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O Ecodesign pode ser definido como uma abordagem pró-ativa de 

gestão ambiental voltado ao processo de desenvolvimento de produtos 

e cujo objetivo maior é a minimização dos impactos ambientais 

durante todo o ciclo de vida de um produto sem ccomprometer, no 

entanto, outros critérios essenciais como desempenho, funcionalidade, 

estética, qualidade e custo. Embora muitas vantagens competitivas e 

ambientais tenham sido associadas à aplicação do ecodesign quando 

do seu surgimento, sua aplicação no Brasil e no mundo ainda é 

limitada e restrita a poucas e grandes empresas, não gerando, dessa 

forma, os resultados benéficos esperados. Um dos fatores que contribui 

para esse quadro é o intenso desenvolvimento de novos métodos e 

ferramentas na última década, em detrimento do uso, avaliação e 

aprimoramento dos existentes, o que poderia evidenciar os benefícios 

associados ao seu uso e facilitar sua adoção por parte dos projetistas. 

O objetivo deste trabalho é apresentar alguns métodos e ferramentas 

do ecodesign com vistas a promover seu uso pelos desenvolvedores de 

produtos brasileiros. Para isso, extensa revisão bibliográfica foi 

empreendida e foram escolhidos os métodos e ferramentas mais citados 

na literatura, ao que se seguiu sua detalhada descrição. 
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1. Introdução: Evolução das abordagens de gestão ambiental de empresas 

As empresas começaram a incorporar as questões ambientais em conseqüência do aumento da 
conscientização da população quanto à importância da preservação do meio ambiente e do 
surgimento da legislação ambiental nas décadas de 1970 e 1980. Até então, os 
compartimentos do meio físico (ar, água e solo) eram encarados como depósitos infinitos para 
receber todos os resíduos advindos das atividades humanas (antrópicas) e dos seus processos 
produtivos. A postura de gestão ambiental adotada pelas empresas até então era a omissão, já 
que os poluentes gerados eram diluídos e dispersados no meio sem qualquer tratamento prévio 
(BULCHHOLZ, 1998).  

Segundo Sánchez (2001), as primeiras leis que visaram enfrentar a temática da poluição 
ambiental e seus efeitos surgiram em países industrializados em meados do século XX, em 
reação à grande poluição encontrada nesses países devido à postura de omissão das empresas. 
Essas leis focavam primordialmente o controle das emissões de poluentes, sendo, dessa 
forma, de caráter notadamente corretivo. Esse cenário fez com que as empresas começassem a 
adotar a postura de gestão ambiental conhecida como “fim-de-tubo”, em que o tratamento dos 
seus resíduos sólidos, líquidos e gasosos era realizado para garantir a conformidade com os 
padrões de emissão estabelecidos pelas leis ambientais. Essa abordagem implicou na 
instalação de caros e sofisticados filtros em chaminés e na construção de volumosas estações 
de tratamento de resíduos líquidos, agregando, dessa forma, novos custos ao processo 
produtivo, e, conseqüentemente, um aumento do custo final do produto (LEMOS, 2000). Sob 
o ponto de vista dos impactos ambientais, esse tipo de abordagem reativa não apresenta 
resultados satisfatórios, pois o que se verifica é a troca de um tipo de poluição por outra como 
(BARBIERI, 1997).  

A década de 80, marco no aumento em escala planetária da consciência ambiental, marca 
também uma substancial mudança no comportamento das empresas no tocante ao 
gerenciamento dos impactos ambientais causados pelas suas atividades. Como fruto do 
aumento da consciência ambiental dos cidadãos, as leis ambientais ficaram mais rigorosas e 
restritivas, tornando as tecnologias que suportavam a abordagem de “fim-de-tubo” até então 
utilizadas insuficientes para atender aos padrões de emissão mais rigorosos, elevando ainda 
mais os custos associados ao tratamento dos resíduos.  

