 18001:2007), e a responsabilidade social é normalmente 

avaliada pela Social Accountability SA 8000 (SA 8000), que no país a norma 

semelhante, a ABNT NBR 16000:2004. 

As normas das séries ISO têm estrutura semelhante e, portanto, neste item dá-

se ênfase a apenas uma delas: ABNT NBR ISO 14001:2004. 

 A ABNT NBR ISO 14001:2004 tem como objetivo, dentre outros, aumentar a 

eficiência ambiental dos processos, através da minimização do uso de recursos 

naturais e do reaproveitamento e da redução dos subprodutos do processo (TIBOR, 

FELDMAN, 1996; ABNT NBR ISO 14001:2004) 

Os pilares do SGA segundo a ABNT NBR ISO 14001:2004 são: 

• Prevenção no lugar da correção; 

• Planejamento de todas as atividades, produtos e processos; 

• Estabelecimento de critérios; 

• Coordenação e integração entre as partes (subsistemas); 

• Monitoração contínua; 

• Melhoria contínua; 

• Identificação da legislação relevante, no mínimo, satisfazendo-a. 

  

A norma ABNT NBR ISO 14001:2004 é dividida em diversos subsistemas, 

seguindo lógica do Plan/Do/Check/Act (P.D.C.A.) e traz como ferramentas do 

sistema de gestão ambiental a utilização de tecnologias mais limpas na busca da 

prevenção de poluição, avaliação de aspectos ambientais para determinação dos 

impactos significativos e comunicação ambiental através do estabelecimento de 

processos para informar interna e, quando necessário, externamente, as atividades 
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ambientais da organização. Este trabalho também abordou esses itens, fazendo uso 

das diretrizes da norma a eles referentes. 

A implementação de um Sistema de Gestão Integrado formalizado como os 

sugeridos pelas normas ISO, pode colaborar com a obtenção da sustentabilidade, já 

que primordialmente propicia grande padronização de processos e controle 

operacional estrito. Entretanto, para resultados efetivos, deve-se associá-lo a outros 

sistemas ou conceitos que atuem de maneira mais contundente no balanço de 

massas, considerando, além do controle dos impactos, medidas e programas que 

viabilizem a melhoria dos processos do ponto de vista técnico e ambiental.  

Assim, um sistema de gestão integrada (qualidade/ambiental/social) apresenta 

também os três pilares da sustentabilidade. 

Dentre os requisitos essenciais do Sistema Integrado de Gestão, estão o 

levantamento e controle de aspectos e impactos, objetivos e metas, legislação 

pertinente, atendimento a situações emergenciais, além da necessidade de 

ferramentas para medição de desempenho. Dessa forma, este trabalho adiciona a 

esses requisitos, o conceito de Ecologia Industrial. Para a medição de desempenho, 

optou-se pelo uso do BSC como ferramenta principal. 

 

 

1.3.5 BSC Ambiental 
 

O Balanced Scorecard (BSC) é um ferramenta de gestão que utiliza, de modo 

balanceado, indicadores financeiros e não-financeiros, através do estabelecimento 

de relações de causa e efeito entre tais indicadores descritas em mapas 

estratégicos. (KAPLAN, 1997, 2000; STORCH, 2004; CAMPOS, 1998, CASTELLI, 

1999). Os principais objetivos do BSC são (KAPLAN, 2000; BATEMAN, 1998) :  

1) esclarecer e traduzir a visão e a estratégia; 

2) comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; 

3) planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas; e 

4) melhorar o fluxo de informações e o aprendizado estratégico. 

 

O BSC visa traduzir a missão e a estratégia da organização em objetivos e 

medidas tangíveis, propiciando o equilíbrio entre indicadores externos voltados para 
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acionistas e clientes, e as medidas internas dos processos operacionais, de 

inovação, aprendizado e crescimento (KAPLAN e NORTON, 1997, 2000, 2001) 

A formulação inicial do BSC apresenta a estratégia da empresa distribuída em 

quatro perspectivas: financeira, clientes ou mercado, processos internos e 

aprendizado e crescimento, que são integradas por relações de causa e efeito. A 

direção geral de causalidade é no sentido da última perspectiva, aprendizado e 

crescimento, para a primeira, financeira. Isto é, a capacitação da organização 

permite melhorar seus processos que, por sua vez, satisfazem mais aos clientes e, 

por isso, proporcionam melhores resultados financeiros. 

A perspectiva financeira do BSC, segundo Kaplan e Norton (1997), utiliza os 

objetivos financeiros tradicionais, tais como: lucratividade, retorno sobre ativos e 

aumento de receita. Na perspectiva dos clientes (ou mercado), a empresa deve 

determinar seu segmento-alvo de clientes e negócios e dispor de um conjunto de 

medidas essenciais que envolvam retenção, captação, satisfação e lucratividade. 

Kaplan (2001) afirma que, na perspectiva dos processos internos, são 

identificados os processo críticos em que se busca a excelência, visando atender ao 

todos os objetivos previamente estabelecidos. Eles ressaltam a inclusão, nessa 

perspectiva do processo de inovação em todos os âmbitos da empresa. 

 Por fim, tem-se a perspectiva do aprendizado e crescimento que contempla 

colaboradores, partes interessadas, sistemas e alinhamento organizacional.  

Deve-se ressaltar que o uso do BSC vem crescendo, inclusive no Brasil. Além 

disso, a ferramenta pode viabilizar a melhoria na gestão, uma vez que permite a 

visualização dos principais processos críticos para o sucesso bem como sua visão 

futura correlacionada ao desempenho da organização como um todo (BATEMAN, 

1998).  

Considerando que uma das premissas básicas da Ecologia Industrial está 

relacionada à mensuração do desempenho alinhada às estratégias globais da 

empresa, incluir a vertente ambiental na estrutura do BSC pode trazer resultados 

positivos na gestão integrada.  

A literatura aponta quatro possibilidades para integração da questão ambiental 

ao BSC: 

1) distribuição dos indicadores ambientais pelas quatro perspectivas 

tradicionais do BSC (financeira, clientes, processos internos e aprendizado e 

crescimento); 
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2) criação de uma quinta perspectiva para a gestão ambiental; 

3) inclusão dos indicadores ambientais apenas na perspectiva dos processos 

internos; e 

4) construção de um BSC ambiental específico. 

 

A diferença principal entre elas é a inclusão implícita ou explícita da vertente 

ambiental no mapa estratégico. Na primeira posição, apresentada por Johnson 

(1998), o desenvolvimento, mensuração e monitoramento de indicadores de 

desempenho ambiental devem ser capazes de direcionar as ações da empresa para 

suas metas e objetivos ambientais. O autor também lembra que a segregação do 

BSC em quatro perspectivas é fundamental para representar as cadeias de causa e 

efeito. 

A criação de uma quinta perspectiva para o BSC é bastante discutida. 

(ZINGALEZ, 2002) Alguns autores sugerem um critério para se ter ou não uma 

quinta perspectiva em função dos aspectos internos e externos à empresa no que 

tange à questão ambiental. Por isto, Zingales (2002) propõe que os aspectos 

internos sejam tratados dentro das quatro perspectivas tradicionais do BSC, e os 

aspectos que não forem internalizados sejam considerados em uma quinta 

perspectiva a ser criada. Nota-se, entretanto, que é difícil determinar o nível de 

internalização dos aspectos ambientais, já que existem diversas fronteiras das 

dimensões ambientais. 

Na elaboração de mapas estratégicos, Kaplan e Norton (2001) consideram, o 

gerenciamento dos relacionamentos com partes interessadas externas à 

organização, incluindo os relativos às atividades de risco ambiental, como um 

possível tema estratégico um possível tema estratégico. Assim, objetivos e 

indicadores para o meio ambiente aparecem na perspectiva dos Processos Internos.  

Nesse trabalho a fim de propiciar, entender e mensurar a sustentabilidade da 

empresas em estudo, optou-se pela inclusão dos indicadores ambientais nas 

perspectivas tradicionais por duas razões fundamentais. A primeira se resume à 

preservação da estrutura compacta do modelo primário do BSC de Kaplan e Norton 

(2001), que é considerada uma vantagem significativa. A segunda e mais 

importante, reside no fato de que o esforço por melhorar a sustentabilidade da 

empresatornar não deve ser visto como uma formulação independente da empresa. 

Ao contrário, ele deve estar arraigado em todas as atividades executadas.  



 

 

49

1.4 Setor Eletroeletrônico  
 

A tendência atual do desenvolvimento no setor eletroeletrônico aponta para a 

utilização de processos que emitam menos poluentes, pelo uso dos chamados 

“equipamentos verdes”. De modo geral, a obtenção de equipamentos de menor 

impacto ambiental significará menor custo de tratamento de efluentes e, portanto, 

maior ganho de produtividade. Esta atitude é definida como desenvolvimento de 

tecnologias limpas, e faz parte de uma estratégia de desenvolvimento conhecida 

como Produção Limpa (PEDERSEN, 1995; SILVA, 1998, 2004). 

Associado a isso, observa-se que o contexto ambiental mundial aponta para a 

adoção de posturas cada vez mais restritivas a processos, produtos e serviços que 

possam causar impactos de qualquer natureza. O uso de determinadas substâncias 

como chumbo, por exemplo, já foi banido, através das diretivas WEEE/ROHS, na 

Comunidade Européia, de alguns países da Ásia e alguns estados dos Estados 

Unidos da América. (Directive 2002/96/EC of the European Parliament, 2002; 

Directive 2002/95/EC of the European Parliament, 2002). As legislações pertinentes 

apontam para a adoção de regras de operação e controle cada vez mais rígidas. As 

políticas públicas atuais também refletem a importância das questões ambientais na 

busca de cenários mais favoráveis. Portanto, é nítida a inserção das questões 

ambientais no planejamento estratégico de indústrias de médio e grande porte. A 

adoção de tecnologias mais ambientalmente corretas e amigáveis tem sido fator 

essencial na busca da perpetuação do negócio.  

Ao longo de toda a cadeia do setor eletroeletrônico, considerando a 

Microeletrônica, Placas de Circuito Impresso, SMT e Montagem, esse cenário não é 

diferente. A reação das empresas no Brasil e no mundo segue o mesmo fluxo, 

notando-se que atualmente a busca da sustentabilidade empresarial, alicerçada nos 

pilares ambiental, econômico e social, corresponde a fatores críticos de sucesso, 

especialmente no contexto atual, onde restrições de todos os setores da sociedade 

são evidenciadas, além de consumidores cada vez mais conscientes que buscam os 

chamados produtos verdes, entendidos como produtos que usam matéria-prima é 

renovável no ciclo de produção e que têm destinação não poluente (SILVA, 1998). 

Como citou Queiroz (2007), de maneira geral, o setor é considerado de baixo 

impacto ambiental e relativamente limpo, uma vez que a adoção de tecnologias mais 
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limpas vem sido enfatizada nos últimos 20 anos. Algumas informações relevantes 

para a compreensão dos resultados deste trabalho são dadas a seguir.  

No país, a área de microeletrônica foi caracterizada (GAMEIRO, 2002), 

utilizando a metodologia de P2 e o desenvolvimento de tecnologias mais limpas. As 

conclusões mais importantes foram:  

• O impacto mais significativo nesse segmento é a água, já que o processo de 

fabricação dos dispositivos, em geral, requer diversas etapas de limpeza, 

realizadas através de processos úmidos, com alto grau de pureza da 

qualidade da água, o que além do impacto ambiental também corrobora 

para onerar o processo. 

• O uso da água pode ser minimizado pela formação de ecossistema 

industrial entre a área de microeletrônica e galvânicas. 

o Observou que o ecossistema industrial efetivamente se formava em 

pelo menos uma empresa. 

• Os outros co-produtos formados são de difícil utilização, pelo pequeno 

volume. 

Portanto, indicadores de desempenho de processo importantes correspondem 

ao consumo de água antes e depois da implantação dos programas citados e ao 

potencial de formação de ecossistemas industriais com as galvânicas. Um 

fluxograma de decisão, que contempla os Programas de Prevenção de Poluição, os 

ecossistemas e metabolismos industriais, foi proposto para essa área e encontra-se 

exposto na Figura 1.1. 
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Figura 1.1 - Fluxograma de Decisão proposto para a área de Microeletrônica do 
Brasil (GAMEIRO, 2002) 
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No Brasil, Silva (1998) estudou o setor de Circuito Impresso, no que tange às 

questões ambientais e pôde concluir que o lodo galvânico é o principal resíduo 

sólido gerado nesse setor e que este é atualmente destinado para aterro, uma 

alternativa fim-de-tubo e onerosa para empresa. Um ecossistema industrial externo 

entre indústria cerâmica e circuito impresso, para reuso do lodo, deve ser feito e este 

foi posteriormente reafirmado por Queiroz (2007).  

O estudo também mostrou que pode haver minimização de resíduos e que os 

principais ganhos podem ser quanto ao consumo de água, onde minimizações 

expressivas de consumo podem chegar a 10% pela adoção de técnicas simples de 

contenção. Os resíduos sólidos foram minimizados. 
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Resultado similar foi obtido na Europa, onde Yilmaz (2006) determinou os 

principais resíduos obtidos para a área de circuito impresso, os resíduos e 

quantidades produzidas são mostrados na Tabela 1.2, para o ano de 2006.  

 

Tabela 1.2 - Resíduos da área de fabricação de Placas de Circuito Impresso 

Resíduos do Processo de
Fabricação de PCI 

Quantidade 
(Kg/1000 m2)

Lodo (substâncias químicas do 2.500
Lodo (proveniente do tratamento de 1.000
Agentes ácidos 3.000
Agentes básicos 2.500
Placas sucateadas 800
Metais preciosos e outros metais <100-150  

 

 

1.5  Novos produtos 
 

Este item descreve uma tendência de desenvolvimento de novos produtos para 

permitir a melhor compreensão de resultados deste trabalho.  

Em relação a novos produtos, faz-se aqui menção a sensores que, limitando-se 

para a área de análise química ou similar, apresentam como tendência a produção 

de sistemas miniaturizados, utilização de substratos diferentes de silício e pré-

concentração de amostras, como revisado brevemente a seguir. 

Estruturas MEMS (Microelectromechanical Systems) permitiram a produção de 

sistema miniaturizados para vários propósitos, inclusive análises químicas  

(PETERSEN, 1995), e a idéia do microssistema de análise total (μTAS – 

miniaturized total chemical analysis system ou Lab on a Chip) é perseguida por 

muitos autores (VERPOORTE; ROOIJ, 2003). Porém, muitas vezes sensores 

simples e baratos não podem ser utilizados para análise devido ao alto limite de 

detecção dois detetores e, então, a pré-concentração é utilizada (LICHTENBERG; 

ROOIJ; VERPOORTE, 2002), mas, não só para analitos que se encontram em baixa 

concentração, como também para os tóxicos ou de difícil análise, já que a análise 

apresenta alto custo. 

O primeiro caso de dispositivo operacional utilizado em pré-concentração, 

segundo Lichtenberg (2002), foi apresentado pela Sandia National Labs 
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(MAMGINELL, ROSATO, BENSON, FRYE-MASON, 1999; µCHEMLAB 

TECHNOLOGY TEAM, 2001). Os detectores são, para a fase gasosa um conjunto 

de detectores SAW (surface acoustic wave) (HO et al., 2003; HO, LOHRSTORFER, 

2003; HO, et al., 2003; RIVERA et al., 2003; HO, HUGHES, 2002) e para análise 

líquida (LINDNER, 2001) um cromatógrafo ou fluorescência (laser induced 

fluorescence) (SYLWESTER, 2001). No mesmo laboratório estão sendo 

desenvolvidos testes para um sistema que concentra e remove partículas da água 

(SANDIA, 2006), além de um protótipo miniaturizado para detecção de explosivos 

(HANNUM et al, 1999), onde a detecção é por íons (PARMETER et al., 2000; 

PARMETER, FATAH, 2001). 

Segundo Vitko (2000) o uso de cromatógrafo permite portabilidade e ampla 

gama de análises, de amostras líquidas a gasosas, e a miniaturização 

(SYLWESTER, 2002) diminui o custo e aumenta a confiabilidade, por diminuir os 

“falsos alarmes”. Protótipos de cromatógrafos portáteis e/ou propostas de 

miniaturização (ZELLERS et al., 2003; LU; ZELLERS, 2002) já existem. Os 

cromatógafos a gás (Yashiin, 2001) tem, genericamente, os seguintes usos: os 

compactos destinam-se a laboratórios móveis, os de campo, também portáteis, são 

para análise gasosa “on-site”; os microcromatografos são projetados para utilização 

espacial. A grande aplicação dessses sistemas é na é na solução de problemas 

ambientais, tais como pesticidas, policlorobifenilas (PCBs), freons, compostos 

orgânicos voláteis (VOC’s), etc. 

A análise de VOC’s tem recebido muita atenção pelos problemas ambientais 

que estes compostos acarretam. VOC’s são normalmente analisados por 

cromatografia gasosa e podem fazer uso de pré-concentradores. Sistemas 

pequenos de adsorção já foram reportados (FENG, MITRA, 1998; MITRA et al. 

1996; MITRA et al., 1996) e atualmente estão sendo miniaturizados (KIM; MITRA, 

2003).  

A construção de um sistema para avaliação de VOC´s deve considerar além do 

tempo de retenção (NAKAMOTO; SUMITIMO, 2003) um desenho adequado 

(NAKAMOTO et al., 2000), o detector (WATSON,;STAPLES; VISWANATHAN, 

2003), caso não se utilize a cromatografia, e o material de construção. Zellers (2003) 

(TIAN; PANG; 2002; TIAN, 2003) utiliza para análise de VOC´s a retenção em 

esferas de grafite, mas pode-se utilizar silício poroso (BELL et al., 1996), nanofibras 

(HUANG et al., 2003), modificadas ou não (PINTO et al., 2003), nanomateriais e/ou 
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nanocompósitos (SHI et al., 2004; SHCHUKIN; SUKHORUKOV, 2004; ROY; 

FENDLER, 2004; GEDANKEN, 2004; CUI; GAO, 2003; YE; WAI, 2003; MORIARTY, 

2001), normalmente porosos, orgânicos ou inorgânicos (CANSELL; AYMONIER; 

OPPINET, 2003; LIN et al., 2002; POLARZ; SMARSLY, 2002), mas os polímeros 

orgânicos apresentam inúmeras vantagens devido à grande variedade de funções 

químicas que se pode obter (HENTZE; ANTONIETTI,  2001; CORMACK; ELORZA, 

2004; BLANCO-LOPEZ et al., 2004).   
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CAPÍTULO 2:  METODOLOGIA E MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este capítulo apresenta a metodologia, os materiais e os métodos usados 

para o desenvolvimento dessa tese. 

 

 

2.1 Metodologia 
 

Para verificar a viabilidade da melhoria da sustentabilidade empresarial pela 

implantação do conceito de Ecologia Industrial em uma empresa, algumas 

considerações iniciais são feitas: 

Quanto ao modo de trabalho 

• Olivier (2004) observou que para estabelecer a lógica do uso de resíduos 

como co-produtos faz-se necessário uma abordagem sistêmica, bastante 

dependente da gestão do conhecimento, interdisciplinar e que crie novas 

competências no local sob estudo; 

• Olivier (2007) verificou que a melhoria do desempenho ambiental pode vir 

através de sistemas de certificação, como a ABNT NBR ISO 14001:2004, 

mas que para tanto não se pode recorrer a um modelo tradicional e que, 

antes, deve-se fazer uma nova modelagem, fundamentada em hipóteses 

mais fundamentais e com mais ferramentas (instrumental).  

Assim, é relevante que a empresa estudo de caso possua um sistema de 

gestão, preferencialmente integrada, já que as ferramentas necessárias à 

implantação e manutenção de sistemas de gestão são eficientes por vários motivos: 

• Apresentam métricas para avaliar a eficiência da implantação e 

manutenção; 

• Atingem a maioria, se não a totalidade, dos envolvidos e operações; 

• Formatam e padronizam os processos; 

• Favorecem a visão sistêmica da organização; 
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• Permitem implantação de métodos e/ou procedimentos para mudança 

estratégica; 

E por este motivo faz-se uso neste trabalho do sistema de gestão para 

implantação do conceito de um empreendimento produtivo sustentável, de acordo 

com o conceito de Ecologia Industrial, em todos os setores do estudo de caso. 

Contudo, este sistema foi modificado para comportar o conceito de Ecologia 

Industrial em todas as suas etapas. Faz-se uso principalmente do sistema de gestão 

ambiental, ABNT NBR ISO 14001:2004, porque neste pode-se discutir a questão do 

metabolismo e ecossistemas através de resíduos, transformado em co-produtos, 

mais facilmente. Portanto, utiliza-se das etapas desde a definição da política 

ambiental até a influência no chão de fábrica, através de treinamento e 

conscientização, para inserir tais conceitos. 

