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As questões ambientais atuais exigem que as empresas tenham maior 

preocupação com os produtos oferecidos no mercado já que uma das 

dificuldades atuais é decorrente dos produtos não serem desenvolvidos 

para sua recuperação na etapa de pós-coonsumo. Isso faz com que eles 

sejam, muitas vezes, descartados em aterros sanitários causando 

impactos ambientais e aumentando os resíduos sólidos. Neste sentido a 

projeção de produtos que sejam facilmente recuperáveis se apresenta 

como um desafio a ser alcançado pelos desenvolvedores. No entanto, 

uma das maiores dificuldades para integrar as estratégias de fim de 

vida-EoL (reuso, reparo, remanufatura e reciclagem) dentro do 

processo de desenvolvimento de produtos resulta da falta de 

conhecimento e a falta de práticas (métodos, ferramentas e técnicas) 

que facilitem sua integração. Para isso, foi feita uma revisão 

sistemática das práticas existentes para EoL, e baseadas nessas 

práticas, foi proposto um guideline com o objetivo de auxiliar os 

desenvolvedores na projeção de produtos que sejam recuperáveis na 

etapa de pós-consumo e que, seus materiais, partes e componentes, 

sejam reintegrados ao processo produtivo. Gerando assim ganhos no 

âmbito ambiental, econômico e social integrados dentro do contexto de 

sustentabilidade. 
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1. Introdução 

A preocupação sobre os impactos ambientais causados principalmente, pelas atividades 

industriais, tem levado à comunidade internacional a visar objetivos que integrem alternativas 

para um desenvolvimento sustentável (DS). A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD) da Organização das Nações Unidas (ONU), define DS como 

sendo o desenvolvimento que atende às necessidades presentes sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades (THE 

WORLD COMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT - WCED, 1987). 

Dentro deste contexto, pode ser mencionada a extração de matéria-prima, a fabricação, o uso 

e descarte dos produtos, essenciais para promover a qualidade de vida e a satisfação da 

sociedade, como os responsáveis ou causadores dos impactos ocasionados ao meio ambiente 

(COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS, 2001). Neste âmbito é importante que 

as empresas desenvolvam produtos com melhor desempenho ambiental para conseguir 

diminuir os impactos ambientais negativos do ciclo de vida dos produtos (JACOBSSON, 

2000; KAEBERNICK, 2008; LEE et al, 2008; SELIGER; WEINERT; ZETTL, 2007; 

ZWOLINSKI; LOPEZ-ONTIVEROS; BRISSAUD, 2006).  

O Programa Ambiental das Nações Unidas destaca três estratégias que visam o 

desenvolvimento sustentável (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME – 

UNEP, 2008): i) a desmaterialização, que enfoca na necessidade e na funcionalidade em vez 

do produto em si, no acompanhamento do fluxo de materiais e de energia nos processos 

industriais e de consumo, e no aumento da produtividade do recurso; ii) a gestão do ciclo de 

vida, que integra ferramentas e conceitos existentes para auxiliar a tomada de decisão sobre 

produtos e serviços mais sustentáveis em uma estrutura que engloba todo o ciclo de vida e 

comunica informações relevantes às partes interessadas; e iii) o sistema produto-serviço, que 

consiste no desenvolvimento de uma mistura comerciável de produtos e serviços que, em 

conjunto, são capazes de atender as necessidades do cliente, com menor impacto ambiental. 

Neste sentido é importante que as estratégias de fim de vida (End-of-Life - EoL): reuso, 

reparo, remanufatura e reciclagem sejam integradas dentro do Processo de Desenvolvimento 

de Produtos (PDP). Um dos principais objetivos é facilitar a recuperação de materiais e 

componentes. Observa-se que uma das maiores dificuldades citadas pelas empresas que atuam 

no pós-desenvolvimento é o fato dos produtos não serem projetados com essa finalidade 

ocasionando, em muitos casos, maiores custos no momento da sua recuperação, o que leva a 

continuar com as atividades atuais de disposição final em aterros sanitários.  