A essa altura, a visão que predominava entre as empresas era a que conduzir seus negócios de 
forma ambientalmente consciente afetava negativamente o seu desempenho econômico, pois 
demandava maiores investimentos em produtos e processos e aumentava os custos de 
produção. No entanto, a partir de meados dos anos 80, os gastos com proteção ambiental 
começaram a ser vistos pelas empresas líderes não primordialmente como custos, mas sim 
como investimentos a longo prazo e, paradoxalmente, como vantagem competitiva 
(CALLENBACH ET AL, 1993).  

Além dos aspectos legais, essa mudança de atitude deve-se, também, à constatação dos reais 
custos associados à tradicional abordagem de fim-de-tubo. Observou-se que, além dos custos 
usualmente contabilizados com tratamento e disposição, há custos relacionados (e não 
usualmente contabilizados) com, por exemplo, perda de matéria prima, água, energia, não 
conformidades legais e normativas e aqueles relacionados à imagem da empresa (BIERMA, 
1998). Sobre esse viés econômico, segundo dados do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (UNEP), tipicamente, para cada dólar contabilizado com tratamento ou 
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disposição de resíduos, há de dois a três outros dólares “escondidos” ou simplesmente 
ignorados, sendo essa constatação é válida, inclusive, para grandes e bens gerenciadas 
empresas (UNEP, 2004).   

É nesse contexto que algumas indústrias passaram a adotar, no final da década de 80, 
abordagens de gestão ambiental que visavam reduzir a quantidade de resíduos gerados por 
meio de técnicas de reutilização, reciclagem (interna ou externa ao processo) e recuperação de 
materiais, como ilustrado na figura 1 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reutilização, reciclagem, recuperação (BISHOP, 2000). 

Ainda assim, tanto a reutilização quanto a reciclagem e a recuperação, embora contribuam 
para a minimização da geração de resíduos, constituem-se em soluções paliativas, pois partem 
do pressuposto de que o resíduo existe e também porque geram subprodutos e envolvem 
gastos energéticos e outros custos operacionais. Dessa forma, as empresas passaram a adotar, 
a partir do final da década de 80 e início da de 90, a postura preventiva quanto à geração de 
resíduos, baseada na conciliação entre ganhos econômicos e ambientais.  

Exemplo dessa nova postura é o programa denominado Pollution Prevention Pays (3P) 
empreendido pela americana Minnesota Mining and Manufacturing (3M). Em seus primeiros 
anos de existência, o programa envolveu mais de 2.500 mudanças de processos, levando a 
uma economia de mais de US$ 500 milhões. Além disso, outros US$650 milhões foram 
economizados como resultado da economia de energia (LEIGHTON, 1992). Mais 
recentemente, a economia gerada por esse programa pioneiro foi de US$46.200.000 em 2003 
(3M, 2004). É nesse contexto de conciliação entre melhorias ambientais e ganhos econômicos 
que surgem, na década de 90, as abordagens conhecidas como prevenção à poluição (P2) e 
produção mais limpa (P+L).  

Van Weenen (1995) afirma que as abordagens pró-ativas, voltadas aos processos, têm 
preferência sobre aquelas de caráter reativo (fim-de-tubo), destacando que, gradualmente, tem 
sido aceito que as abordagens orientadas ao produto são ainda mais atrativas quando 
comparadas àquelas orientadas ao processo.  

Assim, na evolução das abordagens de gestão ambiental empresarial, supera-se a visão focada 
no processo produtivo e no tratamento e disposição final de seus dejetos (resíduos sólidos, 
emissões gasosas e efluentes líquidos) e passa-se a adotar uma visão holística de todos os 
impactos ambientais causados ao longo das fases do ciclo de vida de um produto. As 
abordagens assim direcionadas podem ser encaradas como uma evolução daquelas voltada aos 
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processos de produção, que é uma das fases do ciclo de vida de um produto (GUELERE 
FILHO, 2005). A figura 2 mostra um esquema do ciclo de vida de um produto onde são 
considerados cenários para o fim da vida útil do produto (CRC, 2004). 

