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As organizações de hoje cada vez mais enfrentam um ambiente dinâmico, convivendo com 
altas taxas de inovação tecnológica e um elevado nível de competitividade e 
conseqüentemente desafios tentando manter um ambiente sustentável. Para enfrentar estes 
desafios, é necessário que se mantenham em permanente melhoria, operando dinamicamente 
conforme a evolução tecnológica no seu ramo de atividade sem afetar o meio ambiente. 
Grande parte dessa tecnologia advém das varias áreas de engenharia com as mais variadas 
técnicas e abordagens para manter o desenvolvimento sustentável. No tocante a metodologia 
o tipo de pesquisa é qualitativa e quanto ao propósito é pesquisa-ação. Este trabalho 
descreve qual e como as engenharias podem ajudar nesse ínterim, demonstrando alguns 
trabalhos e sistemas de sucesso para o desenvolvimento sustentável em várias áreas.   
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1. Introdução 

As organizações de hoje cada vez mais enfrentam um ambiente dinâmico, convivendo 
com altas taxas de inovação tecnológica e um elevado nível de competitividade. Para 
enfrentar estes desafios, é necessário que se mantenham em permanente melhoria, operando 
dinamicamente conforme a evolução tecnológica no seu ramo de atividade. Este crescimento, 
muitas vezes desordenado gera alguns problemas. Pode-se citar, como sendo um dos 
principais, o ambiental. 

O setor industrial é um dos maiores responsáveis pela degradação ambiental, tendo em 
vista o fato dos processos produtivos lançarem no meio ambiente grande quantidade de 
resíduos na maioria das vezes sem tratamento adequado. 

Um estudo do McKinsey Global Institute cita que uma importante fonte de vantagem 
competitiva para muitas organizações no mundo é a capacidade de criar projetos de produtos 
menos complicados, ou seja, compostos por um número pequeno de partes e de fácil 
montagem sem deixar de atender às expectativas do consumidor. Essa preocupação com o 
projeto do produto justifica-se à medida que se percebe que projetos bem pensados podem 
levar ao aumento da lucratividade da organização sem degradar o meio ambiente. 

Existe uma abordagem para facilitar o projeto do produto chamado DFX (do inglês: 
Design for eXcellence) definido como uma abordagem baseada no conhecimento que visa 
desenvolver projetos de produtos que maximizem todas as características. 

Como, algumas das variáveis incluídas na excelência do produto são sua facilidade de 
desmontagem e facilidade de montagem, surgem o DFD (Design for Disassembly) e DFA 
(Design for  Assembly) como parte da abordagem DFX. O objetivo principal dessas duas 
partes do DFX é revisar o projeto do produto facilitando a fabricação e montagem com o 
objetivo de aumentar reutilização de partes e reduzir custos . Estima-se que 50% do custo de 
manufatura, segundo Boothroyd, Dewhurst, Knight (2001) está relacionado ao processo de 
montagem. Grandes investimentos são necessários para automatizar a montagem de produtos 
complexos, quando seria muitas vezes mais econômico reprojetar o produto para simplificar a 
montagem. 
Também os produtos são concebidos normalmente sem a inserção de características que os 
tornem “ambientalmente corretos” ao longo de seu ciclo de vida.  



 

A partir deste cenário, este artigo tem por objetivo principal apresentar uma pesquisa 
que demonstra a importância da inserção de variáveis de natureza ambiental no processo de 
desenvolvimento de produtos, a partir da avaliação da percepção acerca de fatores ambientais 
nos diversos setores de uma empresa. 

Apresenta também, através de revisão de literatura, formas de inserção de variáveis 
ambientais desde a concepção do produto, da mesma forma que os princípios  da qualidade 
foram incorporados desde os anos 80 do século passado.  

 
2. Revisão teórica 
2.1 Desenvolvimento sustentável 

Com a invenção da agricultura há cerca de dez mil anos atrás, a humanidade deu um 
passo decisivo na diferenciação de seu modo de inserção na natureza em relação àquela das 
demais espécies animais. A imensa variedade de espécies de um ecossistema florestal, por 
exemplo, é substituída pelo cultivo/criação de umas poucas espécies selecionadas em função 
de seu valor seja como alimento, seja como fonte de outros tipos de matérias primas que os 
seres humanos considerem importantes. 

Entretanto, apesar de modificar radicalmente o ecossistema original, a agricultura não 
é necessariamente incompatível  com a preservação dos equilíbrios ambientais fundamentais.  