Para Gehin; Zwolinski e Brissaud (2008) a integração das estratégias de fim de vida devem 

ser consideradas dentro das fases iniciais do PDP, onde são tomadas as decisões mais 

importantes referentes ao produto como funcionalidade, estrutura, materiais, componentes, 

entre outros. A principal função desta integração é garantir que esses produtos atendam os 

requisitos relacionados com a recuperação nas etapas finais do ciclo de vida, especificamente, 

na etapa de pós-consumo. Isto permite que os materiais e componentes possam ser 

reintegrados ao processo produtivo, alcançando grandes benefícios nos pilares ambiental, 

econômico e social, propostos pelo desenvolvimento sustentável.  

Atualmente existem diversas práticas (métodos, ferramentas, técnicas) que tem como objetivo 

auxiliar os fabricantes (desenvolvedores e designers) na integração das EoL ao PDP. 

Entretanto, o elevado número dessas práticas, os diferentes objetivos considerados na 
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aplicação, a quantidade elevada de dados de entrada necessários para utilizá-las, os diferentes 

procedimentos técnicos, a falta de sistematização das informações, o alto grau de 

complexidade das práticas, terminam reduzindo ou limitando seu uso no PDP (LEE et al., 

2008; WILLIENS et al.,2003).  

O objetivo deste artigo é apresentar uma lista de guidelines que sejam consideradas no PDP 

para incorporar EoL na projeção de produtos. Esses guidelines foram indicados a partir de 

uma revisão sistemática das principais práticas existentes de EoL. 

Nas próximas seções são descritas as principais características do PDP, a EoL dos produtos e 

também a metodologia científica utilizada para executar este trabalho. Em seguida, são 

apresentadas as práticas de EoL é os guidelines. Por fim são apresentadas as conclusões do 

trabalho. 

2. Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) 

Conforme afirmam Clark e Fujimoto (1991), o PDP é o conjunto de atividades pelo qual uma 

organização transforma diferentes informações e dados referentes às oportunidades de 

mercado e tecnologias em produtos comerciáveis.  

Para Rozenfeld et al., (2006), o PDP envolve o conjunto de atividades pela qual se busca 

chegar às especificidades de um produto com seus processos para que a manufatura seja capaz 

de produzi-lo, a partir das necessidades do mercado, restrições tecnológicas, estratégias 

competitivas e de produto da empresa. Neste sentido, mudanças eventuais podem ser 

apresentadas para essas especificações, o acompanhamento após o lançamento e a projeção de 

sua descontinuidade no mercado. Os mesmos autores mencionam como o registro de lições 

aprendidas ao longo do ciclo de vida ajuda a melhorar o desenvolvimento de novos produtos. 

Já para Machado e Toledo (2008) desenvolver um produto parte de uma idéia que pode ser 

materializada na forma de um bem físico ou um serviço a ser prestado, sendo que, nesse 

desenvolvimento, existem diversas atividades planejadas, coordenadas e controladas, visando 

alcançar a criação de um novo produto.  

O PDP é considerado como um dos processos de negócio mais importantes para as empresas, 

porém um dos mais difíceis de estruturar, por ser cada projeto único para cada produto 

desenvolvido. Esses aspectos criam um alto grau de incerteza, baixa previsibilidade e 

criatividade, principalmente nas fases iniciais. Apesar dessa situação, é possível e necessário 

gerenciar o desenvolvimento de produtos para conseguir planejar, executar, controlar e 

melhorar as atividades envolvidas no processo (ROZENFELD et al., 2006).  

Neste sentido, as práticas de gestão sistematizadas nos modelos de referência surgem como 

uma tentativa de promover o desempenho do PDP e para que este processo seja eficaz e 

eficiente, e possa alcançar os resultados esperados e estimular a competitividade da empresa. 

Os modelos de referência apresentam informações para as empresas sobre as atividades, os 

responsáveis, os resultados esperados, as entregas e os requisitos que devem ser considerados 

para o processo de desenvolvimento de produtos. Ou seja, um modelo representa uma 

coletânea de atividades, métodos, departamentos, entre outros, ao longo do PDP, que visa 

conseguir que todas as partes envolvidas das diversas áreas mantenham termos comuns, 

facilitando a comunicação e a integração entre eles (PIGOSSO, 2008; GUELERE FILHO; 

ROZENFELD, 2006; ROZENFELD, et al., 2006). 