 
Figura 2: Ciclo de vida de um produto incorporando cenários para fim de vida útil  

Estima-se que entre 60% a 80% de todos os impactos ambientais causados ao longo de todas 
as fases da vida de um produto são determinados nas fases iniciais de seu projeto (GRAEDEL 
& ALLENBY, 1995). A partir dessas constatações, inúmeras abordagens para auxiliar 
empresas na adoção da gestão ambiental segundo a perspectiva da integração dos aspectos 
ambientais no processo de desenvolvimento de produto têm sido desenvolvidas, 
principalmente através da abordagem denominada ecodesign (MAXWELL & VORST, 2003).  

 

2. Ecodesign 

2.1 Contexto e definições 

Os produtos são fundamentais para a riqueza da sociedade e para a qualidade de vida 
desejada. Todavia, o crescente consumo de produtos está também, direta ou indiretamente, na 
origem da maior parte da poluição e do esgotamento de recursos que a nossa sociedade causa. 
(COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS, 2001). Todos os produtos causam 
impactos ambientais durante o seu ciclo de vida de alguma maneira, desde a extração da 
matéria-prima, produção e uso até a gestão e disposição dos resíduos.  Esses efeitos 
ambientais resultam de decisões inter-relacionadas feitas em vários estágios do ciclo de vida 
do produto (BAUMANN; BOONS; BRAGD, 2002). 

O desafio de tornar os produtos mais ecológicos deve ser assumido primordialmente pelas 
empresas e pelos consumidores, visto que as principais decisões relativas aos impactos 
ambientais dos produtos são tomadas na fase de projeto e no estabelecimento comercial. A 
preparação de uma estratégia generalizada para a integração das questões ambientais no 
processo de design de produtos deve considerar a complexidade e a diversidade dos produtos 
e a rápida evolução do conhecimento e da perícia no domínio do design (COMISSÃO DAS 
COMUNIDADES EUROPÉIAS, 2001). 

O desempenho ambiental de um produto é determinado pela soma de todos os impactos 
ambientais ao longo do seu ciclo de vida. É necessário observar, entretanto, que nenhuma 
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redução do impacto ambiental será obtida a menos que o produto seja competitivo e substitua 
outros produtos no mercado com menor desempenho ambiental. Assim, a funcionalidade, o 
desempenho, a estética, a qualidade e o custo do produto devem ser compatibilizados com um 
melhor desempenho ambiental (NIELSEN; WENZEL, 2001). 

Nesse contexto, o ecodesign pode ser definido como uma abordagem de gestão ambiental pró-
ativa que corresponde a ações tomadas no desenvolvimento do produto direcionadas à 
minimização dos impactos ambientais durante todo o seu ciclo de vida, sem comprometer 
outros critérios essenciais do produto como desempenho, funcionalidade, estética, qualidade e 
custo. Integra as questões ambientais no design industrial relacionando o que é tecnicamente 
possível com o que é ecologicamente necessário e socialmente aceitável, face à percepção 
crescente das necessidades de salvaguardar o ambiente num contexto de desenvolvimento 
sustentável (JOHANSSON, 2002; WEENRN, 1995). 

2.2 Métodos e ferramentas 

Diferentes métodos e ferramentas de ecodesign foram desenvolvidos para a avaliação de 
impactos ambientais, evidenciando potenciais problemas e conflitos e facilitando a escolha 
entre diferentes aspectos através da comparação entre estratégias de design ambiental. 
Entende-se como método e ferramenta aqui, qualquer meio sistemático para lidar com as 
questões ambientais durante o processo de desenvolvimento do produto. Os métodos e as 
ferramentas de ecodesign podem ter abordagens qualitativas, quantitativas (simples ou 
complexas) ou ambas. (BAUMANN; BOONS; BRAGD, 2002; BYGGETH; 
HOCHSCHORNER, 2006; GUELERE FILHO; ROZENFELD, 2006). Existem métodos e 
ferramentas que possibilitam a avaliação dos impactos ambientais dos produtos ao longo do 
seu ciclo de vida e a identificação de seus pontos fracos, onde estão as maiores oportunidades 
de melhoria do desempenho ambiental do produto.  