Quanto ao método de implantação 

Como abordado na introdução teórica, o BSC é uma ferramenta bastante útil 

para implantação de sistemas e, neste caso, será usada para a implantação do 

conceito de Ecologia Industrial. Algumas considerações, contudo, são necessárias: 

Existem quatro possíveis alternativas para inserção da questão ambiental no 

BSC, a saber: 

1) Distribuição dos indicadores ambientais pelas quatro perspectivas 

tradicionais do BSC; 

2) Criação de uma quinta perspectiva para a gestão ambiental; 

3) Inclusão dos indicadores ambientais apenas na perspectiva dos processos 

internos; 

4) Construção de um BSC ambiental específico. 

 

Nesse trabalho optou-se pela inclusão dos indicadores ambientais nas 

perspectivas tradicionais por duas razões fundamentais. A primeira se resume à 

preservação da estrutura compacta do modelo primário do BSC de Kaplan e Norton 
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(2001), que é considerada uma vantagem significativa. A segunda e mais 

importante, reside no fato de que o esforço por melhorar a sustentabilidade não 

pode ser visto como uma formulação independente da empresa. Ao contrário, ele 

deve estar arraigado em todas as atividades executadas e acima de tudo derivar de 

um processo hierárquico representado pela alta direção da empresa.  

Outra importante ferramenta, como demonstrado por Queiroz (2007) é o uso de 

software de controle de processo (ERP – entreprise resource planning), 

principalmente para obtenção de índices mais facilmente. Este trabalho, portanto, 

após a obtenção a avaliação de um sistema que contemple a noção de Ecologia 

Industrial fará a definição dos requisitos de um software para manutenção do 

sistema e medida de seu grau de sustentabilidade, além de testá-lo. 

Quanto à mensuração 

Para medir o grau de sustentabilidade diversas ferramentas devem ser usadas, 

sendo que a implementação de indicadores de desempenho corresponde a uma das 

mais importantes, já que a devida implementação destes propicia a avaliação do 

grau de maturidade7 da empresa no que tange ao tripé da sustentabilidade 

(ambiental/econômico/social). Este trabalho faz uso dos indicadores propostos na 

ABNT NBR ISO 14031:2004 e pelo WBCSD, e estes são listados no Anexo 1. 

Observe-se que os indicadores definidos pelo WBCSD são denominados por 

ecoeficiência, contudo, correspondem em muitos aspectos à definição de graus de 

sustentabilidade discutida nos aspectos teóricos deste trabalho. 

Agrupando-se os indicadores, definiram-se requisitos a serem avaliados para 

definição dos graus de sustentabilidade. A graduação definida, que pode variar de 1 

a 4, está alinhada à forma de avaliação do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), 

que aumenta de acordo com a tendência positiva da evolução dos enfoques.  

O PNQ corresponde a uma medida de excelência proposta pela Fundação 

Nacional da Qualidade, uma parte interessada (stakeholder), de relevante 

importância para a questão da sustentabilidade. 

                                                 
7 Grau de maturidade é um conceito definido na norma de auditorias (ISO 19011:2004). Apesar de 
tratar-se de um conceito de mensuração importante, este é qualitativo e subjetivo, portanto, bastante 
dependente do auditor.  
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Por fim, Junior (2001) avaliou o uso dos indicadores do PNQ e considerou 

extremamente positivo para a melhoria da gestão, o que corresponde a uma medida 

indireta da melhoria da sustentabilidade.  

2.1.1 Proposta de Metodologia para Implantação de Ecologia Industrial na 
Busca da Sustentabilidade 

 
O conceito de Ecologia Industrial, como já abordado anteriormente, foi criado 

para, no setor secundário, viabilizar a questão da sustentabilidade e, este trabalho 

propõe como metodologia para implantação do conceito as seguintes fases:  

2.1.1.1 Caracterização prévia da empresa 

A primeira etapa para aplicação de Ecologia Industrial corresponde à 

identificação de todas as características do sistema em estudo. Dessa forma, o 

objetivo dessa fase é dimensionar o porte, escopo de atuação e abrangência dos 

processos da empresa estudo de caso.   

2.1.1.2 Caracterização dos processos 

Não é possível influir significativamente no empreendimento sem conhecer 

seus processos. Assim, é importante verificar quanto os processos podem ser 

melhorados independentemente da existência ou não de troca de co-produtos que 

favoreça a diminuição de resíduos. 

A avaliação de um processo pode ocorrer em várias fases, onde se aumenta 

gradativamente a complexidade da análise. Inicialmente avaliam-se os processos 

apenas qualitativamente, para Prevenção de Poluição (P2) após o que a análise 

passa a ser quantitativa, estabelecendo um Programa de Prevenção de Poluição 

(EP3). Quando a minimização da formação de resíduos passa a ser dificultada, 

verifica-se a possibilidade da mudança de processos, pela aplicação da Produção 

mais Limpa e Tecnologias mais Limpas, ou mesmo definindo-se Produção – e 

Produtos – Verdes. Considerando-se no ciclo o Produto fabricado, e sua Avaliação 

de Ciclo de Vida, o uso alternativo de resíduos (co-produtos), etc, tem-se um sistema 

que possui o conceito de Ecologia Industrial em seu bojo.  
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Esse modo gradativo de avaliar os processos foi usado com sucesso por Silva 

(2004) para circuitos impressos. A área de microeletrônica foi estudada 

anteriormente (GAMEIRO, 2002) no que tange a seus aspectos ambientais e 

tecnológicos considerando a implantação de Ecologia Industrial na busca da 

sustentabilidade e também usando com sucesso essa gradação na avaliação.  

O grau de complexidade e aplicabilidade de cada fase varia fortemente (SILVA, 

2004). P2 e EP3 correspondem a muitas etapas de trabalho e, para facilitar a 

compreensão são descritos no próximo item. Em geral, todas as estratégias são 

relacionadas a processos. As etapas de P2 à Produção Limpa já apresentam 

diversos tipos de indicadores, conforme (GAMEIRO, 2002; SILVA, 2004; QUEIROZ 

2007). Entretanto, quando se trata de Ecologia Industrial, apesar de já existirem 

indicadores correlatos, devem se definir outras ferramentas como ecossistemas 

industriais, metabolismo industrial, entre outros, antes da etapa de definição de 

indicadores. 

2.1.1.3 Caracterização da gestão, principalmente a ambiental 

A primeira etapa para a aplicação de Ecologia Industrial corresponde à 

caracterização de todos os aspectos ambientais do empreendimento. Isso inclui: 

• Aspectos e Impactos ambientais de suas atividades, serviços e produtos; 

• Legislação ambiental aplicável; 

• Gestão de resíduos, considerando como  critérios de importância a escala, 

os processos industriais, potencial de reuso e/ou reciclagem, etc; 

• Comprometimento da direção; 

• Programas de melhoria; 

• Certificações ambientais; 

• Outros. 

2.1.1.4 Caracterização de co-produtos 

A etapa de caracterização de co-produtos é de extrema relevância na aplicação 

de Ecologia Industrial corresponde à caracterização de aspectos ambientais do 

empreendimento. Dessa forma, seguiram-se as seguintes etapas: 
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• Levantamento dos fluxogramas de processo para identificação de entradas 

e saídas; 

• Revisão das planilhas de aspectos e impactos ambientais no que tange a 

co-produtos; e 

• Listagem dos co-produtos e respectiva destinação. 

2.1.1.5 Levantamento de possíveis ecossistemas internos e externos existentes 

Depois da caracterização ambiental e dos co-produtos, é necessário realizar o 

levantamento de possíveis ecossistemas ambientais já existentes na empresa antes 

do início dos trabalhos. A metodologia adotada para tal processo foi baseada em 

entrevistas com operadores, gestores e responsáveis pela infra-estrutura ambiental, 

além do acompanhamento dos processos em campo.  

Caso a empresa apresente ecossistemas não formalmente estabelecidos, 

descrevem-se os ecossistemas encontrados formalmente e faz-se uma avaliação do 

sistema atual para que, se necessárias, melhorias sejam realizadas.  

2.1.1.6 Desenvolvimento de ecossistemas internos e externos 

Caso não existam ecossistemas na empresa, busca-se o desenvolvimento de 

ecossistemas industriais internos inicialmente e depois dentro do setor 

eletroeletrônico, incluindo-se aqui parceiros (fornecedores e clientes), já que as 

indústrias pertencentes a este setor apresentam características similares, além da 

legislação aplicável ser, em geral, a mesma. Por fim, utiliza-se um ciclo maior de 

empresas. 

A ordem adotada para o desenvolvimento e implantação de ecossistemas foi 

iniciar pelos internos e depois os externos, porque é possível obter ganhos 

significativos em função da minimização de custos e impactos devido ao transporte. 

Assim, a metodologia para o estabelecimento de ecossistemas internos seguiu 

as etapas: 

• Levantamento de novas tecnologias e alternativas;  

• Estudo de viabilidade de simbiose industrial interna; 
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Para o desenvolvimento de ecossistemas externos, é importante verificar a 

viabilidade dentro do setor de eletroeletrônico. Dessa forma, a metodologia segue as 

etapas: 

• Levantamento de novas tecnologias e alternativas;  

• Pesquisa inter-setorial; 

• Viabilização de simbiose industrial inter-setorial; 

Ainda, a definição de critérios relevantes para operacionalização dos 

ecossistemas industriais faz-se necessária. Entre eles estão: 

• Técnicos: 

• Físicos: 

 Tipo de resíduos, localização, condições de armazenamento, 

entre outros; 

• Químicos: 

 Estado dos resíduos, contaminação, origem; entre outros; 

• Administrativos: 

 Regulamentações, como Associação Brasileira de Indústrias de 

Eletroeletrônicos (Abinee), Associação Brasileira de Circuito 

Impresso (Abraci), etc.; 

 Econômicos: 

 Quantidade, localização, logística; 

• Legais: 

 Legislação municipal, estadual e federal e normas técnicas 

aplicável ao negócio; 

 Organizacionais: 

  Disponibilização, estratégia de atuação, relacionamento com as 

partes interessadas. 

 

2.1.1.7 Integração dos conceitos de Ecologia Industrial no SGI  

A partir da caracterização da gestão, cria-se o BSC modificado e, em seguida, 

um conjunto de ferramentas é implantado para viabilizar o sistema de gestão 

modificado, cujas sistemáticas padronizadas e ferramentas de controle, permitem a 
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implantação do conceito de Ecologia Industrial. Dentre elas, podem-se citar como 

predominantes neste trabalho: 

• Sistemáticas e programas 

o Estratégias, BSC e Indicadores;  

o Levantamento e controle de aspectos e impactos ambientais; 

o Estabelecimento e implantação de Programas Ambientais; 

o Controle de Legislação; 

o Gestão de para a Parceria (formação de ecossistemas industriais 

incipientes) e Co-produtos. 

• Ferramenta de apoio 

o Software de Controle de Processo, que será abordado mais 

detalhadamente nos próximos itens subseqüentes.  

 

2.1.1.8 Estabelecimento de indicadores de desempenho coerentes com a 

mensuração do grau de Sustentabilidade 

A definição de indicadores é essencial para a medição do desempenho dos 

processos a partir da implantação de Ecologia Industrial. Dessa forma, indicadores 

operacionais e de gestão devem ser definidos para se obter a visão operacional e 

gerencial de todo o sistema criado.  

A adoção dos indicadores operacionais e de gestão seguiu a norma ABNT NBR 

14031:2004, o que também favorece, como já comentado, a medida do grau de 

sustentabilidade. 

A definição dos graus de sustentabilidade, conforme mencionado 

anteriormente, seguiu os critérios de avaliação do PNQ, variando de o a 4 sendo que 

0 corresponde a total ausência de iniciativas em prol da sustentabilidade e 4 a 

demonstração de que, em geral, todas as iniciativas, ferramentas e metodologias 

adotadas pela empresa são refinadas, pro ativas, inovadoras, disseminadas e 

plenamente integradas, o que denota o mais alto grau de sustentabilidade possível.  

 

2.1.1.9 Desenvolvimento do software de Gestão/Ecologia Industrial 

Uma das premissas de Ecologia Industrial prevê como elemento facilitador de 

troca de informações o uso de software. Portanto, o software é desenhado para 
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sistematizar a obtenção dos índices de todos os indicadores de grau de 

sustentabilidade previamente definidos. 

  

 

2.1.2 Prevenção de Poluição (P2) e Programa de Prevenção de Poluição 
(EP3) 

 

Para a caracterização dos processos e minimização da geração de resíduos, 

como mencionado anteriormente, adotou-se a metodologia P2 e EP3, cujas etapas 

são apresentadas a seguir.  

 

2.1.2.1 Visita prévia e caracterização da empresa 

 

O primeiro passo para iniciar o Programa de Prevenção de Resíduo é a visita 

prévia na empresa sob estudo. O objetivo dessa visita é apresentar o projeto, obter o 

comprometimento da direção da empresa com o princípio recomendado pelo 

programa e definir a equipe, que será responsável pelo acompanhamento e 

implantação do programa, bem como sua avaliação e manutenção, de acordo com 

as necessidades da empresa.  

Em seguida, é necessário reunir o máximo possível de informações que 

auxiliem na caracterização do processo industrial e, portanto, deve abranger 

fluxogramas de processos com seus respectivos parâmetros de operação 

(temperatura, vazão, taxas de consumo, etc.), de entradas (insumos) e saídas 

(resíduos) e pontos de perda. Nessa etapa, como na seguinte, é fundamental 

entrevistas com os operadores dos processos produtivos para que se obtenham 

mais detalhes sobre as peculiaridades dos processos. Ainda, faz-se um 

levantamento da destinação final atualmente empregada para cada resíduo. 

 

2.1.2.2 Levantamento de Opções de Prevenção (P2)  

A identificação das Opções de Prevenção de Resíduo (P2) é feita, após a 

avaliação detalhada dos processos produtivos. O levantamento das opções devem 

seguir a filosofia dos 3 R’s, isto é, alternativas de redução, reuso e reciclagem 

interna são levantadas nessa ordem a fim de facilitar a identificação de pontos de 
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perda e atuar de maneira pro ativa, um dos princípios da metodologia desse 

Programa. As alternativas de redução de geração e reuso de resíduos incluem 

mudanças de procedimentos e desenvolvimento de tecnologias, que por sua vez 

descrevem o início do desenvolvimento de ecossistemas internos. 

 

2.1.2.3 Testes de P2 em laboratório e em escala piloto 

 

Após a apresentação e discussão das opções levantadas com a gerência da 

empresa, os testes necessários devem ser feitos em laboratório.  

Todos os processos estudados devem ser comparáveis com os equipamentos 

existentes em laboratório, para permitir que tal funcionasse como planta piloto para o 

desenvolvimento de novos processos e/ou tecnologias. 

Assim que a viabilidade do projeto é definida por testes laboratoriais, sempre 

que possível, devem ser realizados testes em planta piloto. 

 

2.1.2.4 Apresentação de relatório  

 

A apresentação do relatório, contendo os resultados dos testes, deve ser feita 

para as equipes envolvidas nos processos estudados e para gerência da 

empresa. Nessa etapa a implantação das opções deve ser discutida e 

melhorada, se assim for necessário.  

 
2.1.2.5 Implementação das opções  

 

O processo de implementação das opções de prevenção sugeridas é de 

responsabilidade da empresa e feita por sua própria equipe, com o apoio da equipe 

de P2, quando necessário. 

 

2.1.2.6 Visita de avaliação, manutenção do programa e treinamento 

 

Esta etapa tem como objetivo verificar os benefícios e ganhos, do ponto de 

vista ambiental e econômico advindos da implantação das opções de prevenção. A 

avaliação é feita através de indicadores de desempenho, definidos durante o 

programa.  
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O processo de P2 é um aprimoramento contínuo. Portanto, o programa deve 

ser reiniciado a partir do estabelecimento de novos objetivos e metas e assim outras 

P2 serão levantadas num ciclo fechado, após a visita de avaliação. 

A sustentabilidade do programa de P2 depende diretamente da conscientização 

de todos os funcionários, desde os operadores até a direção. A manutenção do 

programa só será conservada a partir de contínuo esforço em busca de melhorias. 

Portanto, o treinamento, para apresentação dos trabalhos desenvolvidos e 

conscientização dos funcionários da importância do aprimoramento contínuo deve 

ser sempre realizado. 

 

2.1.2.7 Determinação de indicadores ambientais 

 

Essa etapa considera o levantamento dos indicadores ambientais depois da 

implantação dos programas ambientais. Esses dados são relevantes para comprovar 

os ganhos obtidos a partir da implantação do programa de prevenção de poluição e 

para fornecer informações do desempenho ambiental da organização, útil para a 

tomada de decisão e o desenvolvimento de ecossistemas industriais.  

Este processo deve ser cíclico, permitindo a melhoria contínua. Quando 

medidas quantitativas e metas são adicionadas a esse ciclo, tem-se um Programa 

de Prevenção de Poluição (EP3). 

 

 

2.1.3. Empresa estudo de caso: Condições de Contorno 
 

Este trabalho interessa-se em avaliar uma empresa que possua toda a cadeia 

do setor eletroeletrônico, conforme definido no gráfico de Ishikawa do setor de 

eletroeletrônico na Figura 2.1 (SILVA, 2004). 
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As flechas indicam possibilidades de montagem de ecossistemas industriais internos ou externos  
(Silva, 2004) 
 
Figura 2.1 - Gráfico de Ishikawa da produção no setor eletroeletrônico (SILVA, 

2004) 
 

Dessa forma, estudou-se uma transnacional de grande porte no setor que 

atendia aos requisitos desejados, isto é, que: 

• Pertencente ao setor eletroeletrônico; 

• representasse um universo de estudo abrangente, que contemplasse cada 

segmento da cadeia; 

• tivesse estratégias pré-definidas para a gestão ambiental; 

• produção em larga escala e alto valor agregado do produto e prováveis co-

produtos; e 

• potencial interno e externo para a formação de ecossistemas industriais. 

 

Essa empresa apresenta no país todos os segmentos da cadeia de 

eletroeletrônico, apresentados na Figura 2.1, exceto a de microeletrônica, que se 

encontra na Europa.  

A vantagem do setor eletroeletrônico para aplicação do conceito de Ecologia 

Industrial é que os co-produtos que provavelmente se formarão são de alto valor 

agregado além de possuir escala de produtos, devido ao consumo intensivo que 

ocorre na sociedade moderna. 

Quanto à formação de ecossistemas industriais, Queiroz (2007) indica que há 

vantagens tanto na abordagem intra-setorial quanto inter-setorial. Contudo, quando 

existem partes interessadas fortes, tais como entidades de classe (ABINEE e 
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ABRACI) setorial, principalmente pelo aspecto legal, a tentativa de implantação de 

ecossistemas acaba se tornando mais interressante. 

 

 

2.2 Materiais e Métodos 
 

A implantação do Programa de Prevenção de Resíduos na empresa de SMT 

exigiu a realização de diversos testes laboratoriais das opções de prevenção 

levantadas antes de sua implantação em escala piloto. Os materiais, as soluções e 

técnicas de análise usadas para o desenvolvimento dos estudos estão descritos a 

seguir. 

Os materiais utilizados nos testes são, principalmente, instrumental básico de 

laboratórios de química. 

Os reagentes usados em laboratório apresentavam grau PA (Casa Americana 

S.A.). Água DI foi utilizada para preparo das soluções. As soluções foram 

preparadas por pesagem dos reagentes em balança analítica.  

O método de análise muito usado no trabalho foi Inductively Coupled Plasma 

Optical Emission Spectrometry (ICP- OES). Esse, portanto, terá o processo de 

análise explicado com maiores detalhes, pois apresenta características que 

precisam ser consideradas para a melhor compreensão dos resultados obtidos. 

 

 

2.2.1  Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP- 
OES) 

 

Na espectroscopia de emissão por plasma, o gás, usualmente o argônio, é 

ionizado pela influência de um campo elétrico intenso gerado por uma corrente 

contínua ou por uma rádio-freqüência. Os dois tipos de descarga provocam um 

plasma, o plasma de corrente contínua (PCC) ou o plasma de acoplamento indutivo 

(PAI, sigla inglesa ICP). As fontes de plasma operam em temperaturas elevadas, 

7000 e 15000 K. A fonte de plasma pode reproduzir as condições de atomização 

com um grau de precisão muito mais elevado que o obtido pela espectroscopia 

clássica de arco ou de centelha. Assim, provoca-se a emissão de espectros de um 

grande número de elementos, o que torna possível a sua determinação simultânea 
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numa só fonte de plasma. Esta característica é especialmente importante para as 

determinações de muitos elementos sobre uma faixa ampla de concentração. Essa 

técnica também apresenta pouca influência da matriz e pode aceitar sólidos 

dissolvidos na amostra. A técnica de ICP-OES é uma das mais indicadas para 

análise de água. 

O procedimento de análise consiste inicialmente na calibração do equipamento, 

que é realizada com soluções que contenham os elementos a serem analisados8. A 

Tabela 2.1 mostra a concentração das soluções utilizadas. As soluções foram 

preparadas utilizando-se ácido nítrico diluído (HNO3 0,1% em vol.). 

 

Tabela 2.1 - Elementos usados na calibração do ICP-OES (GAMEIRO, 2002 
 

Faixa de Concentração 10 ppm 100 ppm 500 ppm
Pb Zn Al
Sn Mn Fe
Ni Ca Na
Cd Mg K
Sr P
Mo S
Co

Elementos Analisados

 
 

Os parâmetros de operação utilizados para os experimentos encontram-se na 

Tabela 2.2 e como branco utilizou-se solução aquosa de HNO3 0,1% em vol. 