Por exemplo, o modelo desenvolvido por Rozenfeld et. al (2006) focado nas diferentes 

atividades do PDP, apresenta uma divisão de três macrofases (Figura 1): pré-
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desenvolvimento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento, o que caracteriza uma fase são os 

resultados de avaliação que proporcionam reflexão sobre o andamento do projeto, assim como 

a prevenção de futuros problemas, sendo vistos como lições aprendidas para a empresa. A 

avaliação é realizada por meio de um processo conhecido como transição de fase (gate), 

contudo, as fases podem ser alteradas conforme o projeto real, além disso, este modelo foi 

desenvolvido para produtos de bens de capital e consumo duráveis. 

 

Figura 1 – Visão Geral do Modelo de Referência para o PDP 

 

Destaca-se que as empresas devem oferecer produtos mais sustentáveis, em menores tempos, 

sem que isso comprometa a qualidade e funcionalidade do produto, alcançando sempre a 

satisfação dos consumidores finais (RONZENFELD et al., 2006).  

Estimativas na literatura apontam que 60-80% dos impactos ambientais dos produtos são 

conseqüências das decisões tomadas nas fases preliminares do projeto (JESWIET; 

HAUSCHILD, 2005; JOHANSSON, 2002; LUTTROPP; LAGERSTEDT, 2006; MANZINI; 

VEZZOLI, 2002; NIELSEN; WENZEL, 2002), por sua vez Wanyama et al. (2003) também 

destacam que as decisões tomadas pelos designers na fase do projeto do produto influenciam 

entre 70% a 80% o custo total do mesmo.  

Rozenfeld et al,. (2006) mencionam que as iniciativas de produção sustentável são integradas 

no PDP para otimizar ambientalmente o ciclo de vida do produto. É uma dinâmica de 

integração que quando os requerimentos e conceitos de sustentabilidade são tomados durante 

o desenvolvimento de produtos, pode-se criar como conseqüência, uma manufatura mais 

sustentável, com produtos ambientalmente mais corretos (FIKSEL; MCDANIEL; 

SPITZLEY, 1998; GUELERE FILHO; ROZENFELD, 2006; ROZENFELD et al., 2006). 

3. Estratégias de fim de vida (End-of-Life - EoL) dos produtos 

O conceito de Fim de vida se refere ao momento em que os produtos não satisfazem as 

necessidades dos usuários. King et al. (2006) e Rose (2000) destacam que o descarte é 

incentivado pelo deterioro, tecnologia obsoleta ou pelas mudanças nas prioridades dos 

consumidores, também acrescentam o fato que as preferências dos usuários muitas vezes 

mudam mais rápido que a própria deterioração do produto. 

Para Seliger, Basdere e Keil (2001), o descarte dos produtos na fase de pós-consumo é 

causado pela desvalorização das mudanças tanto físicas como de desempenho. As primeiras 
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podem ser dadas pelo envelhecimento, corrosão ou deterioração do produto e o segundo 

grupo ocorre por mudanças nas tendências de moda, valores ou progressos tecnológicos. Essa 

desvalorização conduz a uma restrição ou baixa funcionalidade, reduzindo a qualidade 

ambiental, perda de imagem ou perda na segurança dos produtos.  

O quadro 1 apresenta uma explicação das diferentes EoL, já a Figura 2 apresenta o Ciclo de 

Vida Material dos Produtos e as EoL. Pode ser observado como a recuperação de materiais 

deve entrar nas diferentes fases do ciclo de vida do produto. Pigosso et al., (2010) destacam 

como o planejamento da fase de fim de vida de produtos torna-se importante para diminuir os 

impactos ambientais associados à disposição final desses produtos. Rose (2000) acrescenta o 

interesse do consumidor e as pressões do mercado, especialmente nas atividades de negocio 

como forças intangíveis que levam as empresas a examinar melhor o fechamento e tratamento 

na fase final de seus produtos.  