A partir da perspectiva da engenharia, Baumann et al (2002) classificou as ferramentas de 
ecodesign em seis categorias: frameworks, guidelines e checklists, rating e ranking, software e 
sistemas expert, ferramentas analíticas e ferramentas organizacionais. Os frameworks 
geralmente contêm uma idéia geral sobre o que poderia guiar as considerações ambientais no 
desenvolvimento do produto e freqüentemente são acompanhados por um kit de ferramentas e 
estratégias técnicas. Os checklists e os guidelines são ferramentas de natureza qualitativa que 
listam as questões a serem consideradas no processo de desenvolvimento do produto e são 
usadas para checar se um determinado requerimento foi satisfeito ou não. As ferramentas de 
ranking e rating são geralmente quantitativas, simples e tipicamente fornecem uma escala pré-
determinada para avaliação do impacto ambiental em determinada fase do desenvolvimento 
do produto. As ferramentas analíticas são quantitativas e utilizadas para a avaliação e medição 
da performance ambiental de um produto. Os softwares e os sistemas experts, por sua vez, são 
ferramentas que possibilitam o manejo de informações ambientais complexas de maneira 
rápida e simples. Finalmente, as ferramentas organizacionais dão à direção de como se 
organizar, por exemplo, uma seqüência de tarefas ou de cooperação de certas funções de 
negócio com as partes interessadas, de forma a inserir a sustentabilidade na estratégia da 
empresa (BAUMANN; BOONS; BRAGD, 2002; GUELERE FILHO; ROZENFELD, 2006).   

Na virada do milênio, era comum pesquisadores e empresas expressarem otimismo por 
vantagens competitivas a partir das atividades do ecodesign, paradigmas ganha-ganha 
pareciam ser dominantes (BAUMANN; BOONS; BRAGD, 2002; BOKS, 2005; GUELERE 
FILHO; ROZENFELD, 2006). Recentemente, a demanda por provas desse benefício, 
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especialmente numa escala empresarial global, tem se tornado maior. A falta de comprovação 
de que os paradigmas existentes podem se materializar com sucesso nas atividades industriais 
é a principal fonte de descontentamento (BOKS, 2005).  

O intenso desenvolvimento de novos métodos e ferramentas de ecodesign em detrimento ao 
estudo e aprimoramento das existentes e a falta de integração do amplo contexto do 
desenvolvimento de produtos e a sua ligação com a estratégia da empresa e com os processos 
de competição e cooperação são duas das explicações citadas por Baumann, Boons e Bragd 
(2002) para a não obtenção das potencialidades do ecodesign, tal como previsto no começo da 
década de 1990. Dessa forma, o objetivo aqui expresso é o de lançar luz sobre alguns métodos 
e ferramentas do ecodesign, e não desenvolver novos métodos e ferramentas.  

Serão apresentados nesse trabalho 11 métodos e ferramentas do ecodesign que já 
comprovaram a importância de sua aplicação no processo de desenvolvimento de produtos 
para a formulação de produtos que causam menor impacto ambiental desde a extração da 
matéria-prima, passando pela produção e chegando à disposição final no seu fim de vida. São 
eles: a Avaliação do Ciclo de Vida (Life Cycle Assessment - LCA), a matriz Eco-Funcional 
(The Eco-Function Matrix), a Casa da Qualidade para o Meio Ambiente (Quality Function 
Deployment for Environment - QFDE), a matriz MET (MET-Matrix), a matriz MECO 
(Materials, Energy, Chemicals and Others), LiDS-wheel (Life Cycle Design Strategies), a 
Matriz de Avaliação da Responsabilidade Ambiental do Produto (The Environmentally 
Responsible Product Assessment Matrix - ERPA), as Dez Regras de Ouro (The Ten Golden 
Rules), a Análise ABC (ABC Analysis), a Matriz de Design para o Ambiente (Design for 
Environment Matrix) e, por fim, a Análise do Efeito Ambiental (Environment Effect Analysis 
- EEA). Abaixo segue uma descrição detalhada de cada um desses métodos e ferramentas: 