É possível construir um ecossistema agrícola baseado em sistemas de produção que 
preservem certos mecanismos básicos de regulação ecológica. Por exemplo, pode-se reduzir a 
infestação de pragas nas culturas com a alternância do cultivo de espécies distintas numa 
mesma área (rotação de culturas). Este resultado é obtido na medida em que a rotação de 
culturas é uma forma de garantir um mínimo de biodiversidade, que é o principal mecanismo 
na natureza para manter o equilíbrio do ecossistema. Do mesmo modo, pode-se obter efeito 
semelhante através da manutenção de uma paisagem agrícola diversificada entremeada de 
bosques e matas, de áreas de aguadas, etc. 

Em relação à manutenção da fertilidade solo, para garantir a sustentabilidade é preciso 
não apenas repor os nutrientes exportados com as culturas, mas fazê-lo de modo equilibrado, 
isto é, de acordo com os processos naturais de reciclagem de nutrientes. Uma fertilização 
química desequilibrada tem impactos negativos no próprio solo, bem como sobre os recursos 
hídricos do ecossistema. Enfim, é possível, em princípio transformar radicalmente um dado 
ecossistema natural. A diferença fundamental neste último caso é que a manutenção do 
equilíbrio terá que contar com a participação ativa dos seres humanos, agindo com base em 
certos princípios básicos de regulação ecológica (diversidade biológica, reciclagem de 
nutrientes, etc.) (DALY, 1996). 

  Com a revolução industrial a capacidade da humanidade de intervir na natureza dá 
um novo salto colossal e que continua a aumentar sem cessar. O crescimento econômico a 
partir do modelo ocidental capitalista causa diversos efeitos sobre o homem e o ambiente. A 
insustentabilidade dos ecossistemas, a escassez de recursos naturais, a geração de rejeitos e 
resíduos, entre outros aspectos, inviabilizam o atual modelo de desenvolvimento econômico, 
em que os custos ambientais e sociais são ignorados em função da produção de riqueza que 
objetiva a redução de custos, a maximização dos lucros e alimentação do próprio mercado. 
Como conseqüência pode-se perceber um aumento considerável de resíduos na água, no solo 
e no ar, além da perspectiva de uma já observada e crescente, escassez de recursos naturais. 

A escassez energética, que surgiu principalmente a partir da  primeira grande crise do 
petróleo, no início dos anos setenta, é a melhor demonstração da aparente falência do modelo 
econômico atual. 

A solução para os problemas ambientais não deve se prender, porém, somente a inovações 
tecnológicas, mantendo o mesmo ritmo de exploração de recursos e produção de resíduos. Há 
necessidade de implementar, desde o projeto de produtos e regulamentação social, variáveis 



 

ligadas às questões ambientais e à qualidade de vida da população, não somente aquelas 
diretamente relacionadas ao uso dos produtos e tecnologias, mas a todos aqueles, mesmo que 
indiretamente, influenciados. Desta forma, dentro de uma abordagem que privilegie uma 
visão global, podem-se criar condições que viabilizem um enfoque “ambiental” para produtos 
e processos, tornando-os “ambientalmente viáveis” e sustentáveis ao longo de seu ciclo de 
vida (BANDEIRA, 2003). 

O desenvolvimento sustentável busca, desta forma, propor modelos apropriados a uma 
interação dinâmica e harmoniosa entre o homem e a natureza, visando uma redefinição do 
desenvolvimento centrado na questão sócio-ambiental. 

Magalhães (1998) coloca que o conceito de desenvolvimento sustentável abrange 
simultaneamente cinco dimensões de sustentabilidade:  
• Social: que se traduz pela igualdade de direitos e oportunidades; 
• Econômica: caracterizada pela alocação mais eficiente dos recursos da produção; 
• Ecológica: que se coloca em favor da harmonização do desenvolvimento e da preservação 

ambiental, com atenção aos limites dados pela capacidade de suporte dos sistemas 
envolvidos; 

• Espacial: dada pela distribuição mais racional das atividades produtivas e sociais no 
espaço físico, com ênfase no equilíbrio entre o meio rural e o urbano; 

• Cultural: ligada à questão dos valores da sociedade, da educação, da pluralidade de 
interesses e necessidades humanas, das peculiaridades de cada sistema cultural . 