 
                     Tabela 2.2 - Condições experimentais para o ICP-OES 

 

Parâmetros

12,0 mm
1,2 kW

12,0 l/min
1,0 l/min
1,2 l/min

1,5 ml/min
100 ms

Condições Experimentais

Altura de Observação
Potência da rádio-frequência incidente
Fluxo do gás (ar refrigerante)
Fluxo do gás (ar carregador)
Fluxo do gás (ar auxiliar)
Velocidade de introdução da amostra
Tempo de exposição  

 

 

 

                                                 
8 As análises foram processadas no Instituto de Química/USP. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Este  capítulo descreve a busca da melhoria da sustentabilidade em uma 

transnacional no setor eletroeletrônico, através da adoção dos conceitos de Ecologia 

Industrial. Para tanto, considerando a Figura 2.1, apresentada no capítulo 2,  

estudou-se uma empresa que além de apresentar os segmentos da cadeia de 

eletroeletrônicos, possui alta escala na geração de co-produtos, o que pode facilitar 

a simbiose industrial tanto interna como externamente.  

Seguindo-se a metodologia apresentada no capítulo 2, a busca pela melhoria 

da sustentabilidade na empresa, através da implantação dos conceitos de Ecologia 

Industrial, considerou todas as áreas presentes no escopo de atuação desta, isto é, 

Microeletrônica, PCI, SMT e Fabricação de Equipamentos. 

Este estudo utiliza como comentado anteriormente, a estrutura do Sistema 

Integrado de Gestão (SGI) para a aplicação do conceito de Ecologia Industrial, uma 

vez que as ferramentas adotadas pela empresa para manutenção deste sistema 

podem maximizar a sinergia e corroborar para melhorar integração das principais 

premissas da Ecologia Industrial.  

Portanto, a Tabela 3.1 apresenta a proposta deste trabalho para a 

correspondência entre estrutura de Sistemas Integrados de Gestão, conceitos 

envolvidos, ferramentas e metodologias aplicadas. 

 
 
3.1 Empresa Estudo de Caso 

 

É relevante destacar que a caracterização da empresa usou da avaliação 

ambiental para levantar aspectos técnicos da produção e da auditoria para obter 

informações organizacionais. 
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Tabela 3.1 - Correspondência entre estruturas de Sistemas de Gestão, 
Conceitos, Ferramentas e Metodologias 

 

Requisitos 
Principais da ISO Conceito Princípios e Tecnologias de 

suporte correlatos
Ferramentas e 
Metodologias

Política Ecologia industrial Princípio das Políticas de 
Desenvolvimento Auditorias

Documentação Ecologia Industrial Medição de desempenho BSC

Avaliação de 
aspectos

Produção mais Limpa/ Ecologia 
Industrial

Princípio da Prevenção, 
Integração e Balanceamento de 

entradas e saídas
P2/EP3

Objetivos e metas Produção mais Limpa/ Ecologia 
Industrial

Princípio da Prevenção e 
minimização de entradas e saídas

P2/EP3/BSC/Ecossistema 
Industrial

Comunicação Ecologia Industrial Sistemas de informação P2/EP3

Melhoria continua Produção mais Limpa Princípio da Responsabilidade 
Continuada P2/EP3/BSC

Planejamento 
produto Ecologia Industrial Princípio da Eficiência de 

Processos
Auditorias/ACV/Avaliação 

Ambiental

Planejamento 
processo Ecologia Industrial

Princípio da Eficiência de 
Processos e Medição de 

Desempenho

Auditoria/ACV/Avaliação 
Ambiental

Planejamento Ecologia Industrial Princípio da eficiência de 
processos

Auditoria/Avaliação 
Ambiental

Cliente/fornecedor Ecologia Industrial Princípio dos Ecossistemas 
Industriais

P2/EP3/BSC/Ecossistema e 
Metabolismo Industrial

Medição Produção mais Limpa/ Ecologia 
Industrial

Princípio da Eficiência de 
Processos, Integração e Medição 

de Desempenho
BSC/Auditorias

Comunicação Ecologia Industrial Sistemas de Informação
Programa de 

Educação/Software de 
Controle 

Treinamento/
Conscientização Ecologia Industrial Sistemas de Informação P2/ EP3/BSC  

 
 
 

3.1.1 Caracterização Prévia da Empresa Estudo de Caso 
 

A empresa em questão apresenta plantas de produção em diversos países, 

contando com mais de 10.000 colaboradores em cada continente. Dentre os 

principais produtos e serviços, destacam-se:  

• Fabricação de placas de circuito impresso;  

• Fabricação de equipamentos eletrônicos; 

• Montagem em superfície para diversas áreas. 
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Todas as plantas apresentam Sistemas de Gestão Integrada direcionados por 

uma política mundialmente estabelecida que favorece a implantação do conceito de 

Ecologia Industrial porque presume a busca do desenvolvimento sustentável, visa 

fomentar a parceria entre fornecedores, permite maior fluxo de informação em 

relação ao seu desempenho, entre outros. 

O presente estudo de caso analisou quatro plantas industriais da empresa no 

país e uma na Europa e, deste modo, avaliou toda a cadeia de produção de acordo 

com o gráfico de Ishikawa na Figura 2.1 apresentado anteriormente. A Tabela 3.2 

apresenta a correlação entre a área da cadeia de eletroeletrônicos e a localização 

da unidade analisada. 

 

Tabela 3.2: Correlação entre a área da cadeia de eletroeletrônicos e a localização 
 

Área do setor eletroeletrônico Localização
Microeletrônica Europa

SMT Norte do Brasil
PCI Sudeste do Brasil

Fabricação de Equipamentos Sudeste do Brasil
 

 

 

Na planta da Europa a análise ocorreu remotamente, isto é, através de 

entrevistas, auditorias da documentação, entre outros. 

No Brasil as plantas foram examinadas durante três anos sucessivos desde sua 

caracterização prévia até a medida da implantação final utilizando o conceito de 

Ecologia Industrial.  

Todas as plantas de produção da empresa são ambientalmente relevantes, isto 

é, possuem processos fabris que apresentam potencial em causar impactos 

ambientais significativos, além de apresentarem geração de co-produtos. A 

caracterização de cada planta estudada encontra-se a seguir. 
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3.1.1.1 Caracterização dos Principais Processos 
 
Planta A (Brasil) 

 
Essa planta apresenta processos de fabricação de Placas de Circuito de Baixa 

Integração. As entradas desses processos são: Energia Elétrica, Água, Produtos 

Químicos (Graxas, Óleos e Solventes), Componentes Elétricos. Como saídas 

evidenciam-se efluentes industriais e resíduos sólidos como PCIs, baterias e outros 

componentes eletrônicos. Em relação às áreas de utilidades verificam-se pátio de 

resíduos industriais, depósito de inflamáveis, gerador de energia e compressores de 

ar. 

 
Planta B  (Brasil) 

 
Nessa planta as entradas de insumos e recursos naturais estão relacionadas à 

água, energia elétrica, madeira, óleo isolante, isoparafina, solventes e tintas, cobre, 

aço, silício, alumínio, ferro fundido e plástico. As saídas correspondem a efluentes 

industriais contaminados com óleo, efluentes domésticos e resíduos sólidos 

impregnados com solventes e óleos, sucata de óleo isolante, borra de tinta, madeira 

e plástico. Como utilidades, encontram-se sistema de resfriamento de água, 

aquecedor de água, compressores de ar, central de oxi-acetileno, depósito de 

resíduos industriais, depósito de sucatas e pátio de inflamáveis. 

 

Planta C (Brasil) 
 

Essa planta apresenta processos de fabricação de contatores. As entradas 

correspondem a recursos naturais como água e energia, graxas, óleos, 

desengraxantes e diluentes. As saídas estão relacionadas a efluentes industriais e 

resíduos sólidos como PCIs, ferro, alumínio, plástico, outros. Como áreas de 

utilidades, destacam-se sistema de resfriamento de água, lagoa de estabilização, 

depósito de resíduos industriais, sistema de ar comprimido e poço artesiano. 
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Planta D (Brasil) 
 
A planta D compreende o processo de SMT para placas de celulares. As 

entradas desses processos correspondem a água, energia, graxas e óleos e 

desengraxantes. As saídas são efluentes industriais e resíduos sólidos como PCIs, 

ferro, alumínio, plástico e papel. A área de utilidades corresponde a geradores de 

energia, depósito de resíduos industriais, depósito de inflamáveis e sistema de ar 

comprimido. 

 

Planta E (Europa) 
 

Essa planta apresenta processos de encapsulamento de Circuitos Integrados. 

As entradas para esses processos são além dos CI’s, água, energia, resina epóxi e 

produtos químicos em baixa escala. As saídas estão relacionadas a efluentes 

industriais e domésticos, sendo a água o mais significativo impacto. 

 

 

3.1.1.2 Caracterização da Gestão, Principalmente Ambiental 
 

Em geral, a empresa demonstrava forte comprometimento com a concretização 

de sua visão estratégica, baseada em um conjunto de valores expressos 

mundialmente e que se desdobra em políticas, tais como as da Qualidade, Meio 

Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional e Responsabilidade Social, inseridas no 

seu Sistema de Gestão Integrada (SGI). É importante mencionar que todas as 

plantas ambientalmente relevantes da empresa são certificadas segundo a ABNT 

NBR ISO 14000:2004. 

Inicialmente realizou-se uma auditoria de sistemas, seja presencial ou de 

documentação, e notou-se que apesar do Sistema de Gestão estar implementado e 

mantido há vários anos, significativas lacunas no que tange à melhoria do 

desempenho ambiental9 e à sustentabilidade, foco desse estudo, podem ser 

observadas: 

                                                 
9 Desempenho ambiental é usado nesse texto de acordo com a definição da ABNT NBR ISO 
14031:2004. 
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• Os objetivos e metas ambientais, bem como os programas em andamento, 

aparentemente não eram efetivos porque não havia elementos que 

indicassem sua real implantação. Deste modo, não se observou benefícios 

mensuráveis para a empresa.  

• As sistemáticas de controle ambiental não retratavam a realidade dos 

processos industriais sob a óptica ambiental. Assim, o controle de legislação 

e resíduos apresentava falhas que dificultava a obtenção de indicadores 

ambientais.  

• Não existiam ferramentas de controle como sistemas SAP ou softwares que 

controlassem os impactos ambientais significativos, o que inviabiliza o 

controle preciso e on line (tempo real) de informações.  

 

A seguir são descritos os estudos para cada área da cadeia de eletroeletrônico. 

 

 

3.1.1. Microeletrônica 
 

No caso da empresa estudo de caso, pelo fato da área de microeletrônica estar 

localizada na Europa, toda a caracterização do empreendimento foi feita 

remotamente, sendo que o procedimento é como segue: 

• Identificação de responsáveis pela área de microeletrônica; 

• Contato pessoal e envio de questionário sobre a área; 

• Análise das respostas do questionário e troca de informação por contato 

pessoal; e 

• Tomada de decisão sobre a área. 

 

As principais perguntas desse questionário foram: 

• Tipos e principais processos da área na Europa; 

• Motivo da escolha desses processos; 

• Volume de produção e principais resíduos; e 

• Possíveis programas ambientais com foco em minimização e uso alternativo 

de resíduos (possíveis co-produtos e ecossistemas industriais). 

 

Obtiveram-se como principais conclusões: 
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• A empresa opta por encapsulamento ao invés da fabricação dos Circuitos 

Integrados. Foi explicado que a produção implica em grande volume de 

recursos, inclusive financeiros, mas principalmente de insumos e de 

geração de resíduos. Este caso é similar a um dos estudados no país 

(GAMEIRO, 2002), e é importante mencionar que este processo, de modo 

geral, utiliza equipamentos de alto nível tecnológico, que de antemão 

impossibilitam o acesso a qualquer de suas partes. Isto dificulta a obtenção 

de opções de prevenção já que quanto maior a tecnologia, maiores as 

dificuldades operacionais para mudança do processo.  

• Nestes processos o resíduo em maior volume é a água. Muito embora o 

gasto percentual possa ser considerado baixo, o fato – como comentado 

nos aspetos teóricos – de se ter água deionizada (DI) justifica seu reuso 

e/ou reciclagem. Além disso, as legislações européias demonstram cada 

vez mais restrições ao consumo de água industrial e impõem diversas 

regras para minimização de consumo e descarte devido a pouca 

disponibilidade. O uso da água residuária, por sua vez, exige a mudança no 

leiaute dos equipamentos. 

• Sobre a possibilidade de mudança no design dos equipamentos, a equipe 

responsável na Europa pelo tema não vislumbrou possibilidades de 

desenvolvimento interno de novos produtos. 

 

Portanto, é nítida a existência de uma oportunidade de negócios, não só no 

país, como o estudo prévio (GAMEIRO, 2002) revelara. Isto é especialmente 

importante porque esse estudo demonstrou a possibilidade de formação de 

ecossistema industrial, ou pelo menos metabolismo industrial, já que nesse caso a 

empresa se encontra em pólo industrial. Deste modo, o impacto pelo transporte é 

minimizado, uma vez que as empresas estão fisicamente mais próximas.  

Para estimar a quantidade de água que possivelmente seria economizada com 

essa abordagem considerou-se o estudo de caso brasileiro. Como este estudo 

revelou que o encapsulamento de um Circuito Integrado (CI) pode utilizar 2 litros de 

água, o que para uma produção anual de 50 milhões de CIs vai corresponder a um 

volume total de 105 m3 de água. Como esta água é de alta qualidade, isto 

corresponde a uma economia anual de até EUR 130.000,00 pelo metabolismo 
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industrial, ou seja, pelo uso dessa água sem tratamento prévio, por exemplo, como 

insumo inicial (em tanques de água de entrada).  

A formação de ecossistemas industriais exige que quatro etapas de avaliação 

sejam cumpridas: técnico, organizacional, legal e econômico. No presente estudo o 

aspecto técnico não apresenta dificuldades uma vez que a água residuária 

produzida durante o encapsulamento de CIs é de alta qualidade (GAMEIRO, 2002). 

Quanto ao aspecto legal, reuso de água é incentivado na Europa de inúmeras 

maneiras por conta do problema de escassez (ANUÁRIO ANÁLISE GESTÃO 

AMBIENTAL). Assim, considerando o alto custo da água, haverá lucro. A partir daí, 

optou-se por encaminhar o relatório de estudo para o responsável ambiental da 

empresa na Europa para que fosse avaliada a viabilidade de se implantar as opções 

de mudança em design de equipamento para recolhimento da água. Contudo, não 

houve interesse do grupo em continuar o estudo com parceiros europeus, ou seja, o 

aspecto organizacional inviabilizou o processo. 

 

 

3.1.2.1 Conclusões Parciais 
 

Aparentemente, a microeletrônica, devido a alta escala de produção e alto valor 

agregado, está formando ecossistemas industriais externos espontaneamente, como 

ocorre com a produção de CIs em grandes foundries. Por outro lado, ecossistemas 

industriais internos ou externos, porém mais próximos, não são incentivados, no 

presente caso muito provavelmente apenas por resistência a mudanças. Deste 

modo, a atuação no SGI de uma empresa pode ser útil para adicionar o conceito 

desde a delimitação de objetivos e metas. Esta hipótese será abordada no estudo 

das plantas existentes no país. 

  

 

3.1.3 Circuito Impresso 
 

É importante mencionar que este segmento, localizado no Brasil, apresenta 

características muito similares ao de microeletrônica para fabricação de circuitos de 

baixa integração, o que significa que todos os impactos significativos comentados 
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anteriormente podem ser aplicados aqui, especialmente para consumo de água. 

Uma descrição sumária do processo é apresentada a seguir:  

• O número mínimo necessário de pessoas para operar a linha corresponde a 

cinco; 

• A linha é usada não só para produção de PCIs como também para 

tratamento de superfície de conectores de modo geral; 

• As amostras de PCIs têm cerca de 20 polegadas de comprimento; 

• Existem quatro linhas de deposição de metais, a saber: prata, cobre, 

estanho e cromo.  

• A linha de prata é manual e as demais são semi-automatizadas; 

• O processo corresponde ao sistema eletrolítico de deposição; 

• O tempo de deposição de prata é curto porque se deseja um filme pouco 

espesso, uma vez que esta deposição ocorre sobre os barramentos de 

cobre apenas para melhorar contatos; 

• Por ser um processo galvânico, utiliza água em todos os tipos de deposição 

em grande quantidade, isto é, aproximadamente 400 m3/mês; 

• Esses processos são intermitentes, pois só são realizados quando há 

necessidade de PCIs para painéis de baixa tensão e sensores e sistemas 

automatizados.  

 

Portanto, considerando as características desses processos, verifica-se a 

necessidade de tratamento de efluentes industriais que atenda às legislações 

aplicáveis. A estação de tratamento de efluentes da empresa é toda automatizada. 

São gerados aproximadamente 2 toneladas de lodo galvânico por mês, o que 

segundo Yilmaz (2006) corresponde a 1000 m2 de PCIs. O lodo é encaminhado para 

co-processamento, ou seja, já ocorre metabolismo industrial, porém a água, após 

tratamento, é descartada.  

A Figura 3.1 apresenta esquema descritivo desta área. 
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Figura 3.1 - Esquema descritivo do processo da área de PCI 

 

Para essa área é importante verificar, como nas metodologias P2 e EP3, se 

opções de prevenção com foco em minimização de consumo de insumos, 

principalmente água, são possíveis. Neste caso, a minimização pode ocorrer por 

mudança em projeto ou processo. A mudança em projeto corresponde à 

reformulação de tanques e a de processo à reformulação de modo de produção. 

Assim, sugestões de P2 são: 

 

Projeto  

• a reformulação de tanques esbarra na existência de linhas automatizadas. 

Esta situação é semelhante à encontrada para a área de microeletrônica 

quanto ao uso de água, onde o design do equipamento não favorece 

processos de pouco consumo. 

 

Processo 

• a minimização de consumo de água não é possível porque o uso 

intermitente obriga a necessidade de vários setups, o que ocasiona alto 

consumo. Essa situação é semelhante ao que ocorre para o uso das 

soluções. 

• o reuso ou reciclagem da água exige processos úmidos localizados 

próximos às operações galvânicas em questão, o que não existe, pois na 

empresa todos os outros processos são secos e não há outras empresas 

próximas a esta. Assim, o uso mais provável pode ser nos sanitários, o que 
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implica em alto custo de implantação, mas corresponde a uma opção viável 

tecnicamente. 

• a reciclagem das soluções é possível e implica em recuperação de metais, 

mas estas são destinadas indiretamente, pelo tratamento do lodo em co-

processamento. Portanto, uma opção corresponde à venda para 

recicladores.    

 

Quanto às opções de recuperação de metais e reciclagem de água, tem-se os 

cenários a seguir.  

 

Recuperação de metais 
 

Para essa opção de prevenção de poluição tem-se o seguinte cenário: 

 

econômico: 

custo – obtenção de CADRI (CETESB10) – R$ 900,00/solução 

benefício -  venda da solução – R$ 0,15/litro (ABRACI, 2006)  

 

ambiental: 

emissão de CO2 por transporte de carga, que segundo  Mattos (2001),  é de 2.105; 

1.105 e 1.104 gCO2/tonelada-quilômetro quando se utiliza caminhão, trem ou 

navegação marítima, respectivamente. 

 

Social: 

Não há variação significativa de números de pessoas envolvidas no processo ou de 

exposição a material perigoso 

 

Portanto, economicamente para que esta alternativa se torne viável 6 m3 de solução 

são necessários, o que pode ser obtido em cerca de 6 meses de processo. Como o 

local de recuperação da solução não se encontra a menos de 200 km de distância, 

4.107gCO2, deverão ser emitidos a cada descarte.  

 

                                                 
10 www.cetesb.gov.br  
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Situação Atual (co-processamento) 
 

Para a situação atual (co-processamento) tem-se, por outro lado: 

 

econômico: 

custo: 

co-processamento – R$ 2,00/kg de lodo (R$800/mês) 

produtos químicos e manutenção da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) - R$ 

1,00/kg de solução (R$400/mês) 

 

ambiental: 

emissão de CO2 por transporte de caminhão (MATTOS, 2001) por 350 Km é de  

7.107gCO2. Contudo, deve-se observar que a emissão de CO2 será maior porque 

haverá o transporte de um lote total que corresponde a 2 ton/mês.  

 

Social: 

Não há variação significativa de números de pessoas envolvidas no processo ou de 

exposição a material perigoso 

 

Portanto, essa opção adotada apresenta vantagens econômicas e ambientais, além 

de corresponder a, no mínimo, metabolismo ambiental. 

 

Reciclagem de água 
 

A reciclagem exige a montagem de um sistema de coleta, elevação da água e 

distribuição em sanitários. São também necessários sistemas de segurança que 

impeçam a mistura da água limpa com a residuária. Considerando que a distância 

da ETE e dos sanitários é da ordem de 1 km, a construção desse sistema de reuso 

da água residuária exige cerca de R$20.000,00, o que pode ter um retorno em um 

mês, se o consumo for intenso e não houver subsídio no consumo. Para águas de 

menor custo, pode-se considerar cerca de quatro meses.  