− Avaliação do Ciclo de Vida (ACV): utilizada para fornecer uma visão holística do 
desempenho ambiental total de um produto ao longo de todo o seu ciclo de vida, de forma 
a se entender a complexidade dos problemas ambientais. É geralmente utilizado para 
comparar produtos que desempenham a mesma função ou para determinar pontos críticos. 
Os aspectos ambientais e os potenciais impactos associados ao produto são avaliados 
quantitativamente através da compilação de um inventário de ciclo de vida com todos os 
fluxos de entrada e saída relevantes (através da identificação de energia e materiais 
utilizados e dos resíduos lançados para o meio ambiente) de um produto ou sistema; 
avaliação e cálculo dos impactos ambientais potenciais associados com as suas entradas e 
saídas; e interpretação dos resultados do inventário e dos impactos ambientais em cada fase 
em relação aos objetivos e ao escopo do estudo. Não existe um método único de avaliação 
de impacto ambiental para conduzir as Avaliações do Ciclo de Vida. A Avaliação do Ciclo 
de Vida fornece informações importantes para os processos de tomada de decisão através 
da definição dos efeitos ambientais das atividades industriais e da identificação de 
potenciais de melhorias ambientais (GOEDKOOP ET AL, 2006; LINDAHL).  

− Matriz Eco-Funcional: maneira sistemática de incorporar adequadamente as propriedades 
funcionais necessárias e importantes para um produto ao menor preço ambiental possível. 
Uma plataforma de comunicação para prioridades funcionais e impactos ambientais é 
estabelecida através da combinação do Perfil Ambiental e do Perfil Funcional do produto. 
O Perfil Funcional descreve e avalia propriedades, áreas e atividades que estão associadas 
com a funcionalidade do produto e a sua viabilidade comercial. Este perfil deve ser criado 
independentemente do Perfil Ambiental e inclui as seguintes categorias: tempo de vida útil, 
tempo de uso, segurança, interação homem/máquina, economia, flexibilidade técnica, 
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demanda ambiental e confiabilidade. O elemento chave do Perfil Ambiental é a 
identificação das propriedades dos produtos que estão correlacionadas com a geração de 
impactos ambientais, sem, no entanto, requerer profundo conhecimento das questões 
ambientais detalhadas. Os aspectos avaliados no Perfil Ambiental são: número de produtos 
produzidos por ano, peso e volume do produto, número de materiais diferentes, uso de 
materiais raros, uso de materiais tóxicos, uso de energia e fonte de energia. Pode ser 
aplicada em diferentes estágios do desenvolvimento do produto, de acordo com o grau de 
especificação e detalhamento do Perfil Ambiental e Funcional (LAGERSTEDT , 2002). 

− Casa da Qualidade para o Ambiente (QFDE): ferramenta desenvolvida para a incorporação 
dos aspectos ambientais (requisitos ambientais e especificações de engenharia ambientais) 
no QFD tradicional para lidar com os requisitos tradicionais da qualidade e com os 
requisitos ambientais simultaneamente. O QFDE consiste de quatro fases. As saídas 
principais das fases I e II são a identificação das unidades funcionais do produto que 
precisam ser focadas no design do produto quando qualidades ambientais e tradicionais são 
consideradas. A partir da identificação das unidades funcionais mais importantes, as 
melhorias de design do produto são analisadas nas fases III e IV, através da identificação 
da combinação entre as métricas de engenharia e as partes componentes dos produtos a 
serem melhoradas e os efeitos da mudança de design são avaliadas através da voz do 
consumidor usando a informação semi-quantitativa presente nas matrizes das fases I e II. 
Dessa forma, as funções requisitadas para um produto ou estrutura de produto para realizar 
essas funções são analisadas, auxiliando os engenheiros projetistas a selecionar a melhor 
alternativa entre àquelas encontradas para a diminuição do impacto ambiental dos 
produtos, de acordo com as alterações do seu design. (SAKAO ET AL, 2001; MASUI ET 
AL, 2001).  

