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RESUMO 

 

CAMPAROTTI, C. E. S. Inclusão do conceito de simbiose industrial na 

definição do layout: uma proposta conceitual. Dissertação (mestrado) – Escola 

de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

O aspecto ambiental está cada vez mais presente no cotidiano das empresas, as quais necessitam 

reduzir custos e diminuir seus impactos ambientais sempre, concomitantemente a isso tem a 

necessidade de diminuir a disposição de resíduos na natureza e a extração desenfreada de 

recursos naturais finitos. Um conceito importante encontrado na literatura é a Simbiose 

Industrial (SI), a qual busca reutilizar resíduos para obter um sistema fechado com a diminuição 

de impactos ambientais. A SI ocorre entre empresas e estas são preferíveis que estejam dentro 

de um parque para maior eficiência, portanto pode-se considerar que a proximidade geográfica 

influencia no sucesso dela e que o arranjo físico do parque deve ser planejado para atingir 

melhores resultados. Este trabalho propõe um procedimento composto por seis passos, baseados 

principalmente no modelo Systematic Layout Planning (SLP) de Muther (1973) para planejar 

o layout de empresas que participam da SI dentro de um sistema com limites definidos, de 

forma a encontrar o melhor arranjo físico que favoreça as trocas simbióticas e os 

relacionamentos criados. O procedimento proposto direciona desde a coleta de dados, passando 

pelo matching, análise e fluxo, até o estabelecimento das inter-relações das empresas dentro do 

espaço. Para demonstrar a aplicação do procedimento e os possíveis resultados, realizou-se uma 

aplicação deste através da coleta de dados de empresas que irão participar de um parque 

ecológico no interior de São Paulo. Os dados foram utilizados e o procedimento resultou em 

um arranjo físico das empresas, com foco naquelas que realizam trocas simbióticas. O resultado 

foi analisado teoricamente, principalmente em relação a SI, que necessita ser o centro do layout 

final, sendo considerado satisfatório por atender o objetivo proposto, além disso foram 

colocadas algumas ideias para melhorar a questão da proximidade geográfica ao máximo. Os 

trabalhos futuros necessitam considerar o fluxo de produtos, em caso da presença de uma cadeia 

logística no parque e a necessidade de implementação do resultado para maiores análises. 

 

Palavras-chave: Simbiose Industrial. Planejamento de layout. Fluxo de resíduos. Trocas 

simbióticas. Inter-relações 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

CAMPAROTTI, C. E. S. Including the Industrial Symbiosis concept in layout 

definition: a conceptual proposal. Dissertação (mestrado) – Escola de Engenharia 

de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

The environmental aspect is increasingly present in daily companies routine, these companies 

always need to reduce costs and decrease their environmental impacts, concomitantly to that 

there is the need to reduce the residue disposal in the nature and the unbridled extraction of 

finite natural resources. An important concept found in literature is the Industrial Symbiosis 

(IS), which seeks to reuse residues to obtain a closed system with the environment impacts 

diminution. The IS occurs between companies and they are preferable to be inside a park for 

more efficiency, so it can be considered that geographical proximity influences in its success 

and that the park layout must be well planned to reach better results. This research proposes a 

procedure composed by six steps mainly based on Systematic Layout Planning (SLP) model 

from Muther (1973) to plan the layout of companies which participate in IS inside a system 

with defined limits, to find the best layout that favors the symbiotic exchanges and the created 

relationships. The proposed procedure directs since the data collection, passing by the 

matching, the flow analysis, until the establishment of the companies interrelationships inside 

the space. To demonstrate the procedure application and the possible results, this research held 

an application of the procedure through the data collection in the companies that are going to 

participate at an ecological park within the state of São Paulo. The data was used and the 

procedure resulted in the layout of the companies, focusing on that ones which perform 

symbiotic exchanges. The result was theoretically analyzed, mainly in relation to the IS, which 

needs to be the center of the final layout, it was considered satisfactory because attended the 

proposed objective, furthermore some ideas were given to improve the question of the 

geographic proximity to the maximum. The future researches need to consider the products 

flow, in case of the presence of a logistic chain in the park and the necessity of the 

implementation of the results to better analysis. 

 

Keywords: Industrial Symbiosis. Layout planning. Waste stream. Symbiotic exchanges. 

Interrelationships. 
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Capítulo 1.  INTRODUÇÃO 

  

A sociedade e a economia mundial estão mudando seus conceitos sobre os aspectos 

ligados a produção industrial, considerando aspectos ligados ao tema sustentabilidade. Desta 

forma, torna-se importante a adequação aos conceitos e práticas que reduzam impactos 

ambientais. Cada vez mais a academia, a mídia, o meio empresarial e outras esferas de discussão 

da sociedade mundial buscam mudanças no cenário atual que visem a redução dos índices de 

poluição, da utilização massiva de recursos naturais não-renováveis e da geração de resíduos. 

Há uma forte preocupação com o meio ambiente por parte das pessoas ao redor do 

mundo que influencia diretamente no cenário empresarial atual (AMATO NETO, 2011). 

Assim, as organizações comprometem-se a atender as necessidades de hoje e garantir o 

atendimento de necessidades futuras, a partir de melhorias alinhadas com as exigências para 

um desenvolvimento sustentável, com utilização de fontes alternativas de energia, consumo 

responsável e conservação de recursos naturais e dos direitos humanos (MIRATA; 

EMTAIRAH, 2005).  

Uma das soluções encontradas para obtenção de um desempenho mais sustentável para 

a sociedade e o planeta de acordo com os artigos pesquisados foi a Ecologia Industrial (EI). 

Allenby (2000) a define como sendo um conceito que integra sistemas de engenharia com 

princípios ecológicos, buscando redução de impactos ambientais com o uso efetivo de 

materiais, água e energia, com isso minimizando a geração de resíduos e reduzindo os impactos 

das atividades humanas no ecossistema. 

Segundo Chertow (2000) surgiram dois conceitos importantes a partir da EI, sendo eles, 

a Simbiose Industrial (SI) e o Eco-industrial Park (EIP). Os dois conceitos são importantes para 

a adequação de empresas a um crescimento ambientalmente responsável, pois operam com a 

filosofia de redução de resíduos dispostos no planeta e minimização da poluição, com 

cooperação e integração entre organizações dentro de um ciclo de fluxo de materiais e 

informações fechado.   

O conceito que será abordado nesta pesquisa é a SI, caracterizada como a troca de 

materiais, energia, água e subprodutos entre parceiros de negócios colaborativos para obter 

vantagem competitiva quando situados em locais próximos (CHERTOW, 2000). Implementa-

la em um parque é algo necessário para obter uma produção ambientalmente mais responsável 

e obter ganhos ambientais. Segundo Sopha et al. (2010), pelo fato da SI ser considerada um 
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processo complexo, ela precisa ser projetada e gerenciada, envolvendo engenharia e gestão, 

bem como ferramentas para suportá-la. O sucesso ou fracasso da SI depende de aspectos 

técnicos, econômicos, organizacionais, decisórios, dos processos, do “know-how”, de 

cooperação e dos relacionamentos formados. 

A simbiose acontece na natureza quando ocorre uma associação biológica entre seres 

vivos que permutam materiais, energia ou informações, conseguindo benefícios coletivos 

maiores que a soma dos benefícios individuais (STARLANDER, 2003). Portanto, conforme 

Chertow (2000), a SI pode ser entendida como uma metáfora de um ecossistema industrial que 

busca imitar um ecossistema natural, onde os recursos são utilizados de todas as formas 

possíveis dentro de um ciclo fechado. 

A implementação do conceito de SI continua a evoluir, especialmente com o aumento 

do custo das matérias-primas devido à escassez de recursos naturais, bem como as restrições 

ambientais mais rigorosas que para Shi, Chertow e Song (2010), têm promovido esforços de 

pesquisa para a minimização dos custos de produção, a gestão de resíduos sólidos e a 

minimização do impacto ambiental. 

O planejamento e projeto da SI favorece as trocas de recursos, o reuso de água e a 

cooperação, além de fortalecer os relacionamentos entre os elementos participantes dela 

(CHERTOW; EHRENFELD, 2012). Assim, é possível adicionar e remover trocas simbióticas, 

sempre buscando novas conexões e conseguir superá-las e alterá-las quando uma empresa passa 

por mudanças em seus processos ou acaba encerrando suas operações. 

A SI é um conceito importante que consegue atingir vantagens competitivas e é 

extremamente benéfico para as empresas que adotam tal estratégia. Isso pode ser identificado e 

compreendido nos trabalhos de Shi, Chertow e Song (2010), Carr (1998), Zhang et al. (2013), 

Tudor, Adam e Bates (2007), Veiga e Magrini (2009), Golev, Corder e Giurco (2014), Zhu, 

Lowe e Barnes (2007), Yu, Jong e Dijkema (2014) e Gonela e Zhang (2014).  