 
2.2 Avaliação do ciclo de vida 

A avaliação do ciclo de vida de um produto contempla desde o seu nascimento, ou 
seja, a extração de matérias-primas até a sua destinação final, tanto na forma de co-produtos, 
como de rejeitos, e as conseqüências ao meio ambiente que sua vida acarreta. 

De acordo com Duarte (1997), a Society of Environmental Toxicology and Chemistry 
– SETAC, apresenta a seguinte definição para a avaliação do ciclo de vida: “A avaliação do 
ciclo de vida é o processo objetivo de avaliar as cargas ambientais associadas com um 
produto, processo ou atividade através da identificação e quantificação do uso de energia e 
matéria e de emissões ambientais, o impacto do uso da energia e material e das emissões, e a 
determinação de oportunidades de melhorias ambientais. A avaliação inclui todo o ciclo de 
vida do produto, processo ou atividade, envolvendo extração e processamento de matérias-
primas; fabricação, transporte, e distribuição; uso/reuso/manutenção; reciclagem; e disposição 
final”. 

Segundo Chehebe (1998), a avaliação do ciclo de vida é uma técnica utilizada para 
avaliar os aspectos ambientais e os impactos que estão associados a um produto, englobando 
todas as etapas do sistema produtivo, desde a extração da matéria-prima (berço) até a 
disposição final do produto (túmulo) como mostra a Figura 1, podendo ser denominado ainda, 
como uma abordagem denominada “berço-reencarnação”, ou seja, até o retorno para o 
sistema produtivo, como cita Ramos (2001). 

A avaliação do ciclo de vida é definida por Prates (1998) e por Venzke (2002), como 
uma abordagem holística que analisa o sistema como um todo, em torno de um determinado 
produto. A análise leva em consideração a extração de matérias-primas; o processamento; a 
manufatura; o transporte e a distribuição; o uso e o reuso; a manutenção; a reciclagem e o 
gerenciamento de resíduos. 

Além destas considerações, Magalhães (1998) destaca os itens energia, recursos 
naturais e resíduos, e leva em consideração as conseqüências para o homem e para o 
ambiente, ou seja, analisa o sistema produtivo e o meio ambiente. 

 



 

 
Figura 1 - Ciclo de Vida de um Produto 
Fonte - Chehebe (1998) 
 
3. Metodologia 

Para atingir o objetivo proposto e responder a pergunta de pesquisa estabelecida para 
este trabalho, é empregada metodologia de pesquisa que poderia ser classificada, segundo 
Dane (1990), como pesquisa de campo do tipo participante-observador. 

Ainda, segundo Dane (1990), pesquisa de campo é um rótulo que pode ser atribuído a 
uma coleção de métodos de pesquisa que envolve a observação direta de ocorrências de 
eventos naturais. A pesquisa de campo, do tipo participante-observador, tem como 
características que todos os participantes sabem que se trata de um pesquisador e que o 
pesquisador influencia e participa diretamente nas ações do fenômeno.  

Existem autores que chamam esse método de pesquisa-ação.  
Segundo Pádua (1996), a pesquisa-ação “é um tipo de pesquisa social com base 

empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos do modo cooperativo ou 
participativo”. 

A pesquisa-ação se caracteriza pelo envolvimento dos pesquisadores e dos pesquisados no 
processo de pesquisa diferindo-se da pesquisa científica acadêmica. Segundo Thiollent 
(1998), esse tipo de pesquisa é mais voltado para o diagnóstico e para a solução científica de 
problemas geralmente relacionados à prática das organizações. Neste método de 
procedimento de pesquisa, o pesquisador envolve-se diretamente com a organização estudada 
e com os participantes representativos do problema. 

Dentro desse método, o pesquisador participa do desenvolvimento da especificação do 
sistema proposto.  

Em relação à abordagem de levantamento e manipulação dos dados é possível classificar 
uma pesquisa em quantitativa ou qualitativa (SILVA & MENEZES, 2000). 

Pádua (1996) diz que uma pesquisa-ação, geralmente é de natureza qualitativa, por se 
tratar de uma amostra intencional, em que indivíduos são selecionados a partir de certas 
características tidas como relevantes pelos pesquisadores e participantes, que é o caso deste 
trabalho. 

Para o desenvolvimento de uma integração em áreas tão complexas deve haver um grande 
equilíbrio entre a fundamentação teórica e experiência prática. 