− Matriz MET: os maiores problemas ambientais do ciclo de vida de um produto são 
identificados e utilizados para a elaboração de diferentes estratégias ambientais para 
melhoria do desempenho ambiental do produto. Os impactos ambientais são classificados 
nas categorias Ciclo de Materiais (M), Uso de Energia (E) e Emissões Tóxicas (T). O 
procedimento utilizado segue os seguintes passos: discussão da função do produto, 
definição da unidade funcional e dos limites do sistema, listagem dos materiais, energia e 
substâncias tóxicas consumidas nas diferentes fases do ciclo de vida, e avaliação. Os 
resultados e os dados utilizados podem ser tanto qualitativos quanto quantitativos. Esta 
matriz apresenta uma perspectiva do ciclo de vida e pode ser aplicada como linha guia a 
ser seguida (BYGGETH; HOSCHHORNER, 2006).  

− Matriz MECO: uma estimativa do impacto ambiental de cada fase do ciclo de vida 
(fornecimento de matéria-prima, manufatura, uso, disposição e transporte)  é realizada 
através de estimativas das quantidades de materiais (M), energia (E), químicos (C) e outros 
materiais (O) utilizados na produção e uso do produto. A categoria “Material” inclui todos 
os materiais necessários para a produção, uso e manutenção do produto. Da mesma forma, 
a categoria “Energia” inclui toda e energia utilizada durante o ciclo de vida do produto, 
incluindo o uso de energia para a extração da matéria prima e a categoria “Químicos” 
considera, por sua vez, todos os produtos químicos utilizados durante o ciclo de vida do 
produto. Os impactos ambientais que não se encaixam em nenhuma das categorias 
anteriores devem ser incluídos na categoria “Outros”. Todos os fluxos de entrada e de 
saída devem ser considerados para uma categoria em relação a um tempo base de acordo 
com a unidade funcional do produto e a fase do ciclo de vida escolhida (BYGGETH; 
HOSCHHORNER, 2006; HOCHSCHORNER; FINNVEDEN, 2003).  
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− LiDS – Wheel (Estratégias de Design para o Ciclo de Vida): oferece uma visão geral do 
potencial de melhorias ambientais de um produto ao designer. Oito estratégias ambientais 
de melhoria são utilizadas nessa ferramenta: seleção de materiais com baixo impacto 
ambiental, redução do uso de materiais, otimização das técnicas de produção, otimização 
dos sistemas de distribuição, redução do impacto durante o uso, otimização da vida útil, 
otimização do sistema de gestão do fim de vida do produto e um novo conceito de 
desenvolvimento. Os critérios são ponderados qualitativamente utilizando-se sinais de 
menos e mais e não é oferecido suporte para priorizar um critério específico em relação a 
outro (BYGGETH; HOSCHHORNER, 2006). 

− Matriz de Avaliação da Responsabilidade Ambiental do Produto (ERPA): utilizada para 
estimar o potencial de melhorias de um produto de acordo com o seu desempenho 
ambiental atual e desejado. Cada fase do seu ciclo de vida (pré-manufatura, manufatura, 
distribuição, uso e remanufatura/reciclagem/reuso) é avaliada de acordo com cinco 
critérios (escolha de materiais, uso de energia, resíduos sólidos, efluentes líquidos e 
emissões gasosas). O impacto ambiental de cada fase do ciclo de vida é estimado através 
da pontuação de cada critério de 0 (máximo impacto) a 4 (mínimo impacto). Checklists são 
desenvolvidos para a pontuação dos critérios de acordo com as características dos 
produtos. A responsabilidade ambiental total do produto é calculada somando-se os valores 
atribuídos a todas as linhas e colunas da matriz. Se uma determinada fase do ciclo de vida 
ou critério for mais significativa, pode ser atribuído um peso diferente a eles. Quanto maior 
for a pontuação de produto, melhor será o seu desempenho ambiental (BYGGETH; 
HOSCHHORNER, 2006; HOCHSCHORNER; FINNVEDEN, 2003; LEE ET AL, 2003). 