Para se conseguir eficiência no processo de desenvolvimento da SI, as empresas 

participantes precisam de um cenário adequado que favoreça a prospecção e evolução de trocas 

atuais e potenciais e o surgimento de relacionamentos, bem como o fortalecimento dos vínculos 

criados. Um fator importante para as organizações que aderem aos conceitos apresentados é a 

redução de custos e desperdícios, conseguidos através de trocas e compartilhamento de 

resíduos, cooperação, integração e ganhos obtidos por estarem localizadas próximas umas as 

outras. 

Pode-se entender, então, que a localização é, portanto, uma questão chave no 

desenvolvimento eficiente da SI em qualquer sistema, pois ela é baseada nos fluxos dos 
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materiais, energia e informações e, portanto, influencia diretamente no estabelecimento de 

relacionamentos, na integração e cooperação. Além disso, as distâncias percorridas em cada 

troca determinam os custos envolvidos e portanto a viabilidade dessa estratégia adotada. 

Segundo a literatura estudada, pode-se dizer que a busca por eficiência e melhorias no 

transporte, distância percorrida e fluxos organizados para cada troca simbiótica, o planejamento 

do layout que procura minimizar os custos e favorecer o ciclo fechado perseguido pela SI, tem 

papel fundamental para estruturar o fluxo das trocas de materiais, energia e informações, bem 

como para obter redução de custos diretamente relacionados com a distância entre os elementos, 

ou seja, a localização dos elementos, tem-se a necessidade de projetar um layout adequado a 

esse sistema (YANG; FENG, 2008; MATTILA; PAKARINEN; SOKKA, 2010; JENSEN et 

al., 2011). 

Li (2011) considera que a escolha do local e seu respectivo layout é um fator importante 

para se desenvolver uma economia circular, pois os participantes que realizam as trocas 

simbióticas devem estar próximos para assim favorecer a integração. Mattila, Pakarinen e 

Sokka (2010) defendem que trocas e cooperação são influenciadas diretamente pela 

proximidade geográfica num sistema de SI. Esta traz redução de poluentes no ar, menos 

extração de água e disposição desta, redução do uso de matéria prima, de resíduos e de impactos 

ambientais, além de aumentar a eficiência do uso de recursos. 

O layout é um estudo sistemático que procura uma “combinação ótima” das instalações 

industriais que concorrem para a produção, dentro de um espaço disponível (OLIVÉRIO, 

1985), ele estrutura o posicionamento físico e o fluxo dos recursos de transformação, determina 

a forma e aparência da produção (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2008). Os fluxos são 

os caminhos que todos os recursos utilizam através da planta, por isso este deve ser mínimo 

(MEYERS; STEPHENS, 2000). 

O layout dos elementos que compõe um sistema exerce um papel importante no seu 

desempenho, sendo um fator crítico de sucesso em busca da liderança de mercado e de 

produtividade. Desta forma, seu projeto deve ser conduzido de forma eficiente e eficaz. Layouts 

inadequados oneram o processo produtivo, a funcionalidade do sistema e trazem grandes 

perdas, tais como custo total alto, movimentações excessivas, estoques, defeitos e produtividade 

e qualidade baixas (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2008). 

Segundo Tompkins et al. (2010), 50% dos custos operacionais das empresas por ele 

estudadas ocorrem com a movimentação dos materiais. Com isso, um layout bem planejado 

consegue diminuir ao menos de 10 a 30% destes, pois é possível eliminar atividades 

desnecessárias e desperdícios, bem como aumentar a produtividade. 
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Slack, Chambers e Johnston (2008), Olivério (1985), Muther (1978) e Apple (1977) 

apresentam algumas metas pretendidas com o planejamento adequado do layout: aumento do 

conforto e organização do trabalho, aumento da satisfação no trabalho, melhora do fluxo e 

consequente incremento à produção, balanceamento da produção, economia de espaço, redução 

de movimentações, melhora na utilização de recursos, redução de lead time e de custos 

indiretos, melhora da qualidade, aumento de flexibilidade. 

Dessa forma, o planejamento de layout torna-se importante para dispor as empresas e 

seus recursos de forma a considerar ganhos em aspectos ambientais, pois direciona a eliminação 

dos desperdícios e facilita a integração e ligação das organizações participantes e o fluxo de 

materiais e de informações necessários para o melhor funcionamento do sistema. 

Atualmente, como os aspectos ambientais estão sendo requisitados com mais frequência 

pelos clientes, questões mais rotineiras como segurança, estética e fluxo racional, devem ser 

considerados juntamente com um foco nas integrações com o ambiente de forma customizada 

e sustentável. A organização passa a adequar-se ao reuso de recursos e a eliminação de possíveis 

impactos ambientais, para isso desenvolve uma série de iniciativas no seu sistema produtivo, 

que envolve as pessoas, os equipamentos, os materiais e consequentemente o layout. 

Portanto, um elemento que precisa ser considerado no planejamento de layout é o fator 

ambiental. Esta nova visão da relação ambiente-indústria cria a necessidade de novos estudos 

do layout para adequar a indústria ao meio ambiente em que está inserida para aproveitar ao 

máximo os recursos naturais utilizados e reduzir a disposição de materiais na natureza. 

A adequação de um layout com conceitos que consideram e buscam melhorar o aspecto 

ambiental, pode resultar em economia para a empresa, através de menores custos com recursos 

e reaproveitamento de insumos e resíduos. Deste modo é provável que se consiga bons 

resultados com as organizações, não só conscientizando-as da necessidade, mas também 

informando-as das vantagens competitivas a médio e longo prazo que tal posicionamento em 

relação ao meio ambiente acarretará as indústrias (STARLANDER, 2003; CHERTOW, 2004) 

O planejamento de layout para qualquer contexto, deve ser bem planejado, analisado e 

implantado devido sua participação nos resultados da organização (CAMAROTTO e 

MENEGON, 2006). Desta forma, é possível adequar algumas ideias e fases para favorecer o 

desenvolvimento da SI. 

Para considerar aspectos de SI em um sistema de empresas, mais especificamente num 

parque, observa-se que é extremamente importante a otimização do fluxo de materiais, 

informação e de energia como estratégia na transição de um desenvolvimento não sustentável 

para um sustentável (YANG; FENG, 2008). Esses fluxos são influenciados de acordo com 
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layout das empresas participantes da SI, onde as distâncias estabelecem as reais necessidades 

de transporte, controle, frequência de entrega e fornecimento e o volume movimentado. 

O projeto de layout realizado com princípios de ecologia industrial, considerando a SI, 

objetiva a redução de impactos ambientais, de resíduos que saem do sistema para o meio 

ambiente, de desperdícios e de poluição e a eficiência de fluxos de materiais, água, energia e 

informação. Portanto, segundo Tompkins et al. (2010) o projeto de layout traz bons resultados 

quando faz parte do planejamento das empresas e principalmente em se tratando de empresas 

dentro de um parque industrial, para obter sucesso e desenvolvimento econômico, social e 

ambiental de forma sustentável. 

O sistema a ser analisado é composto por elementos que possuam inputs e outputs, ou 

seja que tenham possibilidade de realizar a SI, onde o arranjo físico considera as empresas, 

centro de tratamento, centro de coleta, entre outros elementos dentro das limitações de um 

parque, onde essas necessitam de um local apropriado, espaço físico ideal, energia, água, locais 

para entrada e saída de materiais e para trocas de resíduos com os demais membros pertencentes 

ao parque e participantes da SI. 

O arranjo físico “ideal” deve, portanto, obter um posicionamento que contemple as 

necessidades físicas de cada empresa, suas restrições e que principalmente promova trocas, 

compartilhamentos e integração entre os membros participantes da SI. Com isso, os benefícios 

citados anteriormente poderão melhorar o desempenho geral, a eficiência dos relacionamentos, 

o desenvolvimento da SI e o sucesso dos objetivos definidos pelas organizações participantes. 

Com o intuito de integrar conceitos de planejamento de layout presente na literatura 

estudada para buscar o desenvolvimento do conceito de SI em um parque industrial, com 

consideração de questões ambientais, encontrou-se a oportunidade de pesquisa descrita a seguir. 

 

1.1. Oportunidade de pesquisa 

 

Os modelos de planejamento de layout começaram a ter repercussão com Muther em 

1973 e até os dias atuais continuam a ser estudados e implementados para melhorar sistemas e 

adequá-los aos requisitos dos clientes atuais, para assim satisfazê-los. Outros modelos para 

planejamento e projeto de layout surgiram e obtiveram importância acadêmica: Apple (1977), 

Tompkins (2010), Gonçalves Filho (2001), Olivério (1985), Camarotto e Menegon (1996) e 

Meyers e Stephens (2000), porém apenas os modelos considerados convenientes a esta pesquisa 

foram estudados neste trabalho.  
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Com o surgimento da SI, identificou-se a necessidade de estipular a melhor disposição das 

indústrias para que troquem recursos e integrem saídas e entradas das atividades de cada 

participante, buscando atingir estratégias atuais de mercado com foco na redução de impactos 

ambientais.  Portanto, um procedimento para construir um layout geral que considere aspectos 

ambientais, especificamente a SI, deve ser desenvolvido para o correto planejamento e projeto 

de um sistema onde exista diferentes organizações, a integração e cooperação entre elas, com 

foco principal na preservação do ecossistema e redução de poluição.  