Portanto, as duas opções são relevantes e correspondem à obtenção de 

ecossistemas industriais incipientes, tanto internos como externos. Assim não só 

este estudo, como outros citados anteriormente demonstram que esse setor oferece 
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grande potencial para formação de metabolismo industrial, que pode ser extendido 

para toda a indústria de fabricação de placas de circuito impresso e de 

galvanoplastias, em situação similar à avaliada para a microeletrônica. 

 Apesar das opções existentes, a empresa optou por terceirizar, um ano após 

este estudo, o processo de deposição em função dos custos de operação e 

manutenção deste. Portanto, as linhas de galvanoplastia foram desativadas, sendo 

que parte dos equipamentos foi para uma planta distante, onde se pretende instalar 

outra linha galvânica no futuro.  

Devido à terceirização, o fornecedor passa por um complexo processo de 

homologação e acompanhamento de maneira a assegurar que os padrões de 

qualidade exigidos pela empresa continuem a ser atendidos.  
Em termos sociais  e ambientais a priori não há prejuizo nessa atitude. A 

tercerizaçao da produção significou a perda de tês postos de trabalho, que são 

acrescidos à área de PCIs pela empresa terceirizada, desde que a demanda seja, 

no mínimo, igual à praticada na empresa sob estudo. Isto decorre da baixa 

automatização da área de PCIs. A área ambiental terá impacto similar uma vez que 

os processos produtivos na área de PCIs são em geral bem semelhantes. 

É possível perceber que a terceirização corresponde a um ecossistema 

industrial incipiente e, portanto, tem como principal impacto a emissão de CO2 pelo 

transporte de produtos. Assim, torna-se importante avaliar tal impacto e propor como 

compensá-lo. 

Para valores médios de fabricação de 1000 m2 de PCIs/mês, a entrega é 

possível através de um único transporte do produto. Portanto, para este ecossistema 

incipiente, a logística é o principal parâmetro a se considerar. Como 80% das 

empresas de PCIs encontram-se em SP e/ou bem próximas à cidade de SP 

(Queiroz 2007), onde está localizada a planta que foi desativada, o transporte não 

deverá exigir mais que 300km/mês, se a logística for parametro principal da gestão 

do processo. Assim, o impacto deste metabolismo industrial é facilmente 

compensado.   

Por fim, a questão econômica, por ser inerente a decisões estratégicas da 

empresa, não é passível de análise neste trabalho. 
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3.1.3.1 Conclusões Parciais 

A análise da área mostrou que ecossistemas industriais incipientes existem, 

tanto para água como para resíduos sólidos, o que está de acordo com análises 

nacionais (SILVA, 1998; QUEIRÓZ, 2007) e internacionais (SAGE, 1995; JACOBS,  

1998; PENG, 2005). Portanto, no presente caso, a formação de ecossistemas que 

reciclem as placas defeituosas deve ser avaliado. Um ecossistema similar, 

correspondendo à placas sucateadas, foi avaliado e será abordado posteriormente.    

Assim, é interessante observar se a mudança na definição de objetivos e 

metas, para permitir a noção de co-produtos, favorece a formação destes 

ecossistemas, ou seja, diminui a resistência a mudanças.   

 

 

3.1.4  SMT 
 

Como mencionado anteriormente, as áreas de SMT da empresa estão 

localizadas no norte do país. Como não se encontraram informações fidedignas 

sobre os resíduos da área, uma vez que a empresa não possuía controle sobre os 

impactos ambientais, desenvolveram-se estudos prévios, considerando também a 

metodologia P2 e EP3, que são descritos a seguir.    

Pesquisas junto à ABINEE e ABRACI mostraram no Brasil a existência de 25 

empresas de atividades exclusivas na área de SMT e mais de 80 empresas 

classificadas no setor de circuito impresso que possuem um setor de SMT 

associado, das quais 60% estão no estado de São Paulo. Destas apenas 7 são 

associadas a ABRACI. 

É importante lembrar, que também existem empresas do setor que não são 

associadas/conhecidas a ABINEE e ABRACI, o que pode ser constatado através de 

pesquisa via Internet (cerca  de 50%). Isto decorre da existência de empresas que 

possuem uma máquina ou processos parciais utilizando a tecnologia de montagem 

em superfície, mas não se definem como pertencente ao setor. De posse desses 

resultados, foi enviado um questionário a todas as empresas identificadas, que tinha 

por objetivo caracterizá-las quanto aos co-produtos e sistemas de gestão. A Tabela 

3.3 apresenta a compilação dos resultados das 5 empresas de SMT que 
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responderam completamente o questionário. Estas empresas correspondem a cerca 

de 5% do mercado investigado. 

 

Tabela 3.3 - Pesquisa junto às empresas do setor de SMT quanto a co-produtos e 
sistemas de gestão 

 

Empresa Quantidade de 
Colaboradores

Sistemas de 
Gestão Entradas Saídas

Empresa A 2.500 ISO 9001:200 e 
14001:1996

Pasta de solda, 
componentes, 

produtos orgânicos e 
PCI

Pasta de solda, 
embalagens, estopa e 

EPIs contaminados 
com Sn e Pb, produtos 

químicos e sucata

Empresa B 550 ISO 9001:200 e 
14001:1996

Pasta de solda, 
Componentes e PCI

Pasta de solda, 
estopas e embalagens

Empresa C 1.480 Inexistente
Pasta de Solda, 

produtos orgânicos, 
componentes e PCI

Água Residuária, 
pasta de solda; álcool, 
toalhas impregnadas 
com pasta de solda

Empresa D 59 Inexistente
Pasta de solda; 

produtos orgâncos, 
componentes e PCI.

Água Residuária; 
pasta de solda; 

sucatas de plásticos, 
papel, metais ferrosos 

e não-ferrosos

Empresa E 50 ISO 9001:200 e 
14001:1996

Pasta de solda, 
componentes e PCI

Papelão , plásticos, 
metais e PCI

Empresa F 40 ISO 9001:200 e 
14001:1996

Pasta de solda, 
produtos orgânicos, 
componentes, PCI 

Pasta de Solda, Borra 
de solda, álcool, 

solvente, papel sujo, 
embalagens, vernizes.  

 

 

A análise da Tabela 3.3 permite verificar que a maioria das empresas possui o 

mesmo perfil em relação à geração de co-produtos, mas não quanto ao porte. 

Assim, escolheu-se uma empresa semelhante à área da empresa estudo de caso e 

procedeu-se a um estudo de implantação de Ecologia Industrial na primeira. Este 

estudo apresenta a vantagem de permitir comparação com resultados a serem 

obtidos na empresa estudo de caso, ou seja, evita-se a comparação entre mercado 

internacional e nacional. Além disso, priorizou-se a atuação em uma empresa com 

planta em São Paulo, para evitar grandes traslados ou proceder-se a um estudo 

indireto, ou seja, sem visitas às plantas, etc.  

Os critérios para escolha da empresa consideraram a similaridade em vários 

aspectos com a empresa estudo de caso, a saber: 
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• transnacional; 

• porte da empresa; 

• escala de geração de co-produto; 

• comprometimento da direção; 

• programas de melhoria; e 

• certificações 

A empresa escolhida é uma multinacional, líder mundial na área de SMT, que 

fornece soluções de serviços e tecnologia a empresas de manufatura de 

computadores, da indústria de comunicações e de Information Technology (IT). No 

Brasil, é considerada empresa de médio porte no que tange à quantidade de 

colaboradores e nível tecnológico. O escopo de serviços inclui:  

• Montagem de placa circuito impresso-componente SMT; 

• Projeto/protótipo de produtos eletrônicos; 

• Serviço de manufatura/reparo/assistência técnica de produto; 

• Serviço de montagem/teste de produto eletrônico. 

 

Esta empresa foi previamente analisada quanto à sua política de produção 

(ambiental/qualidade/social). A empresa no Brasil segue as políticas estabelecidas 

em âmbito corporativo, que estabelece que a atuação deve ocorrer de maneira 

ambiental e socialmente responsável nas plantas onde as plantas estão inseridas, a 

adoção de programas ambientais deve ser enfatizada na busca da melhoria 

contínua de seus processos, produtos e serviços, atendendo a  todas as legislações 

aplicáveis ao seu negócio.  

A auditoria evidenciou que, apesar de a empresa ter a certificação ABNT NBR 

ISO 9001:2000 e ABNT NBR ISO 14001:2004, Programas Ambientais ainda não 

haviam sido implantados e as iniciativas em prol da gestão ambiental se 

apresentavam incipientes. Notou-se, contudo, grande interesse em melhorar a 

imagem e o desempenho no que tange às questões ambientais.   

Assim, após a caracterização e avaliação da empresa, foi possível observar 

que o impacto mais significativo do segmento, ao contrário da área de 

microeletrônica, é a questão dos resíduos sólidos, representados essencialmente 

por pasta de solda, cuja composição apresenta estanho e chumbo. Assim, se fez 
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necessário concentrar os esforços na melhoria dos processos internos, com uma 

metodologia simples e de rápida mensuração de resultados.   

Portanto, iniciou-se o levantamento das opções de prevenção de redução de 

perda e geração de resíduo. Em seguida, foram determinadas as opções de reuso 

da pasta de solda, considerando seu tempo de vida útil. Depois, deu-se o 

levantamento e implantação das opções de reciclagem da pasta. Por fim, 

estabeleceram-se os indicadores mais importantes para as etapas seguintes.   

A análise do fluxograma de produção indicou que o processo onde a perda é 

significativa corresponde à produção por silkscreen. O preenchimento de 

equipamentos que distribuem a solda gera muito resíduo por uma questão de 

logística. Além disso, as embalagens não favorecem a remoção total do conteúdo. 

Por fim, o resíduo gerado não é segregado, o que aumenta significativamente o 

volume do descarte.  

A Tabela 3.4 sumaria as opções levantadas. 

 

Tabela 3.4 - Opções de prevenção de poluição levantadas na empresa de SMT 
 

3 R's

Reuso
Reciclagem Reciclagem por Plasma/ecossistemas industriais

Processo convencional/ecossistemas industriais
Incineração

Redução

Destinação Final

P2 propostas

Ecodesign das embalagens 
Raspagem da embalagem da pasta de solda da embalagem
Retirada da pasta de solda com espátula
Otimização da etapa de Silkscreen
Segregação de resíduos
Reuso da pasta de solda do processo de silkscreen

 
 

 

A partir daí, foram realizados os testes dessas opções em laboratório. A seguir 

são descritos as opções levantadas previamente e seus respectivos testes. 
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3.1.4.1 Opções de Prevenção de Poluição  

3.1.4.1.1 Opções de Redução da Geração de Resíduos 

3.1.4.1.1.1 Melhoria no Ecodesign das Embalagens 

 

Informações técnicas sobre a pasta de solda foram obtidas. O fabricante da 

pasta, Indium Corporation™, apresenta vários tipos de pasta de solda e 

especificações técnicas, inclusive pastas alternativas sem a presença de chumbo, 

conhecidas como Lead Free. A pasta de solda é fornecida em várias embalagens 

diferentes e a empresa utiliza A pasta de solda no. 92 em dois formatos distintos, 

apresentados na Figura 3.2. Como se pode notar nessa Figura, uma delas 

apresenta uma saída larga, o que facilita a remoção do produto, contudo não é a 

mais usada na empresa. A embalagem corresponde a uma seringa, que possui uma 

região abaulada e bico fino, o que dificulta a remoção do produto, mesmo assim esta 

é adotada pela empresa porque agiliza o processo de deposição. 

 

 
Figura 3.2 - Duas embalagens distintas de pasta de solda usadas na empresa 

 

Neste caso a solução é melhorar o desenho da embalagem o que significa 

que é necessário contatar fabricantes da embalagem e da pasta e alertá-los da 

perda de material. O valor percentual será discutido a seguir.  
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3.1.4.1.1.2 Raspagem da Pasta de Solda da Embalagem  

 

A minimização de perda da pasta de solda pode ser obtida pelo corte da 

embalagem e retirada com espátula. Contudo, isto insere mais uma etapa no 

procedimento e aumenta o tempo total de setup. Assim, é necessária uma avaliação 

da viabilidade técnica desta medida. O procedimento do teste utilizou pesagem e é 

descrito no Apêndice 1. Em relação ao peso líquido do produto (300 g), verifica-se 

que a perda de pasta de solda é em média de 8% por embalagem. Assim, fica 

evidente que a quantidade de resíduo de pasta gerado por embalagem é impacto 

significativo. Contudo, soma-se a esse impacto a embalagem propriamente dita que 

deve ser descartada convenientemente. Adicionando-se, deste modo, o peso da 

embalagem tem-se que cerca de 40% da massa do produto pasta de solda 92 torna-

se resíduo ao final do processo.  

Essa opção de prevenção, contudo, exige vários minutos (na ordem de cinco 

minutos) para realização e a empresa considerou um tempo setup alto. Portanto, 

outra opção é a empresa fornecedora aumentar o volume da seringa. 

 

3.1.4.1.1.3 Substituição do Equipamento para Retirada da Pasta de Solda  

 

A embalagem com saída larga é utilizada com uma espátula para a retirada 

com conteúdo. Contudo, este dispositivo, por ser côncavo, gerava perda semelhante 

à obtida com a outra embalagem. Assim, foi proposta a retirada da pasta de solda 

com espátula reta e de teflon. 

 

3.1.4.1.1.4 Otimização da Etapa de Silkscreen  

 

A etapa de silkscreen é usada para aplicar a solda na placa de circuito 

impresso e na empresa é realizada manualmente pelo operador.  Três fatos são 

críticos para a geração de resíduos: 1) o operador coloca uma quantidade arbitrária 

no equipamento, promove a transferência de padrão e descarta o excedente; 2) Se a 

estação de trabalho não é continuamente utilizada, após cerca de meia hora de 

espera a pasta adicionada ao equipamento deve ser descartadas.  Por fim, 3) todo o 
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resíduo de pasta de solda proveniente da etapa de Silkscreen é descartado em 

conjunto com outros resíduos, o que transforma o conjunto final de resíduos 

industriais da empresa em classe I, aumentando os custos de destinação final. 

Assim, sugeriu-se, para o primeiro caso, como P2 a mudança no procedimento, 

onde a pasta de solda não é colocada em um único lado do estêncil, mas em dois 

diametralmente opostos. Assim, numa primeira etapa o excendente é levado para a 

posição oposta e, com a adição da pasta de solda neste ponto, e posterior uso do 

estêncil, recupera-se cerca de 0,1 kg de pasta. No entanto, não foi possível realizar 

os testes necessários, pois a empresa não apoiou iniciativas de educação ambiental. 

As outras opções são abordadas a seguir. 

 

3.1.4.1.1.5 Segregação de Resíduos  

 
Conforme explicado na opção anterior, ocorre a difusão dos resíduos da etapa 

de Silkscreen, o que provoca a contaminação de luvas e estopas através da mistura 

destas com a pasta de solda gerada na etapa citada.  Este fato promove o aumento 

de custos com tratamento final, uma vez que aumenta o resíduo a ser tratado. 

Portanto, uma opção de prevenção de poluição extremamente importante e de 

baixo custo corresponde à segregação dos resíduos, isto é, usar coletores 

diferenciados para pasta de solda e outros resíduos.  A Figura 3.3 apresenta os 

sacos dos resíduos contaminados, exemplificando uma forma de segregar os 

resíduos gerados no setor. 
 

 
 

Figura 3.3 - Sacos plásticos contendo embalagens de pasta de solda, luvas de 
borracha e panos para limpeza 
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3.1.4.1.2 Opções de Reuso da Pasta de Solda 

3.1.4.1.2.1 Reuso da Pasta de Solda no Silkcreen 

 
A pasta de solda é altamente higroscópica, diante do alto nível da umidade 

relativa encontrada em todo território brasileiro, é normal que seus usuários 

enfrentem problemas, como o risco da pasta secar sobre o estêncil rapidamente.   

De acordo com o fabricante da pasta de solda, esta resiste até 12 horas a partir 

da aplicação sobre o stencil, desde que sejam obedecidas as especificações 

presentes na embalagem do produto, no qual a temperatura ambiente deve ser 

mantida de 25 –30°C. Entretanto, testes realizados na empresa, mostraram que 

ocorre a volatização do solvente presente na pasta de solda em até 1 hora.  Dessa 

maneira, por questões de segurança, considera-se 45 minutos o tempo de vida útil 

da pasta depois de exposta à atmosfera. Contudo, esta etapa é a mais crítica pois 

corresponde ao maior ponto de perda, aproximadamente 0,4 kg de pasta a cada 

descarte e a empresa não se interessou em mudar procedimento, por exemplo, com 

implantação de ambientes controlados, o que prolongaria a vida útil da pasta de 

solda, por questões de custo.  

3.1.4.1.3 Opções de Reciclagem da Pasta de Solda 

 
Os principais resíduos gerados na empresa podem ser descritos como metais 

de alta pureza envolvidos por material orgânico, ou seja, tem alta probabilidade de 

se tornar co-produtos com poucas etapas de processamento (reciclagem). 

A separação dos metais pode ser conseguida pelo uso de plasma ou por 

processos químicos convencionais. Enquanto a primeira opção não demanda 

tratamento de nenhum tipo da amostra a segunda pode envolver muitas etapas e, 

para ambos os casos, o destinador final será a indústria metalúrgica. A seguir 

descrevem-se os estudos processados para estas duas opções.  

 

3.1.4.1.3.1 Reciclagem por Plasma  

 
Atualmente, uma das áreas de aplicação tecnológica em processos industriais 

que mais atenção tem despertado no mundo inteiro é a de plasma térmico, 
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conhecido como plasma industrial. É muito utilizado no tratamento de resíduos 

industriais diversos, tratamento de lixo hospitalar, tratamento de lodo galvânico, 

vitrificação de cinzas de incineração, tratamento de resíduos radioativos e outros. 

Esta é utilizada no tratamento de resíduos industriais diversos, tratamento de lixo 

hospitalar, tratamento de lodo galvânico, vitrificação de cinzas de incineração, 

tratamento de resíduos radioativos e outros. 

O plasma térmico pode ser entendido como um gás ionizado a temperaturas 

elevadas (quando comparado com sistemas convencionais, tais como combustão, 

resistência elétrica e outros). Típicas temperaturas alcançadas por plasmas térmicos 

são de 15.000 °C, embora temperaturas de até 50.000 °C sejam possíveis. O 

plasma térmico é gerado pelo uso descargas elétricas, com alto rendimento 

energético, nas chamadas tochas de plasma.  

É uma tecnologia que apresenta grandes vantagens ambientais e econômicas, 

uma vez que possibilita a recuperação de metais. O custo do tratamento de resíduos 

por plasma está em torno de R$ 2,00/kg de resíduo tratado. Entretanto, a 

recuperação de metais por plasma está inviabilizada, pois no Brasil existem apenas 

seis incineradores de plasma, o que não atende atualmente a demanda. 

 

3.1.4.1.4 Processamento Convencional 
 

O processamento mais comumente utilizado, excetuando-se a destinação final 

por incineração, comentada a seguir, é a calcinação para obtenção do material 

metálico. Esse processo é bastante eficiente, mas custoso. Uma melhoria 

econômica pode ser a remoção de Sn/Pb, antes do tratamento, o que pode melhorar 

o tipo de destinação final de embalagens, estopas e luvas para co-processamento. 

Assim, podem-se enviar os metais recuperados para uso em metalurgia e as 

embalagens para recuperação de energia em fornos de cimento. 

Para verificar se a remoção da liga pode ser feita eficientemente pelo uso de 

solventes, vários testes foram processados. Utilizaram-se como solventes água, 

etanol e isopropanol, porque testes prévios11 mostraram que a parte orgânica da 

pasta de solda é polar. Os três solventes são de custo acessível. Soluções de ácido 

                                                 
11 Espalhamento da pasta de soldagem superfície plana e avaliação qualitativa de ângulo de contato 
com gota de água 
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nítrico também foram utilizadas para verificar a oxidação da parte orgânica da pasta 

de solda, mas não se utilizou ácido sulfúrico para evitar reação com a parte metálica.  

Os testes consistiram em remoção por imersão dos resíduos na solução, 

controle de remoção por pesagem em balança analítica e a análise por ICP-OES 

para determinação do conteúdo metálico removido contido na solução/solvente. O 

procedimento dos testes são descritos no Apêndice 1. A principal diferença nesses 

procedimentos é o tempo de imersão, que varia para cada solvente ou solução e é 

controlado visualmente, ou seja, quando se percebe  que a superfície do material 

encontra-se, mesmo que parcialmente, livre da pasta ou a solução encontra-se muito 

turva. Os materiais testados correspondem à embalagem, estopas e luvas. 