Ao considerar as estratégias de fim de vida (EoL) durante o processo de desenvolvimento de 

produtos (PDP), principalmente, nas fases iniciais pode ser garantido que os produtos e 

processos de manufatura atenderão critérios / requisitos relacionados com a recuperação de 

materiais e componentes nas fases finais do ciclo de vida, especialmente, na fase de pós-

consumo. Alternativas que levam a reduzir os impactos ambientais e os desperdícios de 

energia, materiais e recursos consumidos (GEHIN; ZWOLINSKI; BRISSAUD, 2008). 

 

EoL Descrição 

Reuso 

O Reuso é considerado por Rose (2000) como aquele produto que é reusado logo após seu 

primeiro uso, ou seja, são bens de segunda mão, utilizados conforme suas características de 

design originais. Gray e Charter (2006) mencionam que os produtos reusados, retêm os 

possíveis problemas adquiridos durante sua vida anterior. 

Reparo 

O Reparo é descrito como uma estratégia na qual unicamente as partes danificadas / quebradas 

são trocadas por outras para manter a funcionalidade original do produto, entretanto, as peças 

trocadas nem sempre apresentam condição de novas e podem ser utilizadas de outros produtos 

iguais ou similares. Ijomah; Bennett; Pearce (1999) mencionam que o reparo se refere ao 

processo de restabelecimento das condições funcionais nos componentes danificados do 

produto. Thierry et al. (1995) também destacam que a estratégia de reparo apresenta atividades 

limitadas de desmontagem e montagem.  

Remanufatura 

A remanufatura visa à restauração de produtos a condição de novos, oferecendo a mesma 

qualidade e garantia de um produto novo (GRAY; CHARTER, 2006; HAUSER, LUND, 2003; 

JACOBSSON, 2000; STEINHILPER, 1998). Neste caso, a garantia é equivalente às fornecidas 

pelo Fabricante Original do Equipamento (Original Equipment Manufacture - OEM) (IJOMAH 

et al., 2007). Sundin (2004) complementa afirmando que o sucesso da remanufatura depende da 

coleta do produto e carcaça ou core - parte indispensável para o processo. 

Segundo Steinhilper (1998), o processo de remanufatura é realizado a partir de cinco etapas: 

desmontagem, limpeza de partes, inspeção e armazenamento, recondicionamento e troca, 

remontagem do produto e teste final. Entretanto, uma das atividades mais críticas é a coleta da 

carcaça (core). Isso ocorre pelas próprias dificuldades e barreiras que são enfrentadas do ponto 

de vista logístico, financeiro (vantagem econômica com esse processo), tecnológicos e 

gerenciais. A remanufatura permitirá que os produtos apresentem um novo ciclo de vida 

completo. Algumas pesquisas realizadas nos Estados Unidos e na Europa sobre a 

sustentabilidade demonstram que a integração da remanufatura com os processos tradicionais 

oferece também benefícios nas esferas social, ambiental e econômica (GIUNTINI; 

GAUDETTE, 2003; HAUSER; LUND, 2003). 

Reciclagem 

Conforme Thierry et al. (1995), a finalidade da reciclagem é conseguir reusar os materiais dos 

produtos usados e de seus componentes. Neste caso, a identidade e funcionalidade dos produtos 

e componentes são perdidas e os materiais podem ser usados na produção de partes originais, 

quando a qualidade desse material é alta, ou também na produção de outras partes. A reciclagem 
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EoL Descrição 

começa quando os produtos e componentes são desmontados em partes e posteriormente as 

partes separadas dentro de distintas categorias de materiais. Manzini e Vezzoli (2002) 

mencionam como a reciclagem pode ser classificada conforme a fase do ciclo de vida na qual os 

materiais estão disponíveis. Existem materiais de pré-consumo que aparecem dos refugos e 

subprodutos de um determinado ciclo produtivo e os materiais que derivam dos refugos que se 

geram externamente ao processo produtivo original. Ainda, os autores destacam como neste 

caso os materiais são limpos, identificados e adaptados para possuir características de alta 

qualidade. Outros materiais utilizados na reciclagem são os materiais pós-consumo que provêm 

de produtos de embalagens usadas e descartadas pelo consumidor final.  