Na literatura pesquisada para desenvolvimento deste trabalho não foi encontrado um 

modelo, que considerasse a SI e a relação entre os membros participantes desta, bem como os 

diferentes fluxos que ocorreriam entre eles para ampliar o compartilhamento de recursos 

produtivos na definição do layout geral. 

Os modelos analisados neste trabalho por terem destaque na literatura, podem 

considerar aspectos da SI para assim conseguir desenvolver parques com maior consideração 

às questões ambientais, sociais e econômicas entre os participantes deste. 

Com isso, ao analisar a literatura encontrada de SI e layout, e com a oportunidade de 

pesquisa identificada neste tópico tem-se o objetivo descrito a seguir. 

 

1.2. Objetivo 

 

Esta dissertação tem por objetivo propor um procedimento composto por passos a partir 

de análises e adaptações de modelos tradicionais relacionados ao tema layout geral para 

estruturar o planejamento do layout geral de unidades produtivas que sejam participantes da SI 

dentro de um sistema com limites definidos. 

Esses passos buscam obter a disposição física das unidades em um parque industrial que 

otimize os fluxos das trocas simbióticas. 

Tendo em vista o alcance desse objetivo geral, foram definidos alguns objetivos 

específicos para esta dissertação: 

 Identificar e analisar através de um levantamento bibliográfico, os modelos 

de planejamento de layout; 

 Realizar uma RBS para o tema SI; 

 Propor um procedimento com passos para planejamento do layout 

considerando a SI entre as unidades de um sistema com limites definidos; 

 Aplicar o procedimento com dados de empresas e de um parque real. 
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O objetivo descrito é justificado por buscar eficiência em sistemas com unidades que 

realizem a SI, a partir do planejamento de layout dessas, buscando facilitar a utilização e 

desenvolvimento das trocas simbióticas, como descrito no tópico seguinte. 

 

1.3. Justificativa 

 

O conceito de ecologia industrial está se tornando cada vez mais importante no meio 

empresarial e acadêmico. Allenby (2000), Chertow (2004), Frosh e Gallopoulos (1989), 

O’Rourke, Connelly e Koshland (1996) atentam para a crescente preocupação para adequação 

de sistemas produtivos a fim de realizar um ciclo fechado de fluxo, reduzindo perdas e saídas 

dos processos para aumentar a eficiência ambiental, econômica e social das empresas. 

Dentro da EI encontra-se o conceito de SI, que é um novo método que está sendo 

utilizado ao redor do globo (KOENIG, 2005). Seu desenvolvimento começa a merecer maior 

atenção pois alguns parques industriais que a utilizam começaram a falhar, não obtiveram êxito, 

foram fechados ou mudaram de estratégia de acordo com Chertow (2007), pois foram 

erroneamente projetados ou fracamente estabelecidos. Torna-se necessário voltar a atenção a 

um fator que influencia diretamente no desenvolvimento da SI, a localização dos seus 

participantes onde busca-se a proximidade geográfica ideal. 

Jensen et al. (2011) fala sobre a proximidade geográfica como sendo uma característica 

chave para reuso e reciclagem de recursos dentro da SI. Ela é muito importante em relação ao 

planejamento e facilitação ativa da troca de subprodutos, na facilitação de sinergia de 

informações, nas características e necessidade de movimentações dos recursos e na facilidade 

de determinar as distancias envolvidas nas trocas. Os autores falam ainda em influências na 

movimentação de recursos: dificuldades logísticas, valor econômico, distancia mental 

(confiança) e conhecimento do local. 

Pesquisas tem demonstrado o sucesso de empresas co-localizadas ou localizadas 

próximas, operando com transferências diretas de materiais residuais (CHERTOW, 2000; 

DESCHENES; CHERTOW, 2004). Em empresas próximas umas das outras, o potencial para 

desenvolver novos links de SI com melhorias ambientais e ganhos econômicos certamente 

existe (CHERTOW, 2004; YANG; LAY, 2004). 

Shi, Chertow e Song (2010) observaram que de todas as trocas simbióticas ocorridas no 

parque estudado por eles, cerca de 76% eram de materiais e a distância média encontrada entre 

os participantes da SI era de 28 quilômetros. Esses dados comprovam a necessidade de planejar 
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a distância média das organizações dentro do sistema, de modo a propiciar trocas de materiais 

mais efetivas. 

Hiete, Ludwig e Schultmann (2012) afirmam que o processo de geração de energia em 

conjunto auxiliado pela SI possui dificuldades no uso integrado da energia por questões de 

distâncias, faltando gerenciamento e manutenção em caso específicos, cooperação e confiança. 

Para obter sucesso com a SI o sistema deve possuir uma estrutura macia e passível de alterações 

(flexível), custos baixos, cooperação e confiança. 

Roberts (2004) difunde que localização leva ao desenvolvimento de novas sinergias e 

ganhos em eficiência, com fortes perspectivas para adicionar valor a cada firma e ao negócio 

coletivo, favorecendo a troca de empresas próximas e assim mais empresas poderão participar 

deste sistema. 

Ainda para o mesmo autor, o sistema deve ser flexível, responsivo a mudanças em 

tecnologias e materiais, e prover incentivos para integração no processo de desenvolvimento, 

com um desenvolvimento industrial misto (com áreas comuns, natureza, considerando também 

o que cada empresa precisa e sua influência no sistema todo), serviços e manufaturas co-

localizadas para aumentar a SI e melhorar a gestão, trazendo competitividade e adicionando 

valor. 

Na pesquisa de Lyons (2007) um dos pontos para trabalho futuro é o de que mais estudos 

devem ser feitos em custos de transporte, economia de escala e localização. As características 

de fluxos input-output são apenas o começo para entender a conexão entre empresas. Os 

relacionamentos lucrativos encontrados por ele em SI ocorrem num contexto de fluxo de 

informações entre empresas que inclui elementos de ambiente de negócio local e natureza 

sociocultural. 

A disposição física das organizações dentro um sistema com limites definidos estabelece 

de forma direta o caminho a ser percorrido pelos recursos, resíduos e informações, define onde 

ocorre as entradas e saídas de cada membro do parque, os caminhos que as saídas de um 

processo percorreram para serem entradas em outro processo de outra empresa, o quanto de 

transporte será utilizado, os custos para realizar os relacionamentos e trocas entre membros e 

as movimentações necessárias para que a SI ocorra. Enfim os esforços necessários para que as 

unidades desenvolvam integração, cooperação e compartilhamento. 

As unidades que participam da SI necessitam entender os resíduos gerados e buscar a 

melhor forma de reutilizá-los. É importante compreender quais são eles, a quantidade produzida 

e principalmente o como eles serão transportados da unidade de origem até a destinação final, 

com o menor custo ao respeitar as possíveis restrições que podem surgir. 
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Portanto, para que o processo de SI obtenha sucesso e eficiência nos seus resultados é 

preciso planejar um layout que suporte e facilite a busca pelos objetivos ambientais, econômicos 

e sociais. É através do layout que as organizações participantes da SI conseguirão estabelecer 

relacionamentos de forma favorável a custos mais baixos, com a eliminação de desperdícios e 

a conquista de benefícios mútuos. 

 Desta forma, este trabalho apresenta seu método no próximo tópico, onde os 

procedimentos realizados para desenvolvimento desta pesquisa são detalhados. 

 

1.4. Caracterização e método da pesquisa 

 

Este trabalho foi desenvolvido com os seguintes procedimentos metodológicos de 

pesquisa: revisão bibliográfica, revisão bibliográfica sistemática, análise teórica conceitual para 

proposição do procedimento com seus passos e a aplicação deste. 

Esta pesquisa baseou-se na metodologia explicada por Martins (2010), a qual parte de 

um problema ou oportunidade de melhoria, coleta informações gerais deste, para assim criar 

um foco para concentração de esforços e recursos, procura entender o estado-da-arte, realiza 

um estudo teórico conceitual e assim solucionar o problema com a elaboração de passos neste 

caso em particular. 

Para Martins (2010) um estudo pode ser quantitativo ou qualitativo. A abordagem 

quantitativa é o ato de mensurar variáveis de pesquisa, aqui testa-se hipóteses e preocupa-se 

com a mensurabilidade que é um conjunto de variáveis mensuráveis para testar hipóteses, 

causalidade que é o fato de explicar as coisas com causas e efeitos, generalização onde os 

resultados obtidos podem ou não ser usados além da pesquisa e replicação que é a possibilidade 

de repetir a pesquisa e encontrar os resultados requeridos. 