Para imersões em etanol, após 24 horas, isopropanol, após 4 horas, e água, 

após 6 horas, não se notou remoção significativa, pois não houve variação na massa 

das embalagens após secagem dos solventes. Os testes de ICP-OES mostraram 

pouca presença de Sn/Pb nos solventes. Dois resultados típicos obtidos pela análise 

por ICP-OES estão na Tabela 3.5, estes resultados correspondem a remoção de 1 

µg de Pb e 3 µg de Sn presentes em 200cm2 de área, isto é, cerca de 1.10-2 µg/cm2 

a 2.10-2 µg/cm2. 

 

Tabela 3.5 - Resultados da concentração de Sn/Pb na água de lavagem 
apresentados pela análise por ICP 

 

1- Embalagem 144,2857 0,0071 0,0226
2 - Embalagem 142,9638 0,0071 0,0265

Amostra Massa de água 
(g)

Concentração 
de Pb (ppm)

Concentração 
de Sn (ppm)

 
 

A observação visual de adição de solução aquosa de HNO3 (10% em vol.) 

indica que ocorreu remoção da pasta, pois a solução turva em menos de 2 horas. 

Assim, amostras que visualmente encontravam-se altamente contaminadas foram 

imersas nesta solução e analisadas por ICP-OES. Deu-se preferência a estopas e 

luvas devido à alta contaminação visual e tanto quanto possível utilizaram-se 

amostras com 5 g. Um teste de branco foi também providenciado para avaliar quanto 

Sn/Pb ainda está disponível após remoção da amostra já imersa. O procedimento 

encontra-se no Apêndice 2. As Tabelas 3.6 e 3.7 apresentam resultados típicos para 
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o conteúdo de Sn/Pb em solução de ácido nítrico e água, respectivamente, após 

imersão das amostras.  Na Tabela 3.6 a relação entre as concentrações de Sn/Pb 

apresenta composição de 63:37 (composição da solda) apenas na amostra no. 5, o 

que indica que a extração de Pb é dificultada por esse processo. Resultado similar é 

obtido na Tabela 3.7, onde se observa predominância de remoção do Sn para várias 

amostras.  

 

Tabela 3.6 - Resultados ICP para as amostras de ácido nítrico 
 

1- ESTOPA 4,7851 40 ml 7,47 3,6 2,07
2- ESTOPA 1,8319 40 ml 20,08 9,95 2,01
3- ESTOPA 5,2365 40 ml 28,6 21,83 1,31

4- LUVA 5,8363 40 ml 1,234 0,607 2,03
5- LUVA 5,7471 40 ml 0,936 0,588 1,59
6- LUVA 5,5251 40 ml 2,241 0,799 2,8

Nº Amostras Massa das 
amostras (g)

Solução de 
HNO3 (10 %)

Relação da 
concentração 

Sn/Pb

Concentração 
de Estanho 

(ppm)

Concentração 
de Chumbo 
(Pb) (ppm)

 
 

 

Tabela 3.7 - Resultados ICP para amostras de água destilada 
 

1- ESTOPA 4,7851 1:00 AM 43,4886 2,098 1,077 1,94
2- ESTOPA 1,8319 2:00 AM 36,5506 2,32 1,426 1,62
3- ESTOPA 5,2365 3:00 AM 39,123 9,87 8,63 1,14

4- LUVA 5,8363 4:00 AM 39,3511 0,163 0,1597 1,02
5- LUVA 5,7471 5:00 AM 45,9881 0,2204 0,1373 1,6
6- LUVA 5,5251 6:00 AM 48,2718 0,3365 0,2133 1,57

Relação da 
concentração 

Sn/Pb

Concentração 
de Pb (ppm)

Concentração 
de Sn (ppm)

Nº Amostras Massa das 
amostras (g)

N° de 
RECIPIENTES

Massa de H2O 
nos 

recipientes (g)

 
 
 

A remoção por HNO3 é maior para as estopas do que para as luvas, máximo de 

0,6mg metal/g resíduo e 22µg metal/g resíduo, respectivamente, o que é coerente 

com a pouca permeabilidade da luva. Portanto, este método pode ser útil. 

 

Otimização da remoção da pasta de solda em ácido nítrico 

 

Para a otimização da remoção utilizaram-se as amostras mais visivelmente 

contaminadas e tempo de imersão no ácido nítrico de 15 horas e 30 minutos, porém 

mantendo-se o mesmo procedimento. As amostras escolhidas são provenientes da 

etapa de silkscreen. Resultados típicos se encontram nas Tabelas  3.8 e 3.9.  
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Tabela 3.8 - Principais resultados da análise por ICP das soluções de ácido nítrico 

 

1- ESTOPA* 11,744 40 ml - * - *
2- ESTOPA* 11,9519 40 ml - * - *
3- ESTOPA* 17,9067 40 ml - * - *

4- LUVA 7,4817 40 ml 2,504 2,275
5- LUVA 7,4532 40 ml 2,534 7,7
6- LUVA 7,5335 40 ml 5,51 >5,26

Nº Amostras Massa das 
amostras (g)

Solução de 
HNO3 (10 %)

Concentração 
de Pb (ppm)

Concentração 
de Sn (ppm) 

 
* Soluções saturadas, não sendo possível obter resultados pela análise. 

 

Tabela 3.9 - Principais resultados da análise por ICP das águas deionizadas de 
lavagem  

 

1- ESTOPA 11,744 1:00 AM 42,357 - * - *
2- ESTOPA 11,9519 2:00 AM 45,262 - * - *
3- ESTOPA 17,9067 3:00 AM 40,991 - * - *

4- LUVA 7,4817 4:00 AM 45,005 0,567 1,19
5- LUVA 7,4532 5:00 AM 43,618 0,528 2,266
6- LUVA 7,5335 6:00 AM 43,41 0,169 0,3493

Concentração 
de Pb (ppm)

Concentração 
de Sn (ppm)

Nº Amostras Massa das 
amostras  (g)

N° de 
RECIPIENTES

Massa de H2O 
nos 

recipientes (g)

 
* Soluções saturadas, não sendo possível obter resultados pela análise. 

 

Verificou-se que algumas soluções estavam turvas e apresentavam muitos 

particulados, o que muitas vezes impossibilitou a análise. Portanto, conclui-se que a 

solução ácida de HNO3 (10%) removeu grande parte dos resíduos e provavelmente 

é útil para extração quantitativa dos metais. Nas luvas, a maior proporção de Pb 

provavelmente decorre de perdas de Sn na forma de particulados. Contudo, é 

possível extrair até dez vezes mais metais do que no procedimento anterior, 

portanto, extração contínua com HNO3 deve ser adequada para o processamento e 

a Figura 3.4 descreve um provável esquema em planta piloto. Se provado ser 

eficiente, este procedimento é de extrema importância uma vez que possibilita a 

destinação do material para o co-processamento em indústrias de cimento e 

recuperação dos metais. 

Levando-se em consideração o volume total de resíduo presente na empresa, 

sua composição química e os aspectos da legislação vigente, concluiu-se que esta  

opção se apresenta como melhor alternativa para esse tipo de resíduo, embora este 
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processo apresente um alto custo. Em geral, esse serviço é realizado por empresas 

terceirizadas, para as quais deve ser apresentada essa proposta de processo piloto. 

Esses resultados foram apresentados para a empresa de SMT. Depois de 

criteriosa análise, esta resolveu adotar algumas das Opções de Prevenção 

Levantadas, a saber: 

• Retirada da pasta de solda com espátula;  

• Otimização da etapa de Silkscreen; e  

• Segregação de resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 - Esquema de remoção da pasta de solda em HNO3 

 

3.1.4.1.5 Opções de Destinação Final 

 
As alternativas de destinação de resíduos sólidos, dependendo de suas 

características físico-químicas são: aterro industrial, co-processamento e 

incineração. O aterro permite o controle dos resíduos sem, contudo diminuir sua 

toxidade, o co-processamento é o mais ambientalmente correto e comum quando o 

resíduo tem grande capacidade calorífica, a incineração tem a vantagem de eliminar 
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passivos ambientais. No presente caso o aterro é de alto custo devido ao volume. O 

co-processamento não é de difícil implantação devido à presença de metais pesados 

(Sn e Pb) provenientes da pasta de solda e o mesmo é válido para a incineração, 

devido ao baixo ponto de fusão e ebulição da liga metálica. No momento a 

alternativa mais praticada é a gestão fim de tubo pela incineração, por questões de 

segurança.  

 

3.1.4.2 Conclusões Parciais 

 
Testes demonstraram que mudanças no procedimento de operação do 

processo como a coleta da pasta pelo operador e posterior uso nessa mesma etapa 

de processo, desde que o tempo de vida útil da pasta de solda esteja de acordo com 

as especificações do produto fornecidas pelo fabricante, representam ganhos 

ambientais e econômicos significativos num sistema de coleta, uma vez que a 

geração de resíduo fica minimizada, fazendo com que gastos com insumos e 

tratamento sejam atenuados. 
O estudo do segmento SMT mostrou que, ao contrário dos setores de base, o 

maior impacto ambiental está relacionado à geração de resíduos sólidos. As 

metodologias P2 e EP3 adotadas para realização do trabalho, foram bem sucedidas 

para se obter a otimização dos processos, minimizando a destinação dos resíduos 

sólidos em no mínimo 50%, o que também corrobora com seu uso em trabalhos 

futuros na empresa estudo de caso. Os principais indicadores a serem observados 

nesse segmento são os de geração de resíduos e tipos de destinação.  

Quanto à questão sobre a possível formação de ecossistemas industriais na 

área, tem-se para o setor de SMT possível destinação de co-produtos em duas 

áreas: metalurgia e, provavelmente, produção de cimento.  

A descrição da área de SMT da empresa estudo de caso será apresentada a 

seguir, em conjunto com a área de fabricação de equipamentos, uma vez os co-

produtos são semelhantes nas duas áreas. 
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3.1.5 Empresa de Estudo de Caso: SMT e Fabricação de Equipamentos 
 
 

A empresa estudo possui uma planta localizada no norte do país onde o 

principal processo de produção utiliza de montagem em superfície enquanto as 

outras três plantas destinam-se principalmente à fabricação de equipamentos. 

A fabricação de equipamentos, deve-se ressaltar, nessa empresa exige o uso 

de processos de produção diversos, tais como moldagem de plástico, usinagem, 

tratamento de superfície, etc. e será aqui interpretada deste modo.   

  

 

3.1.5.1 Caracterização de Co-produtos 
 
Através de entrevistas e visitas foram levantados os fluxogramas de processos 

das plantas industriais nas quatro plantas. A partir dos fluxogramas, os principais 

aspectos e impactos ambientais da empresa foram revistos e os resíduos que 

poderiam ser reconsiderados e definidos como co-produtos foram listados. Estes 

resíduos correspondem principalmente à geração de resíduos sólidos, cujas 

destinações finais, naquele momento, são como se destaca na Tabela 3.10.  

A partir desta Tabela procedeu-se a levantamento de opções de uso dos 

prováveis co-produto em sistemas de troca (metabolismo industrial) ou formação de 

ciclos (ecossistemas industriais), como descrito a seguir. 

 

 

3.1.5.2 Levantamento de possíveis ecossistemas internos e externos 
existentes 

 
Para a indentificação de possíveis ecossistemas ambientais já existentes, 

diversas entrevistas foram realizadas tanto com os operadores, como com os 

gerentes de processos e de infra-estrutura. 

Foi possível observar que, em geral, os processos eram totalmente abertos e 

nenhuma consideração de produção em ciclo era realizada em qualquer das plantas 

fabris, mesmo para a água. Os efluentes industriais gerados nos processos úmidos 

eram encaminhados diretamente para tratamento, os resíduos sólidos armazenados 
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em pátios de resíduos para destinação final com processos fim-de-tubo, como a 

incineração. 

Resíduos de alto valor agregado como as placas de circuito impresso, para 

evitar reuso em sucateiros informais, eram encaminhados para a incineração. Dessa 

forma, não foi possível identificar nenhum tipo de ecossistema interno nas plantas 

industriais. 

Quanto aos ecossistemas externos, mesmo aqueles produtos que recebiam 

destinação semelhante ao proposto pela Ecologia Industrial (por exemplo, silício na 

Tabela 3.8) não eram caracterizados como produto ou co-produto.  

 

Tabela 3.10 - Principais resíduos sólidos (co-produtos) e respectivas destinações 
finais 

 

Co- produto 
Destinação Antes da 

implantação de Ecologia 
Industrial

PCI e Componentes Eletrônicos Incineração

Pasta de solda Incineração

Madeiras Incineração

Óleos e graxas Co-processamento

Sucata metálica com  traço de óleo Incineração

Sucata metálica sem traço de óleo Incineração

Silício Venda

Fios e Cabos Reciclagem

Sucata de aço – FeSi Reciclagem– fundição

Lodo químico (ETEs industriais) Co-processamento

Resíduos Diversos Contaminados Incineração  
 
 

 

3.1.5.3 Desenvolvimento de Ecossistemas Internos e/ou Externos 
 

Nesta etapa, como descrito na metodologia, é necessário verificar a 

viabilidade técnica, econômica, organizacional e legal da implantacao de 

ecossitemas industriais. Para facilitar a compreensãoao deste item, a Figura 3.5 

esquematiza as etapas a serem cumpridas. 
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Figura 3.5 – Etapas para o desenvolvimento de ecossistemas industriais 

Utilizando a Figura 3.5  para análise da Tabela 3.8, é possível observar que: 

• Silício, óleos e lubrificantes: podem ser imediatamente catalogados como 

co-produto. 

• Sucata de aço – FeSi e Fios e Cabos: são reciclados externamente, 

portanto formam um ecossistema industrial incipiente.  

• Lodo químico: também corresponde a um ecossistema industrial 

incipiente. 

•  A maioria dos outros resíduos (Placas de Circuito Impresso, 

Componentes Eletrônicos, Pasta de solda, Sucata metálica com ou sem 

traços de óleo) pode ser reclassificada como co-produto. 
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• Os resíduos diversos apresentam como dificuldade para serem 

reclassificados como co-produto o fato de serem gerados pela mistura de 

várias matérias primas e/ou produtos distintos. 

Como os outros critérios, tal como escala de produção e aspectos legais, não 

impedem o uso desse material, para essas áreas de produção vários ecossistemas 

industriais sao possíveis.  

Diversas sugestões foram efetuadas no sentido de minimização de formação 

de resíduos e consumo de insumos, mas isto se mostrou ineficiente para diminuir a 

escala de produção destes resíduos significativamente, o que permite que estes 

sejam catalogados como co-produto.  

Assim, para implantar o conceito de Ecologia Industrial utilizando o BSC, como 

proposto na metodologia, propôs-se modificações em todo o SGI. As modificações 

propostas e resultados obtidos sao descritos a seguir. 

 

3.2 Implantação de Ecologia Industrial  
 
3.2.1 Estratégias, BSC e Indicadores 

 
Como mencionado na metodologia, este trabalho preocupou-se em interagir 

desde a definição das políticas até a medição de indicadores. Portanto, foi proposta 

e implementada uma nova estratégia de Gestão Integrada, alinhada aos princípios 

corporativos (política ambiental, de qualidade, saúde e segurança operacional, etc.) 

e à Agenda 21 da Indústria Paulista estabelecida pela Fiesp (Federação das 

Indústrias do estado de São Paulo). Os objetivos principais dessa fase eram 

assegurar o efetivo planejamento ambiental, considerando as partes interessadas. O 

modelo da estratégia estabelecida encontra-se esquematizado na Figura 3.6. 

Como pode ser notado na Figura 3.6, esse modelo considerou as prioridades 

estratégicas da empresa, as necessidades do negócio e partes interessadas, a 

realidade política, econômica e sócio-ambiental do país, a introdução aos conceitos 

de Ecologia Industrial e os objetivos a serem alcançados. A Agenda 21 da Indústria 

Paulista pede que sejam consideradas a gestão de recursos hídricos, a gestão de 

resíduos industriais e a gestão de indicadores da indústria como fatores essenciais 
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para o bom desempenho industrial. Estes fatores foram agrupados sob os três ciclos 

da nova estratégia, a saber: Gestão da Execução, Gestão de Monitoramento e 

Gestão para Excelência, o que permite uma definição do grau de sustentabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Nova Estratégia de Gestão Ambiental Proposta 

 

A estratégia direciona objetivos e metas que devem ser adaptados para cada 

planta industrial. Os objetivos vão considerar além da minimização dos impactos 

ambientais de processos, produtos e serviços e a melhoria contínua, a Competência 

Ambiental, a Qualidade e a Capacitação das pessoas de acordo com o tripple 

bottom line. Estes três facilitarão a inserção do conceito de Ecologia Industrial.  

No ciclo Gestão da Execução, encontram-se os principais processos que 

alicerçam a implantação da Ecologia Industrial. Metodologias para caracterização de 

processos e seus respectivos grau de relevância ambiental, controle sistemático de 

aspectos legais, recursos naturais, entradas e saídas através de aplicativos 

avançados, entre outras, foram especialmente desenvolvidas para atender as 

necessidades de geração de indicadores de desempenho, isto é, desenvolvimento 

econômico, social e ambiental. 
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A Gestão de Monitoramento considera o PDCA da ABNT NBR ISO 9001:2000 

e visa monitorar o desempenho das ações implantadas, principalmente no que se 

refere à Ecologia Industrial. O ciclo Gestão para Excelência utiliza os indicadores 

gerados anteriormente para determinar a grau de Sustentabilidade.  

Para traduzir as estratégias em metas e ações tangíveis, propôs-se um BSC 

modificado, cujo objetivo principal foi propiciar e gerenciar a visão das inter-relações 

entre os pilares de sustentabilidade definidos na nova estratégia da empresa. A 

escolha da ferramenta BSC deu-se em função de sua versatilidade e integração de 

fatores essenciais no processo de gestão e perpetuação de uma empresa, isto é, as 

vertentes pessoas, processos, mercado e financeiro.  

Como mencionado no Capítulo 1, existem quatro alternativas para inserção 

da questão ambiental – ou como no presente caso da sustentabilidade - no BSC, a 

saber: 

5) Distribuição dos indicadores ambientais pelas quatro perspectivas 

tradicionais do BSC; 

6) Criação de uma quinta perspectiva para a gestão ambiental; 

7) Inclusão dos indicadores ambientais apenas na perspectiva dos processos 

internos; 

8) Construção de um BSC específico. 

 

Nesse trabalho, como mencionado anteriormente, optou-se pela inclusão dos 

indicadores ambientais nas perspectivas tradicionais por duas razões fundamentais, 

isto é, manter a estrutura compacta do modelo primário do BSC e considerar a nova 

vertente na definição da estratégia empresarial.  

A Figura 3.7 apresenta o mapa proposto e aprovado pela empresa. Neste BSC 

é possível identificar a vertente ambiental como um dos elementos mais importantes 

para que as metas financeiras sejam atendidas. De acordo com a metodologia do 

BSC, o estabelecimento de estratégias inicia-se pela perspectiva pessoas, ou seja, 

quando para a força de trabalho são providenciados capacitação e recursos, esta 

atua como elemento propulsor para a melhoria dos processos internos. À medida 

que os processos internos da organização são otimizados, a percepção dessa 

melhoria pelos clientes tende a aumentar, o que provoca ressonância no mercado 

como todo, contribuindo para o aumento na lucratividade do negócio.  
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Figura 3.7 - BSC: Mapa Estratégico Ambiental 

Portanto, o BSC modificado, totalmente alinhado à nova estratégia, facilita a 

visualização e a compreensão das inter-relações dos três ciclos.  

Através de entrevista com o usuário do BSC modificado, foi possível verificar 

que a estratégia definida propicia a maximização da sinergia, produtividade e 

abrangência considerando o cenário legal, social e econômico em que cada uma 

das plantas ambientalmente relevantes da empresa no Brasil está inserida. Como 

desdobramento desse objetivo principal tem-se a minimização dos impactos 

ambientais provenientes das atividades, produtos e serviços bem como a 

consideração da melhoria contínua em todos os aspectos das atividades da 

empresa. Além disso, é importante lembrar que se objetivou a adoção de uma 

filosofia que fosse muito além das exigências legais, já que a busca da 

sustentabilidade prevê uma postura empresarial pró ativa.  
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Um dos princípios da Ecologia Industrial, e do BSC, é a necessidade do 

estabelecimento de indicadores de desempenho, para obter a mensuração de quão 

próxima se está de conquistar os objetivos definidos. O levantamento de indicadores 

baseou-se no WBCDS e a ISO 14031:2004, que consideram três tipos de 

indicadores principais:  

a)  de sustentabilidade na utilização de recursos, através da avaliação das 

entradas termodinâmicas requeridas e da disponibilidade dos recursos para 

o processo;  

b)  da eficiência através das perdas ocorridas na transformação; e  

c)  de compatibilidade ambiental, considerando as necessidades para prevenir 

impactos ambientais. (KORHONEN, 2004). 

São 14 os indicadores adotados neste trabalho. Eles consideram os objetivos 

estabelecidos no BSC, são classificados em 4 grupos: co-produtos, recursos 

naturais, investimentos e gestão ambiental, e encontram-se na Tabela 3.11. 