− Matriz de Design para o Ambiente (DfE Matrix): levanta questões relacionadas aos 
impactos ambientais do produto que podem não ter sido considerados previamente e 
fornece uma análise semi-quantitativa das alternativas de design do produto. O resultado é 
uma pontuação relativa do produto que pode ser utilizada para comparar o produto que está 
sendo desenvolvido com um produto existente, ou ainda para comparar alternativas de 
design para um novo produto de acordo com o seu impacto ambiental potencial. Os totais 
para cada fase do ciclo de vida e os impactos ambientais indicam áreas importantes e áreas 
para melhorias em termos dos atributos ambientais de um produto ao longo de todo o seu 
ciclo de vida. A pontuação total da matriz é uma medida relativa dos atributos do produto e 
complementa os parâmetros econômicos, de valor do cliente e de manufaturibilidade que 
também devem ser avaliados (YARWOOD  E EAGAN). 

− As Dez Regras de Ouro: guia o desenvolvedor de produtos quanto às questões gerais a 
serem consideradas através da sua aplicação de acordo com os desafios específicos de um 
produto particular. Consiste de um sumário de diversas linhas guias e manuais utilizados 
por empresas dos mais diversos setores, contendo recomendações de estratégias 
ambientais. Essa ferramenta pode ser utilizada para melhorar o desempenho ambiental do 
conceito de um produto ou para comparar diferentes alternativas de conceitos. Para que 
possa ser utilizada por uma determinada empresa, ela deve ser primeiramente transformada 
e customizada de acordo com as características da empresa e dos seus produtos 
desenvolvidos (BYGGETH; HOSCHHORNER, 2006; LUTTROPP; LAGERSTEDT, 
2006).  

− Análise ABC: realiza a avaliação dos impactos ambientais de um produto. O produto é 
avaliado em onze critérios diferentes e, de acordo com essa avaliação qualitativa, é 
classificado em uma das seguintes áreas: A = problemática (requer ações), B = média (a ser 
observado e melhorado) e C = sem perigo (nenhuma ação é requerida). Apresenta uma 



 

XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
A integração de cadeias produtivas com a abordagem da manufatura sustentável. 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2008 
 

 

 

 

 

 
 

9

perspectiva do ciclo de vida do produto, dando uma visão geral dos impactos ambientais 
gerados em cada uma das fases do seu ciclo de vida (BYGGETH; HOSCHHORNER, 
2006).  

− Análise do Efeito Ambiental (EEA): os impactos ambientais em todas as fases do ciclo de 
vida de um produto são identificados e avaliados de maneira sistemática, através da 
avaliação de todas as atividades do ciclo de vida do produto que possam ter influência 
ambiental significativa. A partir dos resultados obtidos e dos impactos ambientais mais 
expressivos, são propostas maneiras de minimizar os impactos ambientais do produto em 
estudo. Posteriormente, essas sugestões são avaliadas e, se aceitas, realizadas por uma 
pessoa responsável. A Análise do Efeito Ambiental pode ser realizada em conjunto com as 
Design-FMEAs (Failure Mode Effect Analysis). Conseqüentemente, as ferramentas 
aplicadas à qualidade e ao meio ambiente são fundidas, seguindo a integração das 
considerações ambientais em um único sistema de gestão (LINDAHL, 2000; LINDAHL, 
2001). 

Variando a exatidão dos resultados, os diferentes métodos e ferramentas apresentados 
mostraram-se úteis de acordo com as especificidades das fases do processo de 
desenvolvimento de produtos em que podem ser aplicados. A decisão de qual método e 
ferramenta utilizar depende principalmente do estágio do desenvolvimento de produtos, isto é, 
de quão detalhada são as informações de entrada e saída. Tempo e custo podem ser reduzidos 
e produtos ambientalmente mais corretos podem ser produzidos se o uso dos métodos e 
ferramentas do ecodesign se der também nas fases iniciais do processo de design de novos 
produtos. 
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