Na abordagem qualitativa, ainda segundo Martins (2010), realiza-se observações, 

coleta-se evidências e considera-se a realidade subjetiva dos indivíduos envolvidos. Tem como 

características principais a ênfase na interpretação subjetiva dos indivíduos, o delineamento do 

contexto do ambiente de pesquisa, múltiplas fontes de evidências, importância da concepção da 

realidade organizacional e proximidade com o fenômeno estudado. 

Essa pesquisa procurou criar passos, que compõe uma série de procedimentos que 

devem ser desenvolvidos para atingir o objetivo proposto. Elas foram baseadas na revisão 

bibliográfica realizada e na Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS), e surgem através de uma 

análise teórica conceitual dos artigos encontrados na literatura específica utilizada. Segundo 
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Fleury (2010), esse procedimento dá forma ao pensamento, estabelece sistemas de significados 

e cria padrões familiares que permitem a manipulação e trabalho. Por fim, pode-se considerar 

que os passos deste trabalho são um guia para conseguir obter os resultados esperados e uma 

estrutura construída para atingir o objetivo em questão. 

A base deste estudo parte de uma revisão teórica que, segundo Silva e Menezes (2005), 

levanta e analisa o que foi publicado sobre o tema de pesquisa e assim explica o assunto com 

várias teorias, obtendo informações atuais e opiniões sobre o problema proposto. Esta foi 

realizada para identificar modelos de planejamento de layout e as principais referências em SI.  

Para obtenção de maior detalhe sobre o conceito realizou-se uma RBS para o tema SI. 

Desta forma, foi possível encontrar benefícios e características que compõe este conceito. O 

desenvolvimento desta fase resultou em inputs para a proposição de passos que facilitassem o 

desenvolvimento e desempenho da SI. Esta revisão, porém, não retornou nenhum estudo que 

relacionasse os dois temas discutidos neste trabalho: layout e SI.  

Através da revisão bibliográfica e da RBS foi possível propor passos por uma análise 

teórica conceitual para planejamento do layout favorecendo a aplicação da SI. Esses passos 

foram então aplicadas em um estudo de caso para posterior análise e discussão dos resultados. 

Esses procedimentos descritos anteriormente estão estruturados na Figura 1 a seguir.  

Para conclusão do estudo utilizou-se de uma aplicação com dados reais de empresas, 

que conforme Miguel (2010), com isso pode-se investigar um fenômeno atual num contexto 

onde tem-se a possibilidade de desenvolver novas teorias e aumentar o entendimento sobre os 

eventos. Nesta pesquisa a aplicação desenvolvida do procedimento é um ponto essencial para 

obter um exemplo teórico de uso para obter e analisar possíveis resultados. 

 

Figura 1 - Metodologia utilizada na pesquisa. 

 

A primeira fase 1(a), chamada de levantamento bibliográfico sobre layout e SI, verificou 

este tema pertinente a esta pesquisa na literatura, buscando uma estrutura teórica de modelos 

que auxiliassem na construção dos passos. Procurou-se artigos que mostrassem modelos de 

planejamento e projeto de layout para sustentar a proposta e possibilitar a conclusão do objetivo 
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desta pesquisa. Os modelos mais pertinentes e que tenham maior impacto na literatura foram 

selecionados para a conclusão desta fase e elaboração da pesquisa em si. O principal trabalho 

selecionado nesta etapa foi o de Muther (1973), e os auxiliares foram o de Camarotto e Menegon 

(1996), Apple (1977) e Gonçalves Filho (2001). Nesta mesma etapa definiu-se a SI e 

identificou-se os trabalhos mais importantes a respeito deste tema, para dar base a RBS a ser 

realizada na etapa seguinte, sendo estes os de Chertow (2000, 2004 e 2007). 

Na 1(b) tem-se a RBS sobre SI, foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática 

seguindo a metodologia de Biolchini et al. (2005). Considerada uma avaliação rigorosa e 

confiável de pesquisas dentro de um tema, ela funciona como um instrumento para mapear e 

gerar uma síntese dos trabalhos publicados. 

Para isso desenvolveu-se um protocolo de revisão bibliográfica sistemática (Apêndice 

A), no qual consta a formulação da questão e a seleção dos estudos referentes a esta revisão. 

O modelo considerado para a realização da RBS está dividido em três etapas: 

planejamento, execução e análise dos resultados. Na etapa de planejamento identifica-se a 

necessidade da revisão e desenvolve-se o protocolo, na execução realiza-se as atividades de 

busca, seleção e qualificação das pesquisas para posterior extração de informações consideradas 

relevantes e por fim, na fase de análise, atende-se o propósito da revisão e as informações 

importantes são apresentadas e utilizadas no estudo. 

Foram selecionados os artigos que continham informações a respeito do tema SI, esses 

estão citados no capítulo 2 de revisão bibliográfica sobre ecologia industrial e no decorrer do 

trabalho. A busca por artigos que contemplassem os dois temas considerados nesta pesquisa, a 

SI e o planejamento de layout, seguindo os critérios definidos na fase de planejamento deste 

procedimento utilizado não obteve resultados. 

O período considerado foi de vinte anos, com foco nos estudos mais recentes. Dentro 

desse período foram pesquisados artigos em duas bases de dados com acesso disponível, a 

SCOPUS e a Web of Knowledge. Foram encontrados mais de 700 artigos, porém estes foram 

filtrados através da leitura e análise do resumo, introdução e conclusão de cada um, além de 

eliminar os que apareciam em ambas as bases, além de que, nem todos os artigos estavam 

disponíveis para consulta e leitura. 

No final restaram apenas 105 artigos, dos quais 73 foram utilizados nesta pesquisa, por 

serem considerados mais importantes no meio acadêmico de acordo com o número de citações 

e por contribuir com características da SI, benefícios obtidos com a aplicação dela e ferramentas 

que foram utilizadas juntamente com esta. 
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Na fase 2 de análise teórica conceitual para proposição do procedimento e dos passos 

que o compõe. Primeiro analisou-se os trabalhos encontrados sobre layout e sobre SI e assim 

entendeu-se quais os fatores e características que deveriam conter no planejamento do layout 

para facilitar e desenvolver a SI e qual o modelo que melhor serviria como base a proposição 

dos passos. Depois foi desenvolvido o procedimento com os passos que colocavam 

características da SI nas fases dos modelos de planejamento do layout, principalmente de acordo 

com o modelo SLP do Muther (1973). São procedimentos baseados nos dois conceitos para 

favorecer a proximidade e disposição física das unidades participantes da SI dentro de um 

espaço definido. Os passos foram estruturados em um fluxograma para melhor organização e 

sequência quando utilizadas no planejamento. 

O Quadro 1 contém as informações coletadas no tema SI e no tema de modelos de 

planejamento de layout, que juntas foram consideradas no desenvolvimento de cada passo deste 

procedimento. 

Quadro 1 - Dados utilizados de cada tema para composição dos passos 

Simbiose Industrial Modelos de layout Passos 

Levantamento dos resíduos ou 
subprodutos, caracterização e 

análise destes 

Fase de preparação de 
Gonçalves Filho (2001); 

Obtenção dos dados: produto, 

quantidade, roteiro, serviços de 

suporte e tempo, segundo 

Muther (1973); Passo 1 do 

modelo de Apple (1977) 

Passo 1: Obter os dados de 
entrada 

Realização do input/output 

correspondentes 

Análise dos dados de entrada Passo 2: Realizar o Matching 

Análise dos relacionamentos 

criados pelo Passo 2 

Etapas 1 e 2 do modelo SLP de 

Muther (1973); Passos 4 e 5 do 

modelo de Apple (1977); Fase de 

projeto de Gonçalves Filho 

(2001) 

Passo 3: Analisar o fluxo de 

materiais 

Desenvolvimento dos 
relacionamentos criados no 

Passo 2 

Etapa 3 do modelo SLP de 
Muther (1973); Passo 10 do 

modelo de Apple (1977) 

Passo 4: Elaborar as inter-
relações das tecnologias 

 Etapas 4, 5 e 6 do modelo SLP 

de Muther (1973); Passo 13 do 

modelo de Apple (1977) 

Passo 5: Elaborar as inter-

relações das tecnologias com 

espaço 

 Etapas 7, 8 e 9 do modelo SLP 

de Muther (1973) 

Passo 6: Selecionar a melhor 

alternativa 

 

A fase 3 é quando ocorre a aplicação teórica do uso do procedimento, baseado em dados 

coletados em empresas reais, porém que não participam de um parque e não fazem parte de SI. 

Coletou-se todos os resíduos gerados pelas unidades, os materiais que elas utilizam e as 

respectivas quantidades. Para ilustrar o local foi utilizado o espaço de um parque industrial 

situado no interior do estado de São Paulo, bem como seus terrenos e quadras. 
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Na última fase ocorre a análise e discussão dos dados obtidos e dos resultados 

conseguidos através da aplicação dos passos desenvolvidos na fase 2 para o estudo de caso em 

questão. Esses resultados servem para mostrar a aplicabilidade dos passos e tirar conclusões 

para esta pesquisa e a possibilidade da realização de trabalhos futuros. 