 

Tabela 3.11 - Indicadores Ambientais 

Investimentos 

Atendimento a Legislação Ambiental

Investimentos

Despesa

Parceiros Ambientais Homologados

Objetivos e Metas Ambientais

Conscientização Ambiental

Água (m³)

Papel (kg)

 Recursos Naturais

Energia (kWh)

Gestão Ambiental

Aspectos Ambientais

Co-produtos Perigosos Reciclados
Co-produtos Classe II B - não perigosos
 ( inertes)
Co-produtos Classe II A - não perigosos
 (não inertes)

Receita

Co-produtos

Co-produtos Reciclados

Co-produtos coprocessados

Co-produtos Perigosos Aterrados

 
 

 
3.2.2 Grau de Sustentabilidade 

 
Os critérios de avaliação de graus de sustentatibilidade, alinhados aos 

indicadores de desempenho definidos, consideraram a metodologia de avaliação 

estabelecida no Prêmio Nacional da Qualidade e são apresentados na Tabela 3.12.  
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A graduação definida, que pode variar de 1 a 4, aumenta de acordo com a 

tendência positiva da evolução dos enfoques e aborda os aspectos relacionados à 

adequação, inovação, refinamento, pro atividade, disseminação, continuidade, 

integração, partes interessadas e sistemas de aprendizado .  

Tabela 3.12 - Critérios de avaliação dos graus de sustentabilidade 
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O planejamento das atividades do sistema, definido seguindo a estratégia de 

gestão traduzida no BSC, objetivou a definição de enfoques (sistemáticas e 

metodologias), critérios e indicadores de graus de sustentabilidade, como abordado 

na metodologia. Portanto, para assegurar que os indicadores escolhidos 

correspondiam aos mais adequados para retratar a evolução do grau de 

sustentabilidade, alguns processos foram adaptados quanto aos princípios de 

Ecologia Industrial. Portanto, a seguir serão apresentadas as revisões nos processos 

subseqüentes do SGI.  

 

 3.2.3 Aspectos e Impactos  

A metodologia para levantamento de Aspectos e Impactos foi redesenhada 

para atender os aspectos tecnológicos, ambientais e legais aplicáveis à empresa e 

simultaneamente facilitar o mapeamento dos processos sob a óptica da Ecologia 

Industrial.  

O processo se diferencia da caracterização de aspectos ambientais e sua 

avaliação através dos critérios dos filtros de significância, que consideram em 

relação aos impactos, os critérios comumente usados como severidade, 

acumulação, freqüência, probabilidade, legislação e normas pertinentes, partes 

interessadas tanto em situações normais como emergenciais, como também a 

existência de co-produtos, metabolismo e ecossistemas industriais.  

A Figura 3.8.a apresenta um exemplo da planilha de aspectos e impactos 

ambientais de uma determinada planta, considerando todos os critérios comuns de 

significância.  

As Figuras 3.8.b e 3.8.c apresentam as planilhas de Aspectos e Impactos, 

considerando os requisitos de Ecologia Industrial para efetivação de Ecossistemas e 

Metabolismo Industrial respectivamente. 
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Situação Classe Temporali 
dade Severidade Frequência

Lavagem de PCI Descarte de água Poluição do solo e 
da água Normal Adversa Atual Alta Alta Sim Alta
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31/06

Softawre 
de Controle

Análise

C
ar

ac
te

riz
aç

ão

Le
gi

sl
aç

ão
 a

pl
ic

áv
el

?

Si
gn

ifi
câ

nc
ia

Ações Monitora
mentoAtividade da Área Aspecto Impacto

 
 

Figura 3.8.a - Exemplo de Planilha de Aspecto e Impacto Ambiental para 
levantamento inicial de co-produtos 

 
 

 
 

Figura 3.8.b - Exemplo de aplicação da Planilha de Aspecto e Impacto Ambiental 
para formação de Ecossistema Industrial 

 

 
 

Figura 3.8.c - Exemplo de aplicação da Planilha de Aspecto e Impacto Ambiental 
para análise de MetaboIismo Industrial 

 

A avaliação do gestor mostrou que a inserção dos critérios de Ecologia 

Industrial já nessa fase permitiu a visão sistêmica do processo e facilitou a tomada 

de decisão para tratamento dos impactos e formação de parcerias, de maneira mais 

ambientalmente correta, socialmente amigável e economicamente mais viável. O 

estabelecimento das características dos co-produtos nas planilhas de aspectos e 
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impactos teve ainda como resultado maior conscientização ambiental dos 

colaboradores responsáveis pelos processos correlatos.  

 

 

3.2.4 Programas Ambientais e Melhoria Contínua 

Para concretizar os objetivos e metas em ações, considerando os principais 

aspectos e impactos, além do conceito de Ecologia Industrial, é necessário 

planejamento para a Melhoria Contínua. Uma forma é através da Implantação de 

Programas Ambientais que possam trazer os resultados almejados. Os princípios de 

Ecologia Industrial, isto é, melhoria na eficiência de processos, balanceamento de 

entradas e saídas, minimização de saídas e educação ambiental foram inseridos 

para assegurar a visão sistêmica, colaborar para a melhoria constante em relação a 

todos os co-produtos e potenciais metabolismo e ecossistemas.  

A Tabela 3.13 apresenta o desdobramento dos Programas de Gestão 

Ambiental em âmbito corporativo para todas as plantas. 

 

Tabela 3.13 - Objetivos e metas e programas ambientais em âmbito 
corporativo

No Objetivo Meta Indicadores Entradas Saídas
Metabolismo/
Ecossistema 

Industrial

Programa de 
Gestão Ambiental

Prazo 
Conclusão

1 Minimizar o 
consumo de água

Reduzir o consumo anual 
em 15% em 2 anos.

Gestão de 
recursos naturais Água Água 

residuária
Metabolismo 

ETE/Sanitários P2 e EP3 **

2 Minimizar o 
consumo de energia

Reduzir o consumo anual 
em 5% em 2 anos.

Gestão de 
recursos naturais Energia Energia P2 e EP3 P2 e EP3 **

3
Minimizar o 
consumo de 

insumos 

Reduzir o consumo anual 
em 5% em 2 anos.

Gestão de 
recursos naturais

Produtos 
Químicos

Produtos 
Químicos

Metabolismo 
Processos 
Industriais 

P2 e EP3 **

4 Minimizar a geração 
de resíduos

Reduzir a geração em 20% 
em 2 anos.

Gestão de 
recursos naturais

Insumos
Recursos 
Naturais

Resíduos 
Sólidos

Ecossistema - 
Parcerias P2 e EP3 **

5
Aumentar 

conscientização 
ambiental 

Reduzir o consumo anual 
em 15% em 2 anos. Gestão Ambiental Partes 

Interessadas

Melhoria em 
processos e 

imagem

Programa de 
Educação Ambiental P2 e EP3 Contínuo

6
Assegurar a 

implantação e 
manutenção do SIG

Manter o SIG implantado 
conforme as normas de 

qualidade, meio ambiente e 
saúde e segurança 

ocupacional.

Gestão Ambiental Pessoas
Recursos Certificação

Revisão do Manual 
Corporativo 

considerando 
Ecologia Industrial

Revisão do Manual 
Corporativo 

considerando 
Ecologia Industrial

Contínuo
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3.2.5 Legislação Ambiental 

Como preconiza a Ecologia Industrial, sistemas de informação que permitam 

estrito controle de entradas e saídas, eficiência de processo, entre outros, devem ser 

enfatizados. A questão da legislação ambiental é de extrema relevância para 

efetivação de metabolismo e ecossistemas industriais, uma vez que possíveis 

restrições/controles podem inviabilizar o negócio.  

Até antes dos inícios dos estudos para aplicação da EI, notou-se que o controle 

da legislação ambiental, feito através de planilhas preenchidas manualmente, não 

assegurava o fluxo eficaz de informações para todos os responsáveis, como a troca 

de co-produtos. Além disso, o tempo dispensado para as atualizações e distribuição 

de informações era alto. Por se tratar de um processo crítico, faz-se necessário o 

desenvolvimento de uma solução que processasse toda a produção legal ambiental 

aplicável a cada planta, considerando sua localização geográfica, unidade da 

federação à qual pertence, município, segmento tecnológico, processos de 

produção, insumos e resíduos. 

Assim, foi realizada a engenharia de requisitos para a obtenção de um software 

para controle de legislação junto a uma empresa especializada. O novo sistema 

minimizou o tempo para levantamento e distribuição da legislação e assegurou o 

rastreamento de toda a legislação aplicável à empresa. Entre outros benefícios, além 

da troca segura de co-produtos, têm-se a redução do risco de interrupção das 

operações produtivas nas plantas ambientalmente relevantes por meio da redução 

do risco de autuações, multas ou interdições dessas operações por entidades 

fiscalizadoras ambientais brasileiras, federais ou estaduais.  

Assim, esse instrumento não é útil apenas para a Ecologia Industrial, mas 

também para o SGI que teve o princípio de amplo acesso à informação e a 

verificação do aspecto legal de qualquer simbiose industrial atendido, enquanto a 

empresa auferiu lucros imediatos. 

 

 

3.2.6 Gestão para a Parceria e de Co-produtos 

Como o acesso à informação por terceiros é imprescindível para 

estabelecimento de ecossistemas industriais, estabeleceu-se uma metodologia, 
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denominada Gestão para a parceria, cujo objetivo é a busca de parceiros no 

mercado, para maximizar a simbiose entre as empresas. Essa metodologia também 

é baseada na estrutura do SGI.  

Para compor a estrutura de Gestão para a parceria, enquanto consideram-se a 

avaliação dos possíveis parceiros, não apenas durante sua escolha, mas também 

durante a troca de co-produtos, os critérios e parceria estabelecem monitoramento e 

a avaliação periódica destes, utilizando-se os indicadores específicos de 

desempenho (grau de sustentabilidade), de forma a respaldar a empresa quanto aos 

aspectos legais e técnicos quando da efetivação desse processo.  

Portanto, com a definição desses critérios, é possível buscar no mercado 

potenciais parceiros para a efetivação da simbiose industrial, diminuindo o risco de 

problemas ambientais não previstos para efetivação da parceria. O Apêndice 3 

apresenta os formulários criados para esse processo.  Para a definição de parceiros 

a partir dessa constatação estabeleceu-se um procedimento simples de 

gerenciamento interno cujo objetivo foi padronizar a identificação, classificação, 

manuseio, acondicionamento, armazenamento e destinação de co-produtos em 

todas as plantas, o que pode além de minimizar pontos de perda e permitir maior 

controle qualitativo e quantitativo, favorecer a utilização por um parceiro, pois o co-

produto apresenta melhores condições de acondicionamento e identificação.  

Um modo de melhor identificar o co-produto, gerenciar e disponibilizá-lo on line, 

é pelo uso de software, que favorece a troca de informações e é incentivado pelos 

princípios de Ecologia Industrial. Portanto, a gestão para a parceria foi implementada 

via software, como será descrita posteriormente. 

 

 

3.2.7  Ecossistemas Industriais Externos 

Como abordado anteriormente, os principais resíduos a serem classificados 

como co-produto são Placas de Circuito Impresso, Componentes Eletrônicos, Pasta 

de solda, Sucata metálica com ou sem traços de óleo, madeira e óleo isolante. 

Portanto, procuraram-se, considerando-se os mesmos critérios que foram definidos 

para Gestão para Parceria, empresas viáveis para o estabelecimento de 

ecossistema industrial, principalmente quando se trata de Placas de Circuito 
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Impresso, que apresenta altíssimo valor agregado em função dos metais preciosos, 

o que ocasiona significativas perdas econômica e ambiental.  

É relevante observar que metabolismo industrial pressupõe apenas troca, ou 

venda, de co-produtos entre empresas. Assim, o co-produto é visto apenas como 

matéria-prima em um outro processo, não havendo preocupação com seu uso de 

modo cíclico. Por outro lado, ecossistema industrial pressupõe que o co-produto será 

no mínimo transformado em matéria-prima em alguma etapa posterior, isto é, o ciclo 

se forma. Muitos dos co-produtos listados neste item não podem ser vistos como 

insumos de outra empresa, devido à sua complexidade, e/ou mistura, por outro lado, 

podem ser muito úteis como matéria-prima de alto valor agregado se sofrerem 

alguma transformação e esse é o caso especialmente para a reciclagem de Placas 

de Circuito Impresso. 

Para Placas de Circuito Impresso, Componentes, parte e peças Eletrônicos, 

Pasta de solda, dentre os possíveis parceiros avaliados, o que atendia todos os 

requisitos listados na gestão da parceria é uma transnacional cujos processos 

industriais encontram-se na Bélgica.  O processo de avaliação da empresa seguiu 

toda a cadeia de produção: no Brasil, na Bélgica e na Suécia. Nesses países as 

plantas se destinam respectivamente à logística para exportação; recuperação e 

refino de metais preciosos e não-ferrosos de materiais secundários e produtos 

recicláveis; e reciclagem de baterias Lítio-iônicas. O escopo dos processos 

industriais das plantas na Europa corresponde à recuperação e refino de metais 

preciosos e não-ferrosos de materiais secundários e produtos recicláveis. As 

entradas das operações industriais da planta na Bélgica, correspondem aos 

resíduos eletro-eletrônicos exportados para este site pela empresa no Brasil, a 

saber, as PCIs. As saídas das operações industriais correspondem a produtos de 

seu core business como metais preciosos, metais de base, produtos químicos e 

agregado para concreto. Os resíduos dos processos operacionais são efluentes 

líquidos tratados na própria planta e lodo destinado a aterros. O processamento das 

PCIs segue as etapas: 

1. Shredding: processo de miniaturização da amostra, em geral de 4 cm para 

0.7 cm. Parte do material é mandado para etapa de sampling e o resto é 

armazenado para posterior produção; 
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2. Amostragem: processo de caracterização da amostra através da qual se 

determina a composição representativa da mesma. Esse processo é usado 

para determinar a composição de todo o lote; 

3. Assaying: etapa de análise da amostra que faz uso, entre outros, de 

equipamentos como Raio X e ICP-OES; 

4.  Smelter: esse processo é baseado na metalurgia de chumbo/cobre/níquel, 

que usa esses materiais de base como coletores de metais preciosos e 

outros. O objetivo desse forno é separar a escória de chumbo e cobre 

impuro. O último é direcionado para o processo de Leaching e o chumbo vai 

para o Lead Blast Furnace, que transforma esse material em lingotes de 

chumbo e cobre fundido. Os lingotes de chumbo, prata, ouro e platina são 

encaminhados à etapa de Lead Refinery.  

5. Lead Refinery: nesse processo, os lingotes de chumbo são transformados 

em chumbo puro. Durante esse processo, metais preciosos e outros metais 

são recuperados.  

Notou-se significativo domínio da tecnologia empregada aos processos. Foi 

possível observar também que os processos são planejados e controlados. O 

planejamento da realização do serviço considera os requisitos especificados pelos 

clientes. Os processos são realizados sob condições controladas que incluem, entre 

outros, instruções de trabalho disponíveis e equipamentos adequados. Estes, em 

geral, boas condições, são adequados para o processo em questão.  

O processo de reciclagem de baterias, baseado na tecnologia de plasma, 

corresponde a um ciclo fechado de processamento, onde a reciclagem de todos os 

subprodutos e resíduos é maximizada e pouquíssima perda é verificada. As 

seguintes etapas são realizadas:  

1. Step 0: Coleta e recepção das baterias; 

2. Step 1: Fundição e valorização energética; 

3. Step 2 & 3: Refino e purificação de metais; 

4. Step 4: Oxidação do cloreto de cobalto em óxido de cobalto; 

5. Step 5: Produção de óxido de lítio, produto final usado como catodo em 

novas baterias Lítio-iônicas. 

 

Após a adoção desse parceiro pela empresa estudo de caso, os ganhos mais 

expressivos se relacionaram à reciclagem de Placas de Circuito Impresso. A 
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quantidade de sucata eletrônica gerada é alta e o maior ganho econômico ocorre 

com a PCI, que pode ser vendida a R$ 2,00/kg contra o gasto de aproximadamente 

R$ 3,00/kg para incineração. Como a produção média mensal é de 2 toneladas e o 

poder calorífico é alto, mas a emissão igualmente, pode-se supor que o maior 

impacto é a geração de CO2 (praticamente da ordem do peso da placa). Porém, 

caso a placa seja enviada para o ecossistema, a emissão de CO2 por reciclagem 

compensa largamente a emissão de CO2 para produção de metais a partir do 

minério (onde cerca de 70% do material provavelmente não é o minério desejado), 

pois é necessário aquecimento a altas temperaturas, o que na maioria das vezes 

utiliza sistema termoelétrico. Por fim, é importante considerar que para as duas 

possibilidades, incineração e reciclagem, há a formação de resíduo sólido, que no 

primeiro caso deve ser descartado em aterro classe I enquanto o segundo é utilizado 

como matéria-prima (metais pesados). O aspecto social, por outro lado, não 

favorece o país com novos postos de trabalho.      

Para sucata eletrônica, pelo menos 25% desta massa provavelmente trata-se 

da placa de circuito impresso e pode ser avaliada de modo semelhante ao anterior, 

porém sem ganho econômico expressivo.  

A geração de óleos mensalmente corresponde a 10 toneladas e este pode 

sofrer rerrefino. Entre as várias empresas do país, cinco foram avaliadas, sendo que 

apenas uma atendia aos requisitos para efetivação da parceria. A vantagem 

econômica é de que o óleo pode ser vendido a R$ 2,00/l. Uma vantagem ambiental 

relevante é que a empresa fica em São Paulo, o que minimiza o impacto pelo 

transporte, semelhante ao calculado para a área de Circuito Impresso para a 

destinação de lodo. 

No caso de sucata de aço e madeira foi possível encontrar dois parceiros que 

puderam viabilizar o ecossistema industrial. O ganho econômico foi significativo, o 

retorno financeiro a partir da reciclagem foi de aproximadamente R$ 20.000,00 no 

primeiro mês da efetivação da parceria. 

O Gráfico 3.1 resume os resultados financeiros obtidos mensalmente com a 

efetivação dos ecossistemas industriais externos. 
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Gráfico 3.1 - Ganho financeiro mensal por tipo de Co-produto 
 

 

3.2.8 Avaliação do Grau de Sustentabilidade  
 

A medição do grau de sustentabilidade considerou os indicadores definidos da 

Tabela 3.11 e os critérios da Tabela 3.12. Os Gráficos 3.2.a, 3.2.b, 3.2.c, 3.2.d, a 

seguir apresentam, para cada planta, três medições do grau de sustentabilidade da 

empresa em momentos distintos: no início do projeto, isto é, antes da aplicação dos 

conceitos de Ecologia Industrial, ao longo da fase de implantação e após todo o 

processo de implantação. 

O Gráfico 3.3 apresenta os resultados comparativos entre as plantas antes e 

depois da implantação de Ecologia Industrial 
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Gráfico 3.2.a - Avaliação do grau de sustentabilidade da planta A 
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Gráfico 3.2.b - Avaliação do grau de sustentabilidade da planta B 
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Gráfico 3.2.c - Avaliação do grau de sustentabilidade da planta C 
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Gráfico 3.2.d - Avaliação do grau de sustentabilidade da planta D 
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Gráfico 3.3 - Avaliação do grau de sustentabilidade para todas as plantas antes e 

depois da Implantação de Ecologia Industrial 
 
 

Foi possível verificar que, em geral, os processos, de acordo com os critérios 

estabelecidos se apresentavam bastante incipientes antes do início dos trabalhos, 

mas ocorre expressiva melhoria em todos os processos de todas as plantas com a 

implantação dos conceitos de Ecologia Industrial. Contudo, é possível notar que, ao 

contrário das plantas que estão localizadas em regiões mais desenvolvidas, a planta 

D, localizada no Norte do país, apresenta processos bastante precários e pouca 

evolução no período, apesar do SIG. Em termos de desenvolvimento econômico, 

ambiental e social, a região demonstra diversas lacunas, o que torna mais difícil a 

implantação de quaisquer conceitos de Ecologia Industrial, pois requer maior 

trabalho de conscientização e educação fora do escopo da própria empresa, com 

clientes, fornecedores, comunidade vizinha, colaboradores, etc, o que demanda 

maior tempo e mais recursos. Dessa forma, mesmo depois da aplicação dos 

conceitos de Ecologia Industrial, o grau de maturidade em relação à sustentabilidade 

não passou de 3. Porém, a melhoria foi mais acentuada no último ano, devido ao 
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uso do software desenvolvido, o que está de acordo com as premissas da Ecologia 

Industrial. 

As plantas A, B e C tiveram significativos ganhos a partir da aplicação dos 

conceitos e é possível notar que os processos de legislação e Gestão para a 

Parceria foram os que apresentaram os mais relevantes benefícios, provavelmente 

também devido ao uso do software. 

A definição do grau de sustentabilidade previamente ao processo de  

implantação do conceito de Ecologia Industrial, teve a grande vantagem de permitir 

fácil visualização e conhecimento de pontos de perdas e processos a serem 

otimizados e contribuiu posteriormente para o estabelecimento de novos objetivos e 

metas.  