 
4. Abordagens de DFX (Design for Excellence) 

Os processos de fabricação dos tempos atuais exigem em sua maioria uma padronização 
na fabricação, principalmente se tratando de produção em série. Aí o papel importante do 
setor de projeto nas indústrias, no qual o responsável pelo setor, o projetista, se preocupa com 
aspectos que influenciam direta ou indiretamente no produto, atuando de forma bastante 



 

abrangente. Tais aspectos podem ser enumerados segundo Venzke (2002) como sendo 
“ergonômicos, tecnológicos, econômicos, ambientais, estéticos e antropológicos”. O papel do 
projetista é reunir todos estes aspectos na criação e desenvolvimento dos produtos, 
preocupando-se em utilizar os recursos tecnológicos, financeiros e ambientais disponíveis da 
melhor forma possível, preservando o meio ambiente e a integridade do ser humano, tanto 
durante a fabricação quanto no uso do produto. O projeto não deve ser associado ao produto 
final, mas sim a todo processo de desenvolvimento que devem ter características 
fundamentais, enumeradas por Gouvinhas (2001), tais como: 
• Sistemático: sistematizar o desenvolvimento através do uso de metodologias e 

ferramentas de projeto que auxiliem o projetista e lhe permita obter “soluções rápidas e 
precisas”; 

• Criativo: apresentação de soluções criativas que garantam a competitividade; 
• Multidisciplinar: o produto a ser desenvolvido deve envolver vários setores da empresa, 

como marketing, produção, assistência-técnica etc; 
• Pró-Ativo: é importante a visão além dos limites do projeto, antecipando soluções para 

problemas em etapas seguintes, tornando o projeto eficiente; 
• Iterativo: as decisões devem ser revistas a cada etapa podendo ser alteradas a fim de 

evitar erros que possam ocorrer durante as fases do desenvolvimento. 
É crescente a conscientização das empresas em contribuir para a preservação ambiental 

desenvolvendo produtos ecologicamente corretos. Este ato amplia o mercado da empresa, 
reduz custos e traz vantagem competitiva para seus produtos. Gouvinhas (2001) afirma que é 
preciso, segundo ambientalistas, ser de quatro a dez vezes mais eficiente na gerência de 
recursos naturais para ter os mesmos indicadores de qualidade de vida. Para desenvolver um 
produto deve-se levar em consideração aspectos inerentes a ele, tais como função, custo, 
ambiente de instalação, aplicabilidade, tipo de consumidor, forma, viabilidade e custo de 
transporte, assistência técnica, etc, além de aspectos que o tornem ecologicamente eficiente. 
Existem algumas ferramentas,conhecidas como Design for X – DFX ou Projeto para “algo”, 
destinadas, entre outros aspectos, a auxiliar o projetista na obtenção do produto eco-eficiente. 
O DFX, segundo Huang (1996), está focado em 7 elementos vitais ao produto. Antes mesmo 
de 1960, já eram desenvolvidos estudos sistemáticos para criação de guias a serem utilizados 
durante o desenvolvimento de produtos, a fim de tornar esse desenvolvimento eficiente, por 
exemplo, em aspectos relacionados à produção. A partir de 1970 foi introduzido o Design for 
Assembly – DFA ou Projeto para Montagem trazendo benefícios significativos às 
organizações revolucionando práticas e pensamentos de desenvolvimento de produtos antes 
aplicados. A expansão do DFA levou ao surgimento de novas ferramentas como Design for 
Manufacturing – DFM ou Projeto para Manufatura, Design for Disassembly – DFD ou 
Projeto para Desmontagem, Design for Recycling – DFR ou Projeto para Reciclagem, Design 
for Environment – DFE ou Projeto para o Meio Ambiente, entre outros. A letra X, em DFX, 
pode ser então substituída por uma inicial para o que se deseja projetar, seja Manufatura, 
Desmontagem, Reciclagem, Meio Ambiente, etc. 

O uso destas ferramentas vai conferir ao produto aspectos que facilitem sua montagem – 
DFA, desmontagem – DFD, reciclagem – DFR e garantam a preservação ambiental – DFE. 