 

1.5. Estrutura do trabalho 

A estrutura e organização desta dissertação é definida da seguinte forma: 

 Capítulo 1 – Introdução: apresenta o tema a ser abordado nesta dissertação, 

objetivo, justificativa, oportunidade de pesquisa, caracterização e método do 

trabalho 

 Capítulos 2 e 3 – Referencial teórico do trabalho: reportam a pesquisa 

bibliográfica e a RBS realizada neste trabalho e constituem o embasamento 

teórico dos estudos feitos, considerando os principais temas envolvidos no 

trabalho – Layout e EI com a SI. 

 Capítulo 4 – Estruturação do procedimento e seus passos: desenvolvimento do 

procedimento para planejamento de layout com aspectos de SI, através dos 

passos que o compõe e levam ao resultado final. 

 Capítulo 5 – Aplicação e discussão do procedimento: exemplo teórico dos 

passos. 

 Capítulo 6 – Conclusão: Conclusões alcançadas com a realização do trabalho, 

entre outras considerações para seu total entendimento. 

 Referências – Apresenta as obras consultadas para desenvolvimento da 

dissertação. 
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Capítulo 2.  ECOLOGIA INDUSTRIAL 

 

Para Allenby (2000), EI é o estudo de sistemas industriais e econômicos e suas conexões 

com sistemas naturais fundamentais. Esta apresenta uma visão sistemática, abordando a 

interação entre operações de sistemas humanos e ambientais, buscando um desenvolvimento 

sustentável. Chertow (2004) complementa que ela estuda o fluxo de materiais e energia e seus 

efeitos no ambiente, e a influência de aspectos econômicos, políticos, regulatórios e sociais no 

fluxo, uso e transformação de recursos. 

O sistema tradicional, onde cada empresa adquiria matéria prima, vendia produtos 

acabados e descartava resíduos altera-se para um sistema onde estes são tratados e reutilizados 

e as organizações operam de forma integrada, onde o consumo de energia e de material é 

melhorado, a geração de resíduo é minimizada e efluentes de um processo servem como 

matéria-prima para outro. O objetivo é ter um sistema com reaproveitamento ao máximo, numa 

visão de ciclo fechado (FROSH; GALLOPOULOS, 1989), abordagem que pode ser vista na 

Figura 2. 

 

Figura 2 - Fluxos industriais, cíclico e linear.  

Fonte: Baseado em Frosh e Gallopoulos (1989). 
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Para Pereira, Lima e Rutkowski (2007) a EI fala em alterar os processos lineares de 

produção para processos cíclicos, ter visão sistêmica, reorientação do processo industrial, 

estudo do fluxo e eficiência produtiva. 

Segundo O’Rourke, Connelly e Koshland (1996) o sistema industrial deve ser similar 

ao natural e tornar-se fechado, aproveitando os resíduos e energias. Os principais objetivos são: 

Reduzir emissões e desperdícios; Aumentar a eficiência dos recursos; Fechamento dos ciclos 

dos materiais; Aumentar o uso de materiais e energia renováveis. 

De acordo com Chertow (2000) a EI permite atribuir o foco em três níveis, na indústria, 

entre empresas e regional ou global, o que está ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Os três níveis da ecologia industrial.  

Fonte: Traduzido de Chertow (2000). 

 

Para tal, Chertow (2000) e Lowe (2001) sugerem que alguns instrumentos sejam 

utilizados para que seja possível o desenvolvimento da Ecologia Industrial, dentre os quais se 

destacam como fundamentais são a SI e Eco Parque Industrial pois segundo Felicio (2013) 

integram harmonicamente a visão de ciclo fechado num ecossistema industrial. 

Lowe (2001) e Tibbs (1992) citam alguns princípios de EI:   

 Conectar firmas individuais em ecossistemas industriais; 

 Loops fechados através de reuso e reciclagem; 

 Aumentar eficiência na utilização de materiais e energia; 

 Minimizar geração de resíduos; 

 Definir os resíduos potenciais para outras empresas; 

 Balancear entradas e saídas para adequar a capacidade de um ecossistema 

natural; 

 Evitar e minimizar a criação e transporte de materiais perigosos e tóxicos; 
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 Projetar processos para reduzir o uso de energia; 

 Fazer mais com menos; 

 Alinhar a política com a perspectiva de evolução de longo prazo; 

 Projetar o Sistema industrial com consciência das necessidades sociais e 

econômicas de comunidades locais;  

 Otimizar o negócio local e o desenvolvimento de oportunidades de emprego; 

Dentro do conceito de ecologia industrial foi encontrado o principal tema utilizado nesta 

pesquisa que é a SI e o conceito de EIP que pode influenciar no desenvolvimento dos passos 

para planejamento de layout com SI.  

 

2.1. Simbiose Industrial 

 

O aumento de geração de resíduos e escassez de recursos naturais levou ao 

desenvolvimento de estratégias para fechar o loop do fluxo de materiais, entre elas a SI ganha 

destaque pois retorna recursos e resíduos para o processo produtivo novamente (LYONS, 

2007). 

Parte da ecologia industrial que estuda os fluxos de um sistema com uma abordagem 

coletiva, buscando colaboração e possibilidades sinérgicas conseguidas por proximidades, para 

se conseguir vantagem competitiva e desenvolvimento sustentável (CHERTOW, 2004) 

O termo simbiose vem do relacionamento biológico simbiótico existente na natureza 

onde dois ou mais seres vivos de espécies diferentes e não-relacionadas possuem uma 

associação benéfica na forma de troca de materiais, energia ou informações, onde a soma dos 

esforços coletivos supera a soma dos esforços individuais (CHERTOW, 2000; TAMIOTO, 

2004). Um exemplo encontrado na natureza ocorre entre algas e fungos, onde os fungos 

mantinham e protegiam as células das algas produziam nutrientes para os fungos por meio da 

fotossíntese, formando-se assim um ciclo fechado. 

Chertow (2000, p. 313) a define como “uma abordagem coletiva de indústrias separadas 

para obter vantagem competitiva envolvendo trocas físicas de materiais, energia, água, onde a 

colaboração e possibilidades sinérgicas obtidas pela proximidade geográfica são a chave para a 

simbiose industrial”. Chertow (2004) complementa que a soma dos benefícios conseguidos 

coletivamente é maior do que os conquistados individualmente, com isso criando valores 

sociais que podem atingir toda a vizinhança. 
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Lombardi e Laybourn (2012, p. 31) propõem uma outra definição baseada em Chertow 

(2000):  

[...] SI engaja diversas organizações em uma rede para estimular eco 

inovação e uma cultura de mudança de longo prazo. Criando e compartilhando 

conhecimento através da rede, produz transações mutuamente rentáveis para novos 

fornecimentos dos inputs requeridos, destinações que agregam valor para saídas de 

não-produtos, e negócios melhores e processos técnicos.  

 

SI possui como elementos de associação as empresas e suas operações, onde os resíduos 

gerados nos processos são aproveitados por outras empresas a fim de usar eficientemente os 

recursos, formando um ciclo fechado onde os desperdícios são aproveitados ao máximo em 

detrimento de um desenvolvimento econômico, sustentável e social auxiliando o meio ambiente 

(CHERTOW; ASHTON; ESPINOSA, 2008). 

Ashton (2008) diz que as empresas podem compartilhar serviços, como transporte e 

coleta de resíduos, e compartilhar a gestão de certas utilidades, como no caso de energia e do 

tratamento de água. SI pode envolver ainda o compartilhamento de vapor, manufatura, logística 

e conhecimento (know-how) (JENSEN et al., 2011). 

Chertow (2004) define uma taxonomia para tipos de trocas de materiais para considerar 

elementos espaciais e organizacionais, foram identificados 5 tipos: 

1. Através de trocas de desperdícios: focado no estágio final da vida do produto, 

onde cria-se uma lista de materiais onde empresas dispõe seus produtos que não 

são mais necessários, porém outras organizações utilizam. Pode ser local, 

regional, nacional ou global. 

2. Dentro de uma organização, instalação ou firma: ocorre dentro das fronteiras da 

própria organização, considerando o ciclo de vida dos produtos, processos e 

serviços, e a cadeia de suprimentos do produto em questão. 

3. Entre firmas localizadas em um EIP definido: neste caso empresas podem trocar 

água, energia e materiais, além de informações e serviços. Os relacionamentos 

começam dentro do perímetro definido pelo parque porém pode-se estender para 

firmas externas, caso necessário. 

4. Entre firmas locais não colocadas em um perímetro definido: empresas são 

próximas e apresentam parcerias, com trocas de materiais, água e energia, porém 

em uma proximidade geográfica não colocadas em um parque industrial. 
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5. Entre firmas organizadas virtualmente por uma região: este tipo depende mais 

no conceito de SI, focando mais nas trocas do que na localização. Um exemplo 

principal está na agricultura ou reciclagem de automóveis. 