 

 

3.2.9 Novos Produtos 
  

O trabalho desenvolvido nesta tese apresentou as vantagens da aplicação do 

conceito de Ecologia Industrial em sistemas produtivos considerando, até o 

momento, que a produção de bens encontra-se estabelecida, isto é, um produto já 

otimizado em relação a parâmetros de produção e escala. Contudo, sustentabilidade 

supõe que mudanças, mesmo que graduais, devam ocorrer ao longo do tempo. 

Deste modo, a empresa deve considerar a possibilidade da existência de novos 

produtos e, portanto, um sistema de avaliação deve ser proposto.  

Um modo de garantir a melhoria ambiental de produtos é através da avaliação 

do ciclo de vida (ACV). Assim, produtos semelhantes podem ser comparados em 

termos de seu consumo de insumos durante a produção e/ou suas emissões durante 

o uso (GROSSMANN, 2004).  

Devido às dificuldades da aplicação da ACV, processos de ACV simplificado 

(HOCHSCHORNER; FINNVEDEN, 2003; SALING et al., 2005; SUN; RYDH; 

KAEBERNICK, 2003), ou alternativas semi-quantitativas, que consideram o ACV 

aliado a outras medidas (HERMANN; KROEZE; JAWJIT, 2007) são comuns. Como 

já observou Sun (2003) o uso de ACV durante a fabricação do produto, 

especialmente na fase de projeto, não é muito eficiente porque muitas variáveis 

exigidas na análise não estão completamente definidas. Por outro lado, o uso da 

noção de classe de materiais pode mostrar tendências e facilitar a compreensão do 



 

 

118

impacto do produto. Ademais, outros indicadores, normalmente denominados de 

performance ambiental, também oferecem uma visão de impacto ambiental, embora 

mais restrita. Por fim, propostas como a de Saling (2005) utilizam instrumentos 

semelhantes ao BSC para avaliar o sistema. 

Assim, foi interesse deste trabalho propor um procedimento, no máximo semi-

quantitativo, que permitisse uma rápida avaliação de um novo produto e que 

considerasse o conceito de Ecologia Industrial. Queiroz (2007) listou os indicadores 

de sustentabilidade mais importantes para a produção de ecossistemas industriais e 

um sumário destes indicadores é apresentado no Anexo 2. É possível observar 

nesse Anexo que além do ACV outros parâmetros são igualmente importantes na 

dimensão “natureza do produto”, além do item monitoramento de impactos não 

diretos e testes (dimensão econômica) e de consumo de insumos (dimensão política 

ambiental). Portanto, utilizando o BSC, de acordo com o grau de sustentabilidade 

definido previamente quando do projeto do produto e adicionando-se os parâmetros 

propostos por Queiroz, podem-se obter informações prévias do impacto de um novo 

produto. 

Para criar um exemplo de utilização do BSC para novos produtos, em lugar de 

ACV simplificado ou não, escolheu-se uma produção que fosse amplamente 

disseminada na empresa: a produção de sensores. 

Em relação a sensores, limitando-se para a área de análise química ou similar, 

uma revisão da bibliografia mostra que a tendência é a produção de sistemas 

miniaturizados, utilização de substratos diferentes de silício e pré-concentração de 

amostras, como revisado brevemente nos aspectos teóricos. Assim, para testar a 

idéia de uma lista de verificação como caminho inicial de avaliação de 

sustentabilidade de um novo produto, seria interessante comparar sistemas de 

detecção que envolvesse questões de segurança, como por exemplo, incêndios 

(onde há geração não só de VOC’s como também de partículas), que estivessem um 

em produção e outro em projeto. A empresa possui produtos em linha, mas não 

permite divulgar informações sobre novos produtos, por questões estratégicas. 

Deste modo, a metodologia utilizada foi comparar o produto existente com outros 

disponíveis na universidade como protótipo. 

O produto da empresa trata-se de detector de fumaça (ou seja, dependente de 

compostos orgânicos e/ou partículas). Um possível protótipo deve, portanto, 

considerar a coleta de partículas e a adsorção de VOC’s, além de sua posterior 
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detecção. O produto tem 110 g de peso, é adicionado ao local de detecção por 

parafusos, e usa pouca energia para se manter (30VDC - 0,1mA). A informação que 

há fumaça no ambiente é enviada através de alarme (buzina).  

Vários protótipos podem ser avaliados, mas este trabalho deu preferência 

àqueles que pudessem ser manipulados realmente, isto é, que não fossem apenas 

descritos em bibliografia. Como proposta para coleta de partículas em fase gasosa 

usou-se um dispositivo miniaturizado (BERALDO et al., 2007) usinado em acrílico e 

com detecção visual ou óptica. Para adsorção de VOC’s optou-se por dispositivo 

(LIMA et al., , 2005) também usinado em acrílico e que corresponde a uma pequena 

coluna cromatográfica. O detector utilizado pode ser de estado sólido (BOLETIM 

TÉCNICO DA FATEC, 2007). O Anexo 3 apresenta fotos dos dispositivos. 

Comparando estes dois conjuntos de informação tem-se, como indica a Tabela 3.14, 

que a adição desses novos itens, como proposto por Queiroz (2007) permite uma 

avaliação semi-quantitativa, por comparação com outros produtos já analisados na 

bibliografia. Por essa avaliação nota-se que o impacto do uso deste protótipo, caso a 

análise de viabilidade técnica o indicasse como produto viável, é bem menor que o 

encontrado em sistemas convencionais de grande porte. 

Assim, o uso do conceito de Ecologia Industrial pode ser expandido para outras 

áreas da empresa, tais como o projeto de novos produtos, através de uma estratégia 

de adaptação do atual BSC modificado. 

A análise da Tabela 3.14 também mostra que a adição do novo produto 

(indicado como possível protótipo) só fará sentido se houver diminuição em partes e 

peças, uma vez que o produto industrial usado para comparação tem menor uso de 

componentes para sua fabricação, menor peso – que indica menor consumo durante 

a produção – e pouco impacto por uso. Assim, torna-se, nesse caso, relevante o 

DFX (design for X), tais como, montagem e desmontagem. O gestor considerou que 

a montagem dessa Tabela diminui o número de etapas necessárias para projetos de 

novos produtos, no que concerne à ACV. 
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Tabela 3.14 - Comparação do comportamento de dois dispositivos em relação à 
sustentabilidade, utilizando como critério os indicadores propostos neste trabalho e 

por Queiroz (2007) 
 

Variável Detector de Fumaça (Produto industrial) Possível Protótipo

Consumo Menor que o do protótipo 

Produção - principalmente acrílico, mas em baixa 
quantidade

Consumo durante uso – baixo valor de energia (menor 
que o produto industrial)

Balanço de massa Consumo aproximadamente igual ao do 
protótipo

Sem consumo durante sua vida útil, apenas pilhas de 
segurança

Quantidade de processos Menos de 10 etapas de produção Menos de 5 etapas de produção

Plástico de engenharia –  análise de cilco de 
vida para esses materiais mostra importância na 

emissão de CO2, de 10kg/kg de produto, em 
primeira aproximação

Acrílico – utilizando a análise de materiais plásticos e 
uso similares (pintura acrílica): tem-se que seu uso 

reduz a emissão de CO2, principal impacto, em cerca 
de 90% comparado a outros plásticos 
(VANDENBERGHE, BERTHED, 2005)

Detetor óptico – similar ao protótipo, emissão 
maior durante a produção e correspondente a 

CO2 (< 10Kg)

Detetor óptico – por similaridade ao ACV de 
componentes eletrônicos, emissão maior durante a 

produção e correspondente a CO2 (< 6Kg) 
(TEKWAWA, SNOWDON,  1994)

Monitoramento de impactos não 
diretos

Descarte só relevante para componente 
eletrônico Descarte só relevante para componente eletrônico

Testes ? ?

Consumo de insumos tóxicos Relevante para componente eletrônico Relevante para componente eletrônico e computado 
anteriormente

Produção - principalmente acrílico, mas em baixa 
quantidade

Sem consumo durante o uso

Balanço de massa Similar ao da coleta de partículas

Quantidade de processos Menos de 5 etapas de produção

ACV Similar ao do acrílico, anteriormente descrito

Monitoramento de impactos não 
diretos Sem descarte relevante de produtos tóxicos

Testes Não aplicável ?

Consumo Não aplicável
Por similaridade ao ACV de componentes eletrônicos, 
emissão maior durante a produção e correspondente a 

CO2 (< 18Kg) (TEKWAWA, SNOWDON,  1994)

Balanço de massa Não aplicável Sem consumo durante sua vida útil, apenas pilhas de 
segurança

Quantidade de processos Não aplicável Cerca e 3 etapas de produção

ACV Não aplicável Anteriormente descrito

Coleta de partículas

Detetor e sistema de admissão

Não aplicável

Não aplicável

ACV

Consumo Não aplicável

Coluna cromatográfica
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3.2.10 Software de Gestão/Ecologia Industrial 
 

Como apresentado ao longo desse estudo, diversas ferramentas e sistemáticas 

foram desenvolvidas, o que em termos de controle e monitoramento significa 

relevante aumento na quantidade de informações. Além disso, o controle manual do 

elevado número dos indicadores de desempenho estabelecidos se tornou muito 

trabalhoso e não provia informações confiáveis, uma vez que o número de pessoas 

envolvidas no tratamento dessas informações era muito grande. Esse cenário crítico, 

aliado ás exigências da Ecologia Industrial de troca de informações, demandou que 

alternativas informatizadas fossem desenvolvidas. Buscaram-se, então, soluções já 

padronizadas de sistemas de informação no mercado como os softwares Enterprise 

Resource Planning (ERP), que são compostos de vários módulos que integram as 

áreas financeira, industrial, comercial, administrativa e contábil. A empresa já faz uso 

do ERP – SAP® para as operações mencionadas. Assim, se o SAP® apresentasse 

algum módulo de gerenciamento que pudesse ser customizado facilmente, sua 

internalização poderia ser menos complexa considerando o porte da empresa e a 

quantidade de informações a serem gerenciadas.   

Entretanto, foi possível perceber que o SAP® não aborda todos os parâmetros 

ambientais necessários para o gerenciamento de todas as informações requeridas. 

Além disso, a customização do sistema já existente na empresa mostrou-se técnica 

e economicamente inviável, pois requeria a existência de um especialista.  

A principal dificuldade de customizar o SAP® é que este não favorece a troca 

de informações entre parceiros e clientes, caso estes não possuam este mesmo 

software. Ademais, mesmo com todos os parceiros utilizando o mesmo sistema há 

grandes dificuldades em estabelecer contato on line via software. 

Dessa forma, optou-se por desenvolver um programa de controle junto à área 

de Tecnologia de Informação da empresa, denominado Software de 

Gestão/Ecologia Industrial, já que os custos estimados eram diversas vezes 

inferiores aos de mercado. O processo se iniciou com a fase de engenharia de 

requisitos, que envolvia diversas áreas que teriam interface com o sistema. A equipe 

destinada á implantação de Ecologia Industrial foi responsável pela apresentação do 

conceito e, por conseguinte dos requisitos de Ecologia Industrial aos 

desenvolvedores do sistema. Esse processo inicial foi realizado em 

aproximadamente duzentas horas de trabalho. A fase de desenvolvimento 
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propriamente dita levou cerca de 4 meses e a partir daí, deram-se o levantamento de 

dados e carregamento destes no sistema. O passo seguinte foi treinar os 

colaboradores que seriam os usuários e iniciar as operações rotineiras. Todo esse 

processo ocorreu em aproximadamente 6 meses. A seguir, todas as operações 

relevantes da empresa passaram a ser gerenciadas e controladas pelo Software 

denominado Software de Gestão/Ecologia Industrial.  

O custo de desenvolvimento e implementação foi de aproximadamente R$ 

60.000,00. Já para a manutenção do programa, os valores são de R$ 1.000, 00/mês, 

sendo que não há custos extras para licenças de uso. 

O programa de uso dos clientes e fornecedores é aquele destinado apenas a 

produtos de linha enquanto uma opção inicial no sistema proposto permite que o 

usuário interno também utilize a Tabela 3.14, para novos produtos.  

As entradas e saídas do programa são mostradas na Tabela 3.15. Vale 

ressaltar que a abrangência do programa corresponde às quatro plantas 

ambientalmente relevantes da empresa. 

Tabela 3.15 - Entradas e Saídas do Software de Gestão/Ecologia Industrial 
 

Requisitos ISO/ Ecologia Industrial Saídas

Política Controle de revisão, comunicação interna e externa

Documentação Acompanhamento, controle de revisão, estatísticas, 
comunicação interna e externa

Avaliação de aspectos Acompanhamento, controle de revisão, estatísticas
e comunicação interna

Objetivos, metas e programas Acompanhamento, controle de revisão, estatísticas,
comunicação interna

Comunicação Acompanhamento, modelos de relatórios, estatísticas, 
distribuição

Melhoria continua Acompanhamento, controle de revisão, estatísticas, 
comunicação interna e externa

Entradas e Saídas de processo Acompanhamento, controle de revisão, estatísticas
comunicação interna 

Parceiros (Clientes e Forncedores) Acompanhamento, controle de revisão, estatísticas, 
comunicação interna e externa

Indicadores de Desempenho Acompanhamento, controle, estatísticas relatórios e 
comunicação interna

Requisitos Legais Acompanhamento, controle, estatísticas relatórios e 
comunicação

Treinamento/Conscientização Acompanhamento, controle de revisão, estatísticas
comunicação interna e externa

Co-produtos Acompanhamento, controle de revisão, estatísticas
comunicação interna e externa

Recursos Naturais Acompanhamento, controle de revisão, estatísticas
comunicação interna

Ecossistemas Industriais Acompanhamento, controle de revisão, estatísticas
comunicação interna e externa

Metabolismo Industrial Acompanhamento, controle de revisão, estatísticas
comunicação interna e externa  
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O sistema é projetado para que cada tema inicial (política, co-produtos, etc.) da 

Tabela 3.15 seja descrito no formato de itens correspondentes aos indicadores 

anteriormente descritos neste trabalho. Para cada indicador é então, possível obter a 

informação no tempo e, por definição de parâmetros externos, informar aos usuários 

eventos relevantes. Um exemplo é o uso de co-produto. O indicador para cada 

planta é a quantidade gerada, contudo, quando este valor atinge a escala 

determinada pelo parceiro como adequada para proceder à reciclagem, o reciclador 

é automaticamente informado. Por outro lado, se o reciclador deseja estimar o tempo 

em que a escala para reciclagem será atingida, por possuir acesso ao sistema este 

terá on line a informação de quantidade gerada até o momento.   

Genericamente, o programa atende às etapas apresentadas 

representativamente na Tabela 3.16. Além de informações comuns, tais como da 

data de acesso e/ou modificação de um dado, a localização a que se refere esse 

dado e etc, o software informa os temas, os itens a eles conectados, os indicadores, 

índices e partes interessadas. 

 

Tabela 3.16 - Representação esquemática das etapas atendidas pelo Software de 
Gestão 

Tema Itens 
rastreáveis Ações Indicadores Interfaces Alarmes

Objetivos e 
metas

Treinamento sobre Seis 
Sigma

Números de pessoas 
inscritas no curso

Programas 
Ambientais

Treinamento sobre 
sistemáticas ambientais

Números de colaboradores 
novos

Comunicação Integração/Divulgação 
para terceiros

Números de pessoas 
inscritas no curso/ 

Colaboradores novos 
treinados

Geração Segregação/Caracteriza
ção

Quantidade/Tipo de 
Destinação/Custo

Gerentes das 
localidades Escala atingida

Legislação Encaminhamento para 
reciclagem

Tipo de co-
produto/Quantidade Reciclador A Escala atingida

Impacto Gerenciamento Origem/Características Gerentes das 
localidades

Nível de 
significância

Consumo Reciclagem Quantidade 

impacto Gerenciamento Origem/Características

Co-
produtos

Reciclador 
B/Gerentes das 

localidades
Volume atingidoÁgua

Área de RH/ 
Localidades A, B, 

C e D 

Responsáveis por 
objetivos e metas/ 
Responsáveis por 

treinamento

Política 
ambiental

 
 
 
 
 

O programa viabiliza o controle de todas as informações ambientais da 

empresa, facilita o controle de todos os indicadores estabelecidos e gera 
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informações que os abastecem e facilita a formação de ecossistemas externos, uma 

vez que prove informações diárias sobre todas as saídas das operações industriais 

de todas as plantas da empresa.  

O gestor do SGI consultou vários colaboradores que avaliaram como 

mudança positiva a adoção desse programa. Ademais, o próprio gestor considerou 

que houve expressiva diminuição no tempo de obtenção de informações. 

 

 

3.3 Conclusões Parciais 
 

Para a Ecologia Industrial é importante que ocorra livre trânsito de informações; 

contudo, num ambiente corporativo, é difícil atingir tal propósito, devido, entre outras 

coisas, à resistência às mudanças. Assim, torna-se fundamental o treinamento e 

conscientização, como preconizado na ISO14001, porém, o treinamento, pelos 

preceitos de Ecologia Industrial, deve envolver outras partes interessadas, tais como 

os recicladores. Deste modo, um grande número de indivíduos deve ser abordado 

além de vários eventos que devem ser monitorados. O Gráfico 3.4 contabiliza as 

pessoas e eventos influenciados por este trabalho e os compara com a situação 

inicial da empresa. É possível observar uma grande mudança nos valores, 

especialmente no que concerne ao numero de indivíduos atendidos. Ademais, o uso 

de software permitiu o treinamento de quase a totalidade dos colaboradores da 

empresa.  
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Gráfico 3.4 - Comparação da quantidade de pessoas e eventos expostos ao 

conceito de Ecologia Industrial 
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Gráfico 3.5 - Quantidade de eventos monitorados pela aplicação do conceito de 

Ecologia Industrial 
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Observou-se que os indicadores de desempenho sofreram expressiva melhora. 

Sua análise mostrou que a revisão nas sistemáticas e metodologias para aproximá-

las da Ecologia Industrial foi extremamente significativa já que é nítida a tendência 

positiva nos graus de sustentabilidade nas três medições realizadas. O mapa 

estratégico, expresso pelo BSC, foi impactado de maneira a mostrar o alinhamento 

dos indicadores aos objetivos estabelecidos.  

Os processos passaram a ser padronizados e constantes, o que contribuiu 

muito para elevar o nível do Sistema de Gestão Integrada. A conscientização 

também aumentou, uma vez que a implantação de diversas metodologias contou 

com maciça intervenção de um número grande de colaboradores. O software teve 

fundamental papel nesses resultados, pois o controle e acompanhamento de 

indicadores e todos os outros requisitos viabilizaram a melhoria da sustentabilidade.  

Por fim, o direcionamento da empresa em função da nova estratégia pode ser 

demonstrado através da melhoria da maturidade e sustentabilidade de seus 

processos. Ademais, a estratégia, que se mostrou bastante eficiente para processos, 

com pequena modificação pode ser aplicada também a novos produtos. 

A destinação atual, com os ecossistemas industriais formados, comparada com 

a destinação adotada pela empresa antes do início desse trabalho, é apresentada 

na Tabela 3.17. 

Para o setor produtivo a associação empresarial, como as federações de 

industriais, e a avaliação corporativa, no caso de transnacionais, correspondem a 

partes interessadas relevantes. Estas partes interessadas comumente avaliam seus 

pares através de prêmios, alguns deles denominados de sustentabilidade, e, como 

anteriormente foi abordado, até estabelecem critérios e/ou graus de sustentabilidade 

para tais premiações. Assim, este trabalho foi apresentado a 6 premiações distintas, 

tendo recebido 4 delas. Destas, 3 são nacionais e 2 correspondem à gestão para a 

sutentabilidade e 1 de educação ambiental, por fim, uma delas foi de nível 

internacional.   
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Tabela 3.17 - Proposta de ecossistemas industriais a partir dos co-produtos da 
empresa 

 

Co- produto 
Destinação Antes da 

implantação de Ecologia 
Industrial

Destinação atual

PCI e Componentes Eletrônicos Incineração Reciclagem (Europa)

Pasta de solda Incineração Co-processamento

Madeiras Incineração Reciclagem

Óleos e graxas Co-processamento Rerrefino

Sucata metálica com  traço de óleo Incineração Reciclagem

Sucata metálica sem traço de óleo Incineração Reciclagem

Silício Venda Venda

Fios e Cabos Reciclagem Reciclagem

Sucata de aço – FeSi Reciclagem– fundição Reciclagem– fundição

Lodo químico (ETEs industriais) Co-processamento Co-processamento

Resíduos Diversos Contaminados Incineração Incineração
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CAPÍTULO 4: CONCLUSÕES  
 
 

No século XX, o intenso crescimento industrial associado às pressões de 

todos os setores da sociedade por processos, produtos e serviços mais 

ambientalmente corretos, levou ao surgimento de novas propostas de paradigmas 

de desenvolvimento que assegurem a perpetuação do sucesso empresarial, 

alicerçada no tripé da sustentabilidade.  

Assim, no século a década de 80 foi marcada pelo controle mais estrito e 

desenvolvimento de tecnologias mais limpas, a década de 90 primou pela 

implantação de sistemas de gestão mais eficiente, inicialmente voltados para 

qualidade, posteriormente ambiental e, por fim, sistemas integrados de gestão. Na 

última, a questão do consumo sustentável e a obsolescência programada tornam-se 

freqüentes e normas como as de Avaliação de Ciclo de Vida começam a se 

implantadas com mais sucesso.   