 

Quadro 1 – Descrição Resumida das EoL 

 

 

Figura 2 - Ciclo de Vida Material dos Produtos 

Fonte: Pigosso et al,. (2010) 

 

4. Metodologia 

A metodologia para realizar este trabalho foi baseada em uma revisão bibliográfica 

sistemática (RS), definida por Biolchini et al., (2005) como uma ferramenta usada pelo 

pesquisador para conseguir realizar um mapeamento e uma síntese de um tema específico de 

pesquisa. Bereton et al., (2007) acrescenta que esta RS é baseada num problema central, que 

será conduzido por um planejamento ou protocolo previamente estabelecido, cuja finalidade é 

conseguir um maior aproveitamento das informações coletadas. A RS se apresenta em cinco 

(5) etapas: 1. Formulação do Problema, 2. Coleta de dados, 3. Avaliação dos dados, 4. Analise 

e Interpretação dos dados e 5. Conclusões e apresentação.  

Neste sentido a RS visa auxiliar no levantamento de práticas (métodos, ferramentas e 

técnicas) existentes na literatura das Estratégias de Fim de Vida dos Produtos (reuso, reparo, 

remanufatura, e reciclagem). Baseadas nessas práticas serão extraídas uma serie de guidelines 

para serem integrados ao PDP para projetar produtos com melhor desempenho ambiental. A 

Figura 3 representa a metodologia usada neste trabalho. 
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Figura 3 – Metodologia do trabalho 

5. Levantamento e Análise de Práticas e Recomendações Técnicas das EoL 

Atualmente existem diferentes práticas (ferramentas, métodos e técnicas) e dentro dessas 

práticas existe uma diversidade de recomendações técnicas que podem ser utilizadas pelos 

desenvolvedores, junto com seus designers na projeção de produtos que possam ser 

recuperados na sua fase final (pós-consumo), alcançando assim voltar ao processo produtivo, 

de forma total ou parcial. 

A seguir, são apresentadas cinco (5) práticas das EoL identificadas dentro da revisão 

bibliográfica sistemática. A partir da análise científica são propostas recomendações técnicas 

que podem ser consideradas para melhorar o desempenho do PDP e garantir a integração com 

conceitos de EoL.  

5.1. Method to Asses the Adaptability of Products (MAAP)  

O Method of Asses the Adptability of Products (MAAP) descrito por Williens et al., (2003) 

como uma ferramenta que ajuda a determinar e adequar um produto aos processos de 

remanufatura, manutenção, reparo e atualização, fornece informações (matriz de priorização) 

para localizar os pontos de melhoria do design do produto, componentes e conexões. A 

proposta é utilizar métricas para avaliar a adequação do produto aos processos, denominadas 

de métricas de adaptação - terceiro nível. Os valores que mais se aproximam de 1 (um) 

representam a melhor adaptabilidade do design e valores próximos de 0 (zero) indicam uma 

menor adaptabilidade do design do produto aos processos. A métrica de adaptabilidade é 

determinada a partir da soma de todas as médias das sub-métricas determinadas para cada um 

dos critérios considerados nos quatro processos.  

O método propõe avaliar e agrupar os requisitos dos processos em critérios / direcionadores e 

sub-métricas, denominados de métricas de segundo e primeiro nível respectivamente: partes – 

avaliam o número de partes (componentes) e os componentes removíveis (parafusos, rebites 

etc.); conectores – avaliam os diferentes grupos de conectores, os tipos de conexões e o grupo 

de ferramentas usadas para montagem e desmontagem dos conectores; espacial – avalia a 

visibilidade, o acesso, a identificação dos conectores e as direções de desmontagem; 

remanufatura – é a avaliação das partes e dos danos, garantindo a qualidade, reparo, 

recondicionamento e as métricas de troca e limpeza; manutenção e reparos de montagem, 

desmontagem e de estrutura da arquitetura do produto; e a atualização foca a parte de 

modularidade do produto com requisitos de separação das funções e relações das partes. 