Chertow (2007) para distinguir a SI de outras trocas define um critério mínimo chamado 

de “Heurística 3-2” onde no mínimo três empresas diferentes devem estar envolvidas em no 

mínimo duas trocas de recursos. 

Estabelecido o critério definido por Chertow (2007), a SI possibilita ganhos econômicos 

e ambientais para o país e para as empresas que participam desta (JENSEN et al., 2011). Alfaro 

e Miller (2014) diz que ela aumenta o valor das marcas e consequentemente das empresas que 

a realizam além de reduzir impactos ambientais, que é algo tão requisitado pela sociedade nos 

dias atuais. Segundo Sokka et al. (2010) essa redução pode chegar a 20% nos principais destes, 

com a redução da necessidade de comprar matérias primas virgens e energia, através de um 

consumo eficiente desses recursos. 

Pakarinen et al. (2010) comentam que a redução de impactos ambientais comprovados 

pela SI são possíveis através das seguintes atividades: reciclagem de materiais, utilização de 

resíduos e subprodutos, menor uso de combustível, redução de poluentes químicos, redução da 

disposição de toxinas na água, minimização de emissões a água e ao ar, tratamento e reciclagem 

de resíduos, menos extração de matéria prima e menor nível de poluição, melhorando a saúde 

da população. 

Dong et al. (2013) e Pearce (2008) dizem que a SI obteve ganhos econômicos nos EIPs 

analisados, salvando matéria prima virgem e reduzindo desperdícios no ar e resíduos sólidos 

dispostos na natureza, conseguindo assim reduzir a poluição e ter retorno econômico. 

Chertow e Miyata (2011) dizem que uma rede simbiótica otimiza o fluxo dos recursos 

e minimiza a geração de resíduos, criando uma performance ambiental e econômica além do 

que quando essas empresas estivessem operando isoladas. No caso apresentado pelos autores 

houve redução da obtenção de matéria prima, melhora na cooperação e redução de impactos 

ambientais. Yuan e Shi (2009) diz ainda que um compartilhamento de infraestrutura ambiental 

como a SI, mais especificamente no caso de tratamento de água estudado por ele, melhora a 

vantagem competitiva das empresas, reduz custos, reforça a cooperação e integração, dando 

mais resultados do que se estas empresas funcionassem de forma singular. 

Mirata e Entairah (2005), Zhu, Lowe e Barnes (2007), Sokka, Pakarinen e Melanen 

(2011), Dong et al. (2013), Won et al. (2006) e Van Beers, Bossilkov e Lund (2009) citam os 

seguintes benefícios conseguidos pela SI: redução de matéria prima e seus respectivos custos; 

eficiência no uso de recursos; redução de poluição e de gases responsáveis pelo efeito estufa; 
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redução no custo com gerenciamento de resíduos; valor conseguido para resíduos e 

subprodutos; relacionamento com empresas externas; imagem green; novos produtos e 

mercado; benefícios sociais e ambiente mais limpo; seguro e natural; empresas trabalhando 

juntas; aumento de competitividade; suporte; poder de compra e estratégia conjunta; 

estabilidade das interações e diversidade de atores para haver maior complementariedade de 

necessidades; atividades e capacidades; e por fim, inovação entre empresas com SI. 

Chertow (2007) cita ainda alguns outros benefícios encontrados por ela na adoção de 

práticas de SI: redução de custos gerais, aumento de receita e aumento da segurança a longo 

prazo dos recursos, bem como o aumento da eficiência e redução de emissões de gases 

poluentes. Mirata (2004) complementa com melhora nos relacionamentos com parceiros 

externos, facilidade para desenvolvimento de novos produtos, geração de emprego e ambiente 

de trabalho mais seguro e limpo, e ambientalmente responsável. 

Ainda discutindo os benefícios identificados com a aplicação e prosseguimento da SI, 

Dong et al. (2014) confirmam através de um estudo que a emissão de carbono é reduzida com 

a SI, e esta utiliza eficientemente os recursos, reduzindo a necessidade de extração e refino de 

matérias primas virgens. Esta segundo Illsley, Jackson e Lynch (2007) e Costa e Ferrão (2010) 

promove e requer cooperação local e essencialmente entre os participantes e para Salmi (2007) 

contribui para a eco-eficiencia do sistema. 

Para Golev, Corder e Giurco (2014) e Doménech e Davies (2011) a cooperação e a 

confiança são fatores de extrema importância para o desenvolvimento da SI e cruciais ou seu 

sucesso e eficiência. 

Conforme Won et al. (2006) quanto mais membros participantes na SI, mais ligações 

podem ser estabelecidas e desenvolvidas, aumentando a diversidade de materiais e serviços, 

melhorando a flexibilidade e integração das empresas participantes.  

Ashton e Bain (2012) falam da importância do aspecto social para o sucesso da SI, com 

mínima distancia mental, franqueza, confiança e comunicação entre os membros para 

importantes interações sociais.  

Companhias envolvidas na SI precisam discutir preço, quantidade, frequência e 

qualidade das trocas em questão. A gerência é essencial para o desenvolvimento de todos os 

relacionamentos, seja este de materiais, de informação ou de energia (ASHTON; BAIN, 2012). 

Simboli, Taddeo e Morgante (2014) diz que a SI inclui ferramentas e soluções para 

reduzir ineficiências e para promover eco-inovação de sistemas de produção inteiros, para isso 

ela possui como principais direcionadores: a localização geográfica, os requisitos técnicos, a 



21 
 

presença de um sistema regulatório, a homogeneidade/heterogeneidade das empresas, e 

participação dos stakeholders. 

Zhu, Lowe e Barnes (2007) diz que a essência da SI é tirar toda vantagem da utilização 

de sub-produtos, reduzindo produtos residuais e tratando-os efetivamente. Esta pode ocorrer 

em função de uma única empresa, que foi o caso estudado pelo autor, como ocorre no caso de 

usinas sucrooalcooleiras onde empresas menores se instalam próximas a esta e realizam a SI 

para obter ganhos e consequentemente se tornarem dependentes dos subprodutos e resíduos da 

empresa central. E também entre várias empresas, onde todas as participantes tem poder em 

igual relevância. 

Conforme Chertow e Lombardi (2005) para que a SI ocorra é necessário que os atores 

envolvidos tenham principalmente e essencialmente confiança e comunicação, além de 

“empurrão” do governo, com incentivos ou leis que favoreçam o desempenho do sistema. 

Pereira, Lima e Rutkowski (2007) afirmam que a SI é baseada em três pilares que são 

necessários para que esta ocorra, são as informações geográficas (localização), informações 

organizacionais e informações sobre processos. 

Segundo Mirata (2004) há cinco fatores que influenciam no desempenho e no sucesso 

da SI, o fator técnico, incluindo tecnologias, logística, fluxos, materiais, o fator político, com 

leis, normas, regulações, taxas, o fator econômico e financeiro, considerando principalmente 

custos e retorno sobre o investimento, o fator informacional e por fim o fator organizacional e 

motivacional. 

Chertow (2007) propõe três políticas para que a SI continue a evoluir no ambiente onde 

está inserida: trazer canais de atividades de cooperação que ainda estão escondidos; acompanhar 

os canais que estão se formando; identificar percursores para a simbiose entre os elementos. 

Wang Feng e Chu (2013) alegam que para que a SI ocorra de forma eficaz esta deve ter 

seus custos menores que os lucros oriundos de cada relacionamento, levando em conta os custos 

com depreciação e com a implantação e manutenção do sistema apropriado para realizar cada 

troca. Won et al. (2006) fala que todos os membros devem sair ganhando, os equipamentos 

devem ser capazes de realizar os processos necessários que atendam as especificações de cada 

empresa e as características de cada troca. 

Para atingir a SI Yang e Feng (2008) citam alguns fatores chaves, sendo eles: resolver 

problemas estruturais (obtendo estruturas produtivas racionais); implementação de uma 

estratégia de integração para ter vantagem com matéria-prima; suporte técnico; implementação 

de uma estratégia de diversificação de empresas membros para formar um complexo único-

industrial forte. 
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Chen et al. (2012) mostra alguns tipos básicos de interações que podem ocorrer em um 

sistema com SI: quando uma empresa é central e possui fortes relacionamentos, tornando o 

sistema dependente desta; quando a rede formada é baseada na igualdade e todas trocam 

recursos entre si, estando todas num mesmo nível de importância; Quando a SI ocorre em 

empresas que se tornam aninhadas as outras porém possuem empresa menores que trocam 

isoladamente com apenas uma participante; por fim quando a rede é totalmente organizada pela 

internet. 