Um exemplo de atuação holística se dá na implementação da Ecologia Industrial, pois 
exige uma modificação de todo o sistema de produção para além das fronteiras da empresa em 
direção aos fornecedores e usuários e/ou consumidores. A Ecologia Industrial consiste na 
modelagem sistêmica das atividades de produção e consumo com os fluxos de recursos 
envolvidos nas atividades e com fatores econômicos, políticos, sociais e legais; levando em 
conta que o meio industrial está imerso em um universo mais amplo que é o meio ambiente. 
Sendo assim é impossível tentar isolar a indústria e pontuá-la, pois há uma ligação cíclica com 
o meio e com outras indústrias presentes no meio. Por este motivo Allenby (1999) define 



 

Ecologia Industrial como sendo multidisciplinar e podendo ser aplicada à manufatura e aos 
ciclos de vida de produtos através de ferramentas, como DFA e avaliação do ciclo de vida. 

Ramos (2001) afirma que a Ecologia Industrial consiste na busca do equilíbrio 
semelhante ao dos ecossistemas naturais. 
 
 
5. Discussões e conclusões 

É possível envolver todos os setores da empresa mais ativamente na contribuição 
ambiental através de processo de sensibilização que atinja a todos os níveis hierárquicos da 
empresa. Dentro das variáveis ambientais citadas na literatura, pode-se notar que ainda não foi 
realizada uma avaliação do ciclo de vida do produto, ou até mesmo que não há uma 
preocupação com a destinação final do mesmo. 

Variáveis desta natureza ainda podem ser incorporadas ao produto, identificando pontos 
positivos e negativos do seu ciclo de vida. 

Para que um cenário seja modificado é necessário um planejamento além do próprio 
produto, que em alguns casos é realizado por projetistas que estejam fora dos limites da 
organização. Uma conduta auxilia pequenas e médias empresas a melhorarem sua 
performance ambiental, bem como seu produto, com economia e competência, seria a 
implantação de práticas ambientais a serem elaboradas de forma coletiva para o benefício 
comum. A adoção de pessoas especializadas em projetar produtos ajuda a empresa a se 
manter no mercado, com a concepção de produtos diferenciados, de qualidade e que 
agreguem valores ambientais. E como já foram mostradas no início deste trabalho, as formas 
atuais de concepção de produtos não são mais sustentáveis diante da realidade do planeta. 

Neste trabalho, reuniu-se um conjunto de informações ambientais por meio de 
considerações, regras e procedimentos encontrados na literatura, com o objetivo de orientar os 
projetistas no sentido de incorporá-las ao projeto do produto. Parece evidente que a 
consideração de variáveis ambientais ainda na fase inicial do projeto propicia uma maior 
eficiência no processo de concepção do produto. Assim, o projetista deve considerar 
requisitos ambientais durante todo o ciclo de vida do produto, pois se pode evitar que 
problemas advindos de uma fase do ciclo de vida sejam, simplesmente, transferidos para 
outras. A partir da pesquisa foi evidenciado que a abordagem ambiental torna-se cada vez 
mais relevante e esta tendência parece clara e, em princípio, irreversível. A questão 
econômica, entretanto, é ainda justificativa para opções relacionadas ao projeto voltado para o 
meio ambiente. Muitas vezes a redução de custos acaba por sobrepor-se a alternativas de 
projeto ambientalmente mais adequadas. Em contraponto, pode-se dizer que as crescentes 
pressões sociais, inclusive através da criação de legislação específica, acabarão por tornar a 
preocupação ambiental uma variável essencial ao projeto. Da mesma forma que a segurança 
do produto e o atendimento ao consumidor foram progressivamente considerados e hoje são 
critérios básicos de escolha e itens comuns a produtos que buscam excelência, espera-se que 
itens como não agressão ao meio ambiente e meios adequados para reciclagem sejam 
corriqueiros em um futuro próximo. 

Para prosseguimento da pesquisa pode-se incorporar ao projeto aspectos de natureza 
ambiental ainda não adotados, para a redução da degradação ambiental pela fabricação, 
utilização e descarte de produtos, minimizando a necessidade de sistemas de tratamento ou re-
aproveitamento de rejeitos na própria empresa (DFA e DFD). É possível também aplicar a 
avaliação do ciclo de vida aos produtos fabricados realizando um levantamento completo de 
cada ciclo. Uma análise quantitativa dos dados pode ser realizada, mensurando a quantidade 
de matéria-prima e insumos utilizados na fábrica e dispensada pelo processo produtivo. Seria 
de grande contribuição, uma análise das empresas de uma região, podendo-se sugerir aspectos 



 

relacionados à Ecologia Industrial que visam reunir esforços na busca de benefícios coletivos, 
melhorando a performance ambiental num âmbito mais abrangente. 
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