Genericamente o desempenho do parâmetro do produto é determinado a partir da razão entre 
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o valor ideal para um parâmetro específico e o desempenho real deste parâmetro. Os 

resultados são apresentados por meio de uma matriz de priorização e baseados nesses 

resultados é possível determinar as orientações ou recomendações para melhorar a 

adaptabilidade do produto a processo de remanufatura, manutenção, reparo e atualização. 

5.2. Design-for-Environment Evaluation Tool (D4N) 

O Design-for-Environment Evaluation Tool (D4N) descrito por Murtagh; Bamba; Iwama 

(1999) como uma ferramenta de Ecodesign que além da análise do ciclo de vida inclui a 

avaliação econômica e ambiental do design do produto. Além disso, permite construir um 

guideline para o re-design, algumas das orientações são incorporadas pela ferramenta com o 

objetivo de semi-automatizar o processo de re-design. Os dados são armazenados no sistema 

CAD e extraídos automaticamente em gráficos (desenhos) que proporcionam a seqüência de 

desmontagem, indicando a seqüência para remover as partes e quais são as partes mais 

importantes ambiental e economicamente. O objetivo é evitar desmontagens desnecessárias 

no processo de remanufatura. Além disso, nos guidelines são acrescentadas informações de 

materiais, impactos ambientais, destinação de fim de vida (End-of-Life - EoL) e os custos. Os 

custos ambientais e econômicos de cada tipo de material são determinados a partir das 

informações registradas na base de dados como, por exemplo: método de disposição de fim de 

vida e um eco-indicador para medir os impactos ambientais dos materiais utilizados pelo 

produto. A pré-consulta dos prováveis impactos ambientais (unidades) é realizada unicamente 

com o propósito de comparar os materiais e determinar os custos de fim de vida que pode 

incluir a reciclagem e disposição de todas as partes do produto. É uma atividade que também 

ajuda a definir o preço no mercado se o material é reusado ou reciclado. 

Entre os dados de entrada necessários para realizar a avaliação do produto podem ser 

destacados: as especificações do tipo de conexão utilizada entre as partes e os parâmetros que 

medem os impactos ambientais a partir dos padrões determinados para os materiais e os 

custos de fim de vida que consideram economicamente as partes de desmontagens, disposição 

e processos necessários para reciclagem e reuso. Os resultados são apresentados de forma 

numérica e gráfica e incluí as seguintes representações: i) Gráfico de valores versus o tempo 

de desmontagem; ii) Gráfico de custos versus o tempo de desmontagem; iii) Lista das partes 

que contem materiais tóxicos – neste caso são considerados tóxicos quando os valores 

especificados são maiores que os permitidos; e iv) Gráfico de seqüência de remoção ou de 

desmontagem que proporciona informações para melhorar o próprio processo de 

desmontagem. 

5.3. Environmental Design Industrial Template (EDIT) 

O Environmental Design Industrial Template (EDIT) descrito por Spicer; Wang (1997) como 

uma ferramenta que ajuda a avaliar as dimensões ambientais e econômicas dos projetos e a 

determinar os impactos dos materiais no fim de vida do produto. Os objetivos principais são 

reunir informações para escolher os melhores materiais de recuperação dos produtos e 

otimizar a seqüência de desmontagem na fase de retirada. Além disso, tais informações são 

utilizadas no processo de tomada de decisão sobre a melhor opção de recuperação dos 

materiais ou das partes do produto que possuem as alternativas/soluções mais econômicas. 

É uma ferramenta que ajuda a elaborar recomendações sobre como o produto deve ser 

fabricado, quais são as quantidades de componente que podem ser reutilizados ou 

remanufaturados e qual é a melhor opção de recuperação dos materiais. Também é uma 

ferramenta que fornece uma avaliação das partes e os processos em função de informações 

econômicas e ambientais.  
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O usuário da ferramenta também pode modificar a base de dados das partes disponíveis e 

simular os resultados do ciclo de fim de vida. Neste caso, três tipos de objetos podem ser 

modificados: i) os Materiais utilizados no produto e as informações requeridas são: peso, 

toxicidade, custo de disposição e dados de reciclagem (custo de material de reciclagem e 

custo do material uma vez reciclado, assim como, os valores da energia usada na reciclagem 

do material); ii) as Partes do produto que são reusáveis, remanufaturáveis e/ou desmontáveis. 