Através de análise da SI, Chertow, Ashton e Espinosa (2008) citam três tipos de 

relacionamentos observados por eles: 

 Compartilhamento de utilidades ou infraestrutura: uso e gerenciamento comum 

de recursos por responsabilidade de um grupo (geralmente empresas). 

 Serviços compartilhados: atividades de suporte a todas as empresas envolvidas 

que não fazem parte do escopo de cada uma e afetam o ambiente (limpeza, 

disposição de resíduos). 

 Troca de materiais: uso de resíduos como MP, aumento da eficiência no uso de 

recursos, aumento do valor dos resíduos e subprodutos com redução de custos e 

busca de sistema circular. 

 Boons e Spekkink (2012) citam algumas variáveis para aumentar a conectividade entre 

as empresas participantes da SI, sendo elas: processo de aprendizagem e visão estratégica; 

diversidade de participantes; nível de confiança; empresas âncoras ou coordenadoras; contexto 

permitido em termos de políticas, regulações e outras instituições de incorporação; número e 

qualidade de relacionamentos; perspectivas compartilhadas em problemas e soluções; visão 

estratégica compartilhada; e o nível de atuação dos líderes. 

Segundo Bansal e Mcknight (2009) a SI difere de uma supply chain tradicional 

mercadologicamente (ambas contem relacionamentos interorganizacionais baseadas no fluxo 

de produtos). SI promove integridade ambiental com uso produtivo de resíduos, integridade de 

recursos e aceleração de degradação biológica (com diminuição de toxinas e separação de 

componentes), igualdade social com relacionamento com a comunidade, cooperação, redução 

de poluição e prosperidade econômica com diminuição de custos. 

Boons e Spekking (2012) listam três capacidades institucionais para SI: 

 Capacidade relacional: uma rede de relacionamentos que serve para reduzir 

custos transacionais entre firmas através de confiança e entendimento mútuo. 
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 Capacidade de conhecimento: habilidade de adquirir e usar informações que 

permitam que as firmas e outros atores moldem suas trocas para reduzir impactos 

ambientais. 

 Capacidade de mobilização: habilidade dos atores dentro do parque industrial de 

ativar firmas relevantes e outras partes para desenvolver ligações simbióticas. 

Chertow e Ehrenfeld (2012) afirmam que a SI é diferente de clusters normais pelos 

seguintes fatores: 

 Identificação de redes simbióticas como um sistema adaptativo complexo onde 

auto-organização por agentes possui papel importante. 

 A origem das externalidades ambientais que são criadas coletivamente, mesmo 

que os atores não estão atentos a elas, mas isso vem a conhecimento num 

processo de descoberta que torna a realização consciente. 

 Reconhecimento de atores tem pontos bons e ruins, redes podem se desenvolver 

espontaneamente na presença de normas institucionais fortes e talvez com 

necessária assistência pública. 

 A maneira pela qual normas incorporadas de trocas e outros elementos de cultura 

e estrutura co-evoluem para incluir meio ambiente como parte de um processo 

de institucionalização. 

 A necessidade de facilitação e coordenação de um corpo mais ou menos formal 

para sustentar as normas como elas evoluem de uma auto-organização inicial. O 

objetivo das entidades de organização é encontrar oportunidades para 

colaboração e ação coletiva. 

Paquin e Howard-Grenville (2012) comentam de dois tipos principais de simbiose, uma 

desenvolvida naturalmente entre os indivíduos e outra conduzida através de planejamento. Este 

atenta para o fato de que o primeiro tipo consegue atingir maior confiança entre as partes e 

possui uma evolução consideravelmente rápida, porém esta é mais difícil de se conseguir e por 

isso é pouco encontrada. O ideal é obter normas integradas, cultura propícia a trocas e confiança 

o quanto antes para cada relacionamento. 

Zaohua, Bin e Guilong (2010) caracterizam a SI em dois tipos, autônoma e 

compreensiva. A autônoma ocorre quando os participantes são independentes, sua participação 

ocorre para obter benefícios e somente enquanto esses ocorrem. A compreensiva ocorre quando 

as empresas pertencem a um grupo maior e este participa da simbiose para otimizar recursos, 

como estratégia ou para atender uma norma. 
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 O tipo autônomo corre o risco de perder suprimentos caso outras empresas 

participantes saiam ou parem a produção, pode vazar informações do negócio e 

um resíduo se mal tratado pode causar danos graves. Como característica este 

tipo deve ter empresas economicamente atrativas, deve haver uma relação 

fechada e de confiança entre os membros, e a distância entre eles deve ser 

consideravelmente pequena. 

 O tipo compreensivo tem como característica que todos os participantes 

participam para o mesmo grupo, com isso os membros não decidem deixar os 

relacionamentos firmados e a colaboração depende da estratégia do grupo e não 

dos benefícios. 

Usón, Valero e Agudelo (2012) citam vantagens para desenvolver a SI: 

 Diminuir a pressão institucional: visando atender normas e requisitos 

ambientais. 

 Acesso a recursos críticos: vantagem competitiva, procurar substitutos ou força 

para adquirir tal material, conhecimento para substituir ou obter nova estratégia. 

Reduz custos com movimentação e acondicionamento e consegue obter a 

possibilidade de integração com a empresa fornecedora. 

 Poupar custos e eficiência: Matéria prima mais barata e melhora a taxa 

input/output. 

 Aprendizagem interorganizacional: aprendizado com cooperação, com outras 

empresas, tecnologias, know-how e informações. 

 Economia com subprodutos. 

 Poder ou controle sobre outros recursos. 

 Fatores para rede de SI 

 Coordenação e parcerias 

 Inquilinos ancora e campeões na formação 

 Comunicação e confiança 

 Responsabilidade ambiental 

Chertow (2000, 2004) ao examinar modelos de SI identificou ferramentas e elementos 

que enfatizavam o fluxo cíclico e o reuso de materiais, são considerados mais importantes para 

esse estudo: 

1. Energia e materiais incorporados: para cada produto faz-se necessário a 

utilização de recursos que precisaram de transporte, extração e provável 



25 
 

manufatura, com o reuso de materiais esta energia e material deixam de ser 

gastos e não participam do ciclo produtivo do produto em questão. 

2. Perspectiva do ciclo de vida: considera todas as fases para obtenção de um 

produto, desde o material virgem até sua disposição final, estudando todos os 

impactos presentes em todas as fases do bem. Esta perspectiva pode ser boa para 

identificar possibilidades simbióticas no sistema produtivo. 

3. Efeito cascata: ocorre quando um recurso é usado várias vezes em diferentes 

aplicações, este tem sua qualidade reduzida a cada uso, somente é descartado 

quando necessitar de muita energia para poder realizar a função. Este auxilia a 

SI pois o recurso pode servir para troca, reduzindo custos com disposição ou 

tratamento.  

4. Loop circular: envolve um fluxo cíclico incorporado ao ecossistema industrial 

do recurso, utilizando a ideia de reuso, reciclagem. 

5. Rastreamento do fluxo de materiais: rastreia materiais, energia e água. Identifica 

e quantifica todas as entradas e saídas de cada empresa para mostrar 

possibilidades simbióticas entre os elementos do sistema em questão e utilizar 

eficientemente os recursos. 

6. Input/output correspondentes: Identifica e relaciona inputs e outputs de várias 

entidades para liga-los e assim realizar trocas simbióticas entre empresas, 

compatíveis com a estratégia da empresa e das normas vigentes. 

7. Stakeholders: estes devem coordenar ativamente as empresas participantes para 

que estas estabeleçam e mantenham a SI. 

8. Orçamento de materiais: mapeia o fluxo de materiais e energia num dado 

sistema, considera três conceitos: reserva, onde há estocagem; fluxo, entrando e 

saindo da reserva por unidade de tempo; fontes e sumidouros, taxa de inputs e 

perdas de materiais específicos entrando ou deixando um sistema. 

Para criar uma rede de SI, Behera et al. (2012) definem 3 passos importantes: 

Passo 1: Explorar novos compartilhamentos. Com coleta de dados para encontrar novas 

sinergias e com comunicação efetiva entre todas as empresas envolvidas. 

Passo 2: Estudo de viabilidade. Com um relatório final que apresente um modelo de 

negócio que considere as restrições dos clientes. 

Passo 3: Comercialização. Com participação do stakeholders e coordenação dos 

benefícios obtidos entre os participantes. 
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Sopha et al. (2010) aplicam o conceito de engenharia de sistemas para desenvolver uma 

estrutura para modelar a SI considerando cinco fatores importantes para a sustentabilidade deste 

modelo e dos relacionamentos a serem criados. São eles: fator tecnológico, onde as trocas 

devem ser viáveis em termos físicos, químicos e espaciais; fator econômico, o qual diz que as 

trocas devem ser economicamente viáveis e sem risco; fator político, onde deve-se respeitar as 

normas, leis e regulações ambientais e fiscais; fator informacional, diz que as pessoas certas 

devem ter as informações necessárias no tempo certo; fator organizacional, onde as trocas 

devem respeitar questões corporativas, confiança, interação, proximidade, localidade, poder de 

decisão, interações e aspectos sociais. 