Portanto o século XXI inicia-se com a discussão de escassez de recursos e 

produção em ciclo. Neste contexto a correta destinação de produtos e refugos de 

processo corresponde à reentrada no ciclo de produção e os ecossistemas 

industriais, bem como a análise do metabolismo entre empresas aparecem mais 

fortemente. 

Para o setor eletroeletrônico percebe-se uma situação similar. Na década de 

80 vê-se ênfase na produção de novos equipamentos, como os multi-camaras, 

tecnologias limpas, etc. na década seguinte o controle de emissão, especialmente 

na microeletronica torna-se relevante e a diminuição de todo tipo de poluentes 

mesmo com o aumento do consumo. Neste cenário iniciai-se o século XXI com um 

exacerbado consumo e fatores ambientalmente corretos bastante insuspeitos. Como 

observa Lovelock (2006), a produção de computadores tem efeitos positivos, como 

aumentar o trabalho em casa (home office) e permitir videoconferências, que 

eliminam a necessidade de tráfegos de pessoas e, por conseguinte, de emissão de 

CO2. Assim, este trabalho procurou um modo eficiente de implantar o conceito de 

Ecologia Industrial dentro de uma empresa do setor eletroeletrônico e verificar as 

conseqüências no que concerne a melhoria de sustentabilidade.  
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Para essa implantação três aspectos intrínsecos ao conceito de Ecologia 

Industrial foram necessários: ecossistemas industriais, metabolismo industriais e 

ACV simplificado. Para tanto, as quatro fases da implantação (técnico, econômico, 

organizacional e legal) foram abordadas e suas principais dificuldades foram 

compreendidas. Uma das características mais importantes observadas neste 

trabalho foram as similaridades, no país (Gameiro, 2002) e no exterior, para 

implantação de sistemas de prevenção de poluição na área de microeletrônica 

quando os equipamentos são de alta tecnologia, confirmando-se, portanto, a 

existência de um nicho tecnológico a ser avaliado.  

A metodologia adotada para realização do trabalho, foi bem sucedida para se 

obter a otimização dos processos, minimizando a geração dos resíduos e avaliando 

o modelo de gestão atualmente empregado, o que também corrobora com seu uso 

em trabalhos futuros na busca da sustentabilidade. 

Através dos estudos de caso, foi possível concluir que no setor produtivo, 

mesmo em empresas de grande porte, que apresentam princípios e políticas 

ambientais claramente definidas, a questão da sustentabilidade não é compreendida 

e aplicada em seu sentido mais amplo, isto é, considerando a visão sistêmica pelos 

pilares econômicos, ambientais e sociais.  

Do ponto de vista de gestão integrada, as ferramentas disponíveis na 

empresa antes do início dos trabalhos apresentavam lacunas no que tange à 

questão da abrangência e efetividade, uma vez que o uso delas, por si só, não 

permitia a melhora continua da sustentabilidade, já que não avaliava processos para 

diminuição de formação de resíduos, ciclos de vida, etc. Assim, a existência de um 

sistema de gestão integrada não é garantia de altos padrões e/ou facilitador da 

melhoria da sustentabilidade. Portanto, a implantação do conceito da Ecologia 

Industrial viabilizou a existência de outros conceitos, tais como co-produtos, 

metabolismo industrial, etc., que, por focar o processo, favoreceram a diminuição do 

consumo de insumos e aumento de produção em ciclo. Contudo, dentre as maiores 

resistências encontradas do ponto de vista da Ecologia Industrial, está a 

consideração do uso de resíduos como co-produtos, isto é, possíveis entradas para 

outros processos produtivos. Esse fato dificultou a criação de ecossistemas 

industriais por parte da gestão da empresa em função do aspecto legal e de controle 

interno.  
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Quanto aos ecossistemas industriais internos, ferramenta fundamental da 

Ecologia Industrial, a formação é muito difícil – exceção ao uso de água - em função 

de tamanha distinção dos processos existentes em cada planta industrial. Notou-se 

a viabilidade, com ganhos expressivos, da formação de ecossistemas externos 

principalmente para dois tipos de co-produtos da empresa, metais nobres e óleos.  

Embora no primeiro caso, a parceria seja com empresa cujo processamento é no 

exterior, o ganho econômico, ambiental e social ainda é evidenciado pela 

recuperação de materiais de alto valor agregado. A parceria com uma empresa 

Brasileira para reciclagem de óleo demonstra tendência positiva para o aumento da 

simbiose industrial nos diversos setores industriais. Porém, no Brasil, a dificuldade 

de se estabelecer parcerias reside em deficiência de tecnologia e altos tributos, além 

das grandes distâncias onde os pólos industriais são estabelecidos.  

No que tange à área de SMT, o estudo mostrou que, ao contrário dos setores 

de base, o maior impacto ambiental está relacionado à geração de resíduos sólidos. 

O sistema de gestão Fim de Tubo, ao contrário da tendência mundial no setor 

produtivo, além de oneroso desconsidera a visão sistêmica do processo produtivo. A 

conseqüência é, portanto perdas ambientais e econômicas, uma vez que os custos 

de transportes assumem valores altos devido ao fato da incineração estar longe da 

capital.  

Quanto à questão sobre a possível formação de ecossistemas industriais na 

área, vê-se que o setor de SMT não favorece a produção em ciclo, mas pode 

viabilizar parcerias e trocas importantes, principalmente porque seu principal resíduo 

corresponde a metais pesados, que pode facilmente ser reciclados, de modo similar 

ao encontrado em outras áreas da empresa. Assim, o estudo do metabolismo 

industrial e a procura de parceiros são fundamentais, especialmente para 

empreendimentos que têm dificuldade de estabelecer ciclos fechados de produção. 

Indicadores ambientais são imprescindíveis na busca da sustentabilidade, 

uma vez que auxiliam no processo de interpretação do grau de maturidade dos 

sistemas produtivos e de gestão e atuam como fator principal na tomada de decisão. 

Os indicadores adotados nesse trabalho, a princípio, auxiliaram na identificação de 

lacunas, pontos de perda dos processos produtivos, além de contribuir para maior 

controle de todas as atividades da empresa.  
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A gestão ambiental quando apoiada por um software de controle, corrobora 

para a aplicação do conceito de Ecologia Industrial, já que propicia controle efetivo 

de todas as entradas do Sistema de Gestão Integrada, incluindo os processos 

produtivos e facilita a elaboração e análise de dados e de estatísticas.  

Esse trabalho demonstrou que nem todas as soluções de TI encontradas no 

mercado podem ser a melhor escolha para efeito de gestão, ou de melhoria da 

sustentabilidade, uma vez que diversos temas de relevante controle devem, em 

geral, ser incluídos nos sistemas o que torna economicamente inviável o 

desenvolvimento de um software comercial, principalmente pela necessidade de 

incluir o acesso de parceiros a este sistema. Na verdade, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)12 avaliou que softwares ERP são 

fundamentais e correspondem a um nicho para pequenas e médias empresas 

devido às dificuldades de customização dos grandes softwares de controle. Como 

Queiroz (2007) demonstrou as vantagens do uso de softwares ERP para formação 

de ecossistemas industriais em grandes setores, parece haver uma estratificação 

importante neste caso: programas/softwares customizados e dedicados para 

estabelecer controle de empresas e/ou parceiros específicos e grandes sistemas 

para troca/controle de setores. 

O programa desenvolvido na empresa estudo de caso foi totalmente 

customizado para as necessidades da empresa e apresenta significativas vantagens 

e, para seu desenvolvimento, foi fundamental a montagem do BSC modificado. As 

principais vantagens do programa em relação aos encontrados no mercado são: 

baixo custo, facilidade, tempo nas fases de desenvolvimento, operação e 

manutenção, integração aos requisitos da Ecologia Industrial e viabilização de troca 

de informações às partes interessadas relevantes. Uma conseqüência é melhoria na 

sustentabilidade da empresa. Isso o torna reprodutível para outros 

empreendimentos, de qualquer segmento, já que a engenharia de requisitos, 

considerando o cenário aqui estudado já foi realizada. Por fim, o ACV simplificado, 

uma vertente do software de controle, é bastante útil para uma tomada rápida de 

decisão, no que concerne ao desenvolvimento de novos produtos. 

 

                                                 
12 www.bndes.gov.br 
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Assim, conclui-se que as ferramentas da Ecologia Industrial adotadas para 

melhorar a sustentabilidade empresarial propiciam maior eficiência a partir da 

adoção de métricas, atingem, em geral, a maioria dos envolvidos e operações, 

permitem melhor formatação e padronização de processos, favorecem a visão 

sistêmica da organização, tornando a tomada de decisão um processo factual e por 

fim, permite a implantação de métodos e/ou procedimentos para mudança 

estratégica, incluindo a mudança cultural, fator essencial para o desenvolvimento. 

Deste modo, foi possível observar que a formação de tais ecossistemas industriais, 

em geral, promove uma melhora ambiental, econômica e social. Estas ferramentas, 

muito provavelmente, podem ser rapidamente aplicadas, seguindo-se a metodologia 

proposta, em qualquer empreendimento, independente de seu porte ou processo de 

produção. 

Especificamente para o setor eletroeletrônico não existem ecossistemas 

industriais já formados no Brasil, senão iniciativas isoladas para co-produtos 

específicos. É o caso da Xerox®13, que conseguiu montar um ecossistema industrial 

interno, mas para tanto, teve de mudar seu modo de produção, estabelecendo-se 

como fornecedora de serviços, não de equipamentos. Exemplo semelhante é a 

Compuscar®14, na reciclagem de impressoras. Esta parece ser a solução que será 

adotada na área de eletroeletrônicos para equipamentos completos, como celulares.  

Até o momento, esse trabalho gerou uma publicação em revista nacional e 

cinco artigos em congressos nacionais de grande porte. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
13 www.xerox.com 
14 www.compuscar.com.br 
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APÊNDICE 1 
 

PROCEDIMENTO DO TESTE DE RASPAGEM DA PASTA DE SOLDA 
DA EMBALAGEM 

 

O procedimento de teste consistiu nas seguintes etapas: 

. 

a. Pesagem, em balança analítica, inicial da embalagem; 

b. Corte da embalagem de pasta de solda com estilete; 

c. Raspagem da embalagem e depósito do resíduo retirado em um recipiente;  
d. Pesagem, em balança analítica, do resíduo de pasta de solda; e  
e. Pesagem, em balança analítica, da embalagem sem resíduo de pasta de 

solda. 
 

Os testes consideram o mínimo de cinco embalagens. Na Figura 3.9 são 

apresentadas as embalagens utilizadas no testes. A Figura 3.10 apresenta a 

transferência dos resíduos presentes na embalagem de pasta de solda para um 

recipiente. A Figura 3.11 apresenta o recipiente para o qual foram transferidos os 

resíduos de pasta de solda. 

 

 
                                Figura 3.9 - Embalagens de pasta de solda 
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Figura 3.10 - Raspagem da embalagem de pasta de solda utilizando uma 
espátula 
 
 

 
 

Figura 3.11 - Resíduo de pasta de solda retirado da embalagem 
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APÊNDICE 2 
 

PROCEDIMENTO PARA DE TESTES DE REMOÇÃO DE PASTA DE 
SOLDA DE EMBALAGENS 

 
 

Teste de lavagem da embalagem em água. 

a. Pesagem da massa da embalagem da pasta de solda; 
b. Pesagem de água deionizada; 
c. Imersão da embalagem na água por tempo 30 minutos;  

d. Secagem da embalagem da pasta em jato de nitrogênio (N2); 

e. Pesagem da embalagem após da imersão; 
f. Imersão do conjunto por 6 horas e 30 minutos; e 

g. Pesagem da água deionizada; 
h. Secagem da embalagem em jato de nitrogênio; 

i. Pesagem da embalagem; e 
j. Análise por ICP. 

 

Teste de lavagem em isopropanol 

a. Pesagem da embalagem:  membalagem = 59,887  g; 

b. Imersão da embalagem em isopropanol por um tempo de 4 horas e 30 minutos; 

c. Secagem da embalagem em jato de nitrogênio; 

d. Pesagem da embalagem após o processo: membalagem após o processo = 59,6672 g; 

e. Preparação de nova solução de isopropanol; 

f. Pesagem do isopropanol:  misopropanol = 59,5672 g; 

g. Imersão da embalagem por um intervalo de tempo de 1 hora e 30 minutos; 

h. Secagem da embalagem em jato de nitrogênio; e 

i. Pesagem da embalagem após todo processo: membalagem após processo = 58,8535 g. 
 

Teste de solubilidade da pasta de solda em  ácido nítrico. 

O teste de solubilidade foi realizado conforme descrito a seguir: 

a. Seleção das estopas e luvas que apresentavam maior contaminação; 

b. Pesagem das amostras.  
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c. Imersão de cada uma das amostras em 40 ml de solução de ácido nítrico (10% 

em vol.), num intervalo de tempo de 4 horas e 30 minutos; 

d. Pesagem da água deionizada utilizada para lavagem das amostras após o 

processo de imersão em ácido nítrico; 

e. Retirada das amostras da soluções de ácido nítrico1 e imersão em água 

deionizada durante um intervalo de 1 hora e 45 minutos; 

e. Transferência das amostras para recipientes secos2; 

f. Análise das soluções de ácido nítrico e água por ICP-OES (Tabela 3.18) 

 
 

Tabela 3.18 - Massas das amostras selecionadas 
Nº. Amostras Massa das amostras 

(g) 

1- ESTOPA 4,7851 

2- ESTOPA 1,8319 

3- ESTOPA 5,2365 

4- LUVA 5,8363 

5- LUVA 5,7471 

6- LUVA 5,5251 
                         
 
 

Tabela 3.19 - Massa de água utilizada nos recipientes para imersão das 
amostras 

N°. de RECIPIENTES Massa de H2O nos recipientes 

(g) 

1 a 43,4886 

2 a 36,5506 

3 a 39,1230 

4 a 39,3511 

5 a 45,9881 

6 a 48,2718 

 

 

 
                                                 
2 Foi mantido o tempo de gotejamento de 2 minutos para que o ácido nítrico pudesse escorrer.  
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Otimizacao da remoção da pasta de solda em ácido nítrico 

Utilizam-se amostras mais visivelmente contaminadas e tempo de imersão no 

ácido nítrico de 15 horas e 30 minutos. Os resultados se encontram nas tabelas 

3.20, 3.21. 

 

Tabela 3.20 - Massa das amostras coletadas do setor de SMT da empresa 
Nº. Amostras Massa das amostras 

(g) 

1- ESTOPA 11,7440 

2- ESTOPA 11,9519 

3- ESTOPA 17,9067 

4- LUVA 7,4817 

5- LUVA 7,4532 

6- LUVA 7,5335 

 

 

Tabela 3.21 - Massa dos recipientes contendo água destilada para lavagem das 
amostras 

N° de RECIPIENTES 

(SMT) 

Massa de H2O nos recipientes 

(g) 

1 a 42,3570 

2 a 45,2620 

3 a 40,9910 

4 a 45,0050 

5 a 43,6180 

6 a 43,4100 
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APÊNDICE 3 
 

SISTEMÁTICA DE GESTÃO PARA A PARCERIA 
 

 
1. Processo de Avaliação 
 
O processo de avaliação de parceiros potenciais deve obedecer as seguintes 
etapas: 

• Avaliação Técnica (obrigatória para todos os fornecedores externos 
estratégicos); 

• Avaliação Ambiental (para fornecedores de produtos / serviços de relevância 
ambiental); 

• Avaliação de Segurança e Saúde Ocupacional (para fornecedores de 
produtos / serviços de relevância de S&SO). 
 

 
O formulário Avaliação Técnica apresenta todos os critérios estabelecidos nessa 
fase. Em seguida, a Avaliação Ambiental deve ser realizada e registrada no 
formulário a seguir.  
 

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO TÉCNICA: 
 
 

• Infra-estrutura 

• Capacidade Produtiva 

• Equipamentos 

• Tipo de Processos 

• Tecnologia 

• Capacitação Técnica 

• Logística 

• Sistema de Gestão da Qualidade 
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CHECKLIST DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
 
 

• Infra-estrutura ambiental 
o Pátio de Resíduos 
o Pátio de Inflamáveis 
o Depósito de Produtos Químicos 
o Sistemas de Contenção 
o Sistemas de Controle 

• Legislação Ambiental Aplicável 

• Tipo de Processos 

• Tipo de Impactos 

• Tecnologia Ambiental 

• Capacitação Técnica 

• Fornecedores 

• Sistema de Gestão Ambiental  
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Anexo 1 
 

LISTA DE INDICADORES DA ABNT NBR ISO 14031:2004 E WBCSD 
 

Os indicadores sugeridos pela ABNT NBR ISO 14031:2004 corresponde a 

indicadores de desempenho operacional, a saber: 

 são relevantes os que favorecem a implantação da Ecologia Industrial, ou seja, 

os de cunho operacional, a saber: 

1) Fluxo de materiais:  

a) entrada de materiais (materiais processados, reciclados, matéria-prima, 

etc.); 

b) produção (produto principal, subprodutos, reciclado, etc.); 

c) resíduos (sólidos, líquidos, gasosos, perigosos e não-perigosos, 

recicláveis, reutilizáveis); 

d) emissões (ruídos, radiações, etc.); 

2) Uso de recursos naturais energia e serviços; 

3) Projeto, instalação, operação; 

4) Manutenção das instalações e equipamentos. 
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ANEXO 2 
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA PRODUTOS PARA AS 

VÁRIAS PARTES INTERESSADAS, DE ACORDO COM QUEIROZ (2007) 
Tabela 3.22 – Indicadores de Sustentabilidade para produtos (QUEIROZ, 2007) 

Indicador Característica Objetivo

Relatórios Balanço Social
Comprometimento com o 

Desenvolvimento Social; Análise 
Histórica

Divulgação, Orientação, Valores; 
Credibilidade em termos de Critérios e 

Metas

Investimento em 
Fornecedores Específicos Compromissos Voluntários Avaliação, Controle

Comitê de Sutentabilidade Organograma Estrutura Hierárquica e Organizacional 
claras

Divulgação interna do 
Balanço Social Análise Setorial Metas, incentivo

Pagamentos Participação nos Lucros e Resultados Valores, incentivo

Contingência Controle de Dados Confiabilidade

Pesquisa Mercadológica Marketing Apelo e conscientização

ISO Toxidade de Produtos Controle 

Consumo Política de Redução de tóxicos e 
ecoeficiência Desmaterialização

Balanço de massa Emissões Redução e Controle

Quantidade de processos Ações Judiciais Atendimento a auditorias

Relatório de ciclo de vida ACV Acompanhamento e comparação

Diversividade de capital e 
Marketshare Acionistas satisfeitos Ações Sociais

Pagamentos Multas Sanções legais e Processos Judiciais Controle

Automação e MRP Administração de estoque Controle de demanda

Conselho de 
Administrativo (existência) Organograma Participação igualitária/ Transparência

Relatórios Prestação de Contas Atendimento a Auditoria

Código Conduta Ética

Avaliação 360° Qualidade da Gestão Avaliação

Dimensão da sustentabilidade: Natureza do Produto

Dimensão Governança

Dimensão da sustentabilidade: Compromisso

*Continua na folha seguinte*  
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Indicador Característica Objetivo

Conselho de Diretoria 
(existência) Organograma/Definição de valores Avaliação da Gestão

Base de Dados 
Configuração Política de Controle de Ativos Intangíveis Controle e documentação

Produtividade Gestão do Desempenho Definição de Metas

Monitoramentos Impactos 
não diretos Gestão da Sustentabilidade Controle das Metas

Relatórios de balanço 
financeiro Divulgação Transparência

Gerenciamento do 
Fornecimento Otimização das compras Redução de custos

Pagamentos de multas Atendimento a Legislação Conscientização e Prevenção

Gestor Ambiental 
(existência) Organograma Gerenciamento de impacto dos 

processos

Contrato de seguro Seguro contra degradação ambiental Segurança

Ativos Ambientais Áreas de preservação Reserva legal

Consumo de insumos 
tóxicos

Metodologia de 3R's e de Produção Mais 
Limpa Redução de Impacto

Certificações Gestão Saúde de Segurança 
Ocupacional Redução de Acidentes

Divulgação Treinamento Gestão de Riscos Redução de não conformidades

P&D Tecnologias Limpas Produtos Verdes

Cadastro de áreas de risco Rastreabilidade Controle 

*Conclusão da Tabela*

Dimensão Política ambiental

Dimensão econômico financeira
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ANEXO 3 
 

FOTOS/ESQUEMA DOS DISPOSITIVOS ANALISADOS 
 

 

Dispositivo Função

Dispositivo Miniaturizado para 
Coleta de Partículas em Fase 

Gasosa

Coluna Cromatográfica para 
Adsorção de VOC´s

Detetor de Estado Sólido

 

Figura 3.12 - FOTOS/ESQUEMA DOS DISPOSITIVOS ANALISADOS 

 

 

 

 