Caso exista uma parte reusável e/ou remanufaturável também será necessário ingressar os 

custos de revenda; iii) os Processos envolvidos na fabricação do produto e os dados 

necessários são relacionados com o tempo e energia usada no processo normal. No caso de ser 

um produto reversível também é imprescindível fornecer os dados de tempo e de energia de 

desmontagem. 

5.4. Remanufacturing PROduct PROfiles (REPRO2) 

O Remanufacturing PROduct PROfiles (REPRO2) descrito por Zwolinski; Lopez-Ontiveros; 

Brissaud, (2006) como um método que utiliza uma base de dados constituída por onze (11) 

perfis (critérios internos e externos para avaliar uma situação industrial), identificados a partir 

de diferentes produtos que alcançaram bom desempenho / resultados com a remanufatura, e 

que podem ser utilizados como referência para construir e introduzir conceitos de 

remanufatura nas diferentes fases de desenvolvimento do produto. Os perfis podem ser 

separados em dois grupos: o grupo I formado por cinco (5) critérios externos que pode ser 

classificados em quatro (4) categorias: mercado, economia, ambiental e maturidade 

ambiental; e o grupo II formado por seis (6) critérios internos e classificados em quatro (4) 

categorias: Layout do produto, qualidade do teste, recondicionamento e valorização. Também 

são definidos trinta e seis (36) critérios ou variáveis para atender os requisitos de 

remanufatura. Desse grupo sete (7) são denominados como indispensáveis para o sucesso do 

produto remanufaturado.  

A proposta dos autores é conduzir a implantação do REPRO em 3 etapas. Na primeira etapa, 

o designer ingressa com os dados do produto modelo (PP) que planeja desenvolver com 

requisitos de remanufatura (é recomendável que o Designer tenha conhecimentos de 

remanufatura). A segunda etapa é a avaliação do produto modelo com relação aos onze perfis. 

É uma atividade que será realizada conforme regras estabelecidas, definidas, avaliadas e 

validadas pela equipe e valores-alvo estabelecidos para os 11 perfis. No final desta etapa, um 

quadro será construído e organizado seqüencialmente do maior para o menor valor 

(porcentagem) do perfil ou critério avaliado do produto remanufaturado (RPP). A última etapa 

consiste na apresentação dos dados extraídos dessas comparações e, neste caso, será possível 

realizar uma análise para definir qual perfil é mais recomendável para o desenvolvimento do 

novo produto. Em muitos casos podem ser mudadas algumas características inicias do produto 

para conseguir uma análise mais próxima dos valores externos e internos do perfil. 

5.5. Recycling Engineering- Tool Kit (RecyKon) 

O Recycling Engineering-Tool Kit (RecyKon) descrito por Rosemann et al., (1999) como uma 

ferramenta que pode ser utilizada na fase conceitual do projeto para analisar os requisitos de 

reciclagem e desmontagem do produto e construir o projeto de Design for Recycling. O 

módulo pode ser integrado com softwares comerciais (Sistema CAD) e tem uma interface 

com o Recycling-Graph-Editor (ReGred). Os Gráficos de reciclagem (Representação abstrata 

das partes e conexões da estrutura do produto) fornecidos pelo módulo Regred são 

importantes para a avaliação do desempenho do processo de reciclagem, pois durante a fase 

conceitual ainda não é possível avaliar a geometria do produto e isso pode dificultar a 
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implantação do processo. Nos gráficos serão destacadas informações sobre os materiais 

poluentes da estrutura do produto, distribuição dos materiais; o uso de técnicas de conexões; a 

aplicação dos melhores processos de reciclagem; grupos de conexões e partes, destacando 

alternativas que podem ser utilizadas. 

Na fase detalhada do projeto será possível determinar exatamente as características físicas e 

geométricas do produto. O levantamento antecipado destas informações é importante para 

definir as próprias características do produto e construir o futuro projeto de reciclagem. A 

proposta do RecyKon é elaborar uma síntese das funcionalidades a partir da criação simples 

da geometria, as conexões e a tipologia do produto, gerenciamento de informações dos 

materiais, conexões etc., para o modelo do produto. Durante a execução de uma montagem 

virtual podem ser determinados os cálculos para as direções de desmontagem. A estrutura dos 

dados serve como base para determinar a prioridades no processo de desmontagem / 

reciclagem e análise modular do produto. 

6. Guidelines para o Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) 

Neste item são apresentadas os guidelines identificados dentro das práticas das EoL dos 

Produtos discutidas nos itens anteriores. O objetivo é proporcionar uma guia aos 

desenvolvedores no momento de projetar produtos baseados na recuperação de materiais, 

componentes e dos mesmos produtos. O quadro 2 apresenta os guidelines identificados das 

práticas apresentadas nos itens anteriores.  

Atividade Guidelines 

Recuperação de partes e componentes 

 

Minimizar a mistura de materiais para facilitar a reciclagem 

de partes e componentes; 

Projetar produtos com alta durabilidade de partes e 

componentes para facilitar o reuso, remanufatura e 

reciclagem; 

Projetar produtos modulares para facilitar: atualização, 

adaptação, troca de componentes por desgaste e corrosão e 

reuso de componentes e partes. 

Projetar produtos minimizando a limpeza para evitar o 

desgaste de partes e componentes. 

Desmontagem de produtos 

Projetar a menor quantidade de soldas entre as partes;  

Projetar o uso de conexões plásticas e metálicas para diminuir 

o uso de soldas; 

Projetar o menor número de fixações entre as partes; 

Projetar a identificação de partes e componentes com 

conteúdo de substâncias tóxicas; 

Projetar a seqüência de forma tal que os componentes e partes 

de alto valor agregado tenham prioridade no momento da 

desmontagem; 

Otimizar o tempo de desmontagem de partes e componentes; 

Projetar produtos com partes e componente de fácil separação. 

 

Quadro 2 – Guidelines baseadas nas práticas identificadas na literatura 

6. Discussões e resultados 

O trabalho destaca alguns elementos que podem ajudar a integrar as diferentes EoL dos 

Produtos dentro do PDP. O objetivo é facilitar a recuperação na etapa de pós-consumo para 
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que os materiais e componentes possam ser reintegrados novamente aos processos produtivos, 

levando benefícios inseridos dentro do contexto de sustentabilidade (ambiental econômico e 

social), reduzindo barreiras que empresas enfrentam no pós-consumo.  

A cinco (5) práticas identificadas na literatura, referentes às EoL dos produtos podem ser 

utilizadas pelos desenvolvedores no momento de projetar os produtos, principalmente, nas 

etapas iniciais, onde são tomadas a maioria de decisões dos produtos quanto à funcionalidade, 

geometria, materiais, componentes entre outros. Uma característica das práticas é que pode 

ser aplicada mais de uma EoL, como é o caso do MAAP que foi desenvolvida para 

remanufatura e reparo com  outros usos como,  manutenção e atualização. Já a D4N e EDIT 

ajudam na análise dos aspectos econômico e ambiental do design do produto e do projeto, 

evidenciando, portanto, a área econômica como um pilar de suporte importante para as outras 

áreas, neste caso a área ambiental. As práticas RePro2 e RecyKon trazem informações 

importantes para a remanufatura e a reciclagem, por exemplo, identifica a desmontagem de 

partes e componentes como um fator importante para o sucesso destas duas práticas pois leva 

a supor que a adoção de uma desmontagem adequada para o produto leva a uma maior grau 

de recuperação 

A lista guidelines proposta pode ajudar a desenvolver produtos com menores impactos 

ambientais e facilitar a recuperação no final do Ciclo de Vida. Entretanto, a integração de 

diversas áreas da empresa e cadeia produtiva é essencial para conseguir a integração de 

informações. Observa-se que, em muitos casos, para estimular a aplicação das práticas é 

necessário certo nível de conhecimento na área ambiental, indispensável para atingir os 

objetivos de sustentabilidade e projetar produtos que integrem as Estratégias de Fim de Vida 

(EoL). 
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