Para desenvolver a metodologia Sopha et al. (2010) basearam-se na Figura 4 que mostra 

como cada conceito contribuiu na elaboração da metodologia. 

 

Figura 4 - Conceitos ligados na teoria de sistemas.  

Fonte: Traduzido de Sopha et al. (2010). 

 

Teoria de sistemas é utilizada no estágio conceitual, considera várias matérias a serem 

estudadas e interdisciplinaridade, tal como a integração de conceitos como ecologia industrial 

e SI. Engenharia de sistemas define, desenvolve e posiciona sistemas, neste caso é um 

procedimento para modelar a SI considerando um sistema interdisciplinar. Dinâmica do sistema 

é considerada uma ferramenta no estudo a qual analisa o comportamento e as interações dos 

feedbacks principalmente. Como visto na Figura os sistemas se interagem e são uma forma de 

definir problemas e desenvolver soluções. 

O modelo proposto por Sopha et al. (2010) é mostrado na Figura 5, onde o processo é 

dividido em processo da engenharia de sistemas e os métodos correspondentes.  

Na estrutura apresentada por Sopha et al. (2010) tem-se 6 etapas, divididas em duas 

partes, definição do problema e desenvolvimento da solução com três etapas cada. Os métodos 

são ligados as respectivas fases, sendo estes qualitativos. 
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Etapa 1: Identificação da necessidade. Define-se o escopo do projeto, as questões de 

análise e os limites do sistema, identifica-se os elementos do sistema que influenciam no projeto 

e como métodos tem-se entrevistas, brainstorming e estudo de campo. 

Etapa 2: Definição dos requisitos: aqui as necessidades são transformadas em requisitos, 

que podem ser questões investigativas, além de considerar que o modelo deve ser fisicamente 

capaz de representar o sistema realisticamente, informar os stakeholders, apto para incluir 

cenários e barreiras. Aqui utiliza-se estudo da literatura, survey e estudo de campo. 

Etapa 3: Especificar performance. Define-se os indicadores para responder aos 

requisitos e qual a performance desejada. Analisa-se os indicadores, e determina-se as variáveis 

que influenciam o caso. Utiliza-se revisão da literatura, entrevistas, estudo de campo e survey. 

Etapa 4: Análise. Obtêm-se quais os processos que direcionam a performance. Define-

se um modelo geral, com elementos, respectivos relacionamentos e um modelo conceitual. Os 

relacionamentos são analisados com auxílio da literatura ou de experts. O modelo é alcançado 

com entrevistas e discussões e o modelo ótimo é obtido. Usa-se workshop e revisão da literatura 

também. 

Etapa 5: Projeto e melhorias. Formulação e formalização são realizadas, relações 

lógicas, matemáticas e teóricas entre variáveis são estabelecidas e o passo é conduzido até que 

os stakeholders concordem. 

Etapa 6: Implementação. Testes são conduzidos e experimentos listam os procedimentos 

e parâmetros usados para atingir os objetivos.  

 

Figura 5 - Estrutura para modelar a SI baseado na teoria dos sistemas.  

Fonte: Traduzido de Sopha et al. (2010). 



28 
 

2.2. Eco-Industrial Parks (EIP) 

O President’s Council on Sustainable Development – PCSD, no document Sustainable 

America: A New Consensus for Prosperity, Opportunity, and a Healthy Environment, de 1996, 

definiu EIP como um grupo de negócios integrados à comunidade para compartilhar 

eficientemente recursos (água, materiais, infraestrutura, energia, e informações), incrementar a 

prosperidade econômica e desenvolver o meio ambiente. 

A United States Environmental Protection Agency – EPA coloca que: 

“[...] EIP é uma comunidade de indústrias e negócios de serviços que 

objetivam aumentar o desempenho econômico e ambiental, por meio da gestão 

colaborativa do meio-ambiente e dos recursos. A comunidade de negócios, 

trabalhando em cooperação, procura produzir um benefício coletivo maior do que a 

soma dos benefícios individuais de cada empresa. Utilizando os princípios da ecologia 

industrial, a comunidade empresarial trabalha em conjunto para se tornar um 

ecossistema industrial.” 

 

Martin et al. (1996) coloca que o EIP leva a ganhos econômicos, ganhos em qualidade 

ambiental, e aprimoramento equitativa dos recursos humanos para o negócio e comunidade 

local, e que seus conceitos estão se espalhando pelo mundo como um modelo que considera as 

três dimensões da sustentabilidade, conquistando benefícios mútuos na comunidade, economia 

e meio ambiente.  

O objetivo de um EIP é melhorar o desempenho econômico dos membros, minimizando 

seus impactos ambientais. Os componentes desta abordagem incluem o projeto verde da 

infraestrutura, parque e plantas (novos ou adaptados), produção mais limpa, prevenção da 

poluição, a eficiência energética e parcerias entre empresas (LOWE, 2001). 

Lowe (2001) fala que para que para ser considerado um real EIP, este deve ser mais do 

que: Uma rede de troca de sub-produtos; Uma comunidade de reciclagem; Um conglomerado 

de empresas de tecnologia ambiental; Um conglomerado de empresas que fazem produtos 

“verdes”; Um parque industrial projetado em torno de um simples tema ambiental (energia 

solar, reuso de água); Um parque com infraestrutura ambientalmente amigável; Uma 

comunidade de negócios de uso variados (comercial, industrial e residencial). 

Uma das diferenças ainda segundo Lowe (2001) entre o EIP e o distrito industrial é que 

o EIP utiliza os conceitos e as práticas do planejamento sustentável e da gestão ambiental 

cooperativa e o distrito industrial não. O EIP integra os princípios da EI, da SI, da gestão 

ambiental cooperativa, da prevenção da poluição, do planejamento, da arquitetura e das 
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construções sustentáveis. As indústrias ao formarem parcerias aumentam sua vantagem 

competitiva. 

Os benefícios são muitos segundo Lowe (2001), na escala industrial ocorre com a baixa 

nos custos de produção, aumento da eficiência energética e de reciclagem e reuso, eliminar a 

possibilidade de receber penalidades por questões ambientais e tronar-se competitivo com 

integração e cooperação. Em escala ambiental o EIP reduz a poluição, a produção de resíduos 

e a demanda por recursos naturais. Socialmente ao atingir um bom desempenho econômico, o 

EIP trará desenvolvimento a comunidade que está inserido, criará empregos e melhorará o 

ambiente ao redor. Conforme Cohen-Rosenthal, Mcgalliard e Bell (2001) um EIP ainda 

promove cooperação entre empresas, facilita trabalho de equipe, aumenta o valor dos outputs 

dos processos, recebe publicidade positiva e busca a eco-eficiência. 

Um EIP também de acordo com Chertow (2000) é caracterizado segundo os cinco tipos 

descritos no tópico anterior deste trabalho, tendo atenção especial nos tipos 3, 4 e 5, os quais 

envolvem várias empresas em busca de objetivos de forma integrada e com cooperação.  

De acordo com Liwarska-Bizukojc et al. (2009) informações básicas sobre os tipos de 

atividades das empresas devem ser levantadas para obter os locais onde a simbiose é possível, 

que ações devem ser tomadas para que ela trone-se possível e qual esforço e custo pra isso. Por 

fim quanto mais empresas diferentes o EIP tiver, maiores são as chances de criar 

relacionamentos simbióticos e obter um sistema sustentável. 

Segundo Park et al. (2008) em seu estudo de caso realizado em Ulsan cinco pontos são 

necessários para tornar um parque industrial em EIP. São eles: reduzir custos e receitas entre 

negócios; política ambiental para melhorar o fluxo de recursos e transações para a SI; utilizar 

tecnologias disponíveis ou desenvolve-las para tornar a SI possível; Fazer relacionamentos com 

comunidades com atração de negócios e melhorar a qualidade de vida; fatores financeiros, 

temporais e humanos, tecnologias e benefícios ambientais são necessários para um EIP ser 

desenvolvido. 

Por fim Heeres et al. (2004) alegam que um problema no desenvolvimento de um EIP 

está no estabelecimento de trocas simbióticas essenciais entre os membros, passando por cinco 

barreiras:  

 Técnica, se a troca é tecnicamente possível;  

 Econômica, se a troca é economicamente viável ou arriscada;  

 Informacional, as pessoas certas devem ter as informações requisitas no tempo 

correto; 
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 Organizacional, as trocas devem estar dentro da estrutura organizacional;  

 Legal, respeitar leis e regulações. 

Ainda segundo Heeres et al. (2004) as principais barreiras para um EIP estão em lidar 

com substancia tóxicas, trabalhar com resíduos com contaminantes que impedem o processo, 

coletar e transportar os resíduos, mapear o fluxo de energia e de materiais. 

   

2.3. EIP e SI 

 

Nascimento et al. (2006) dizem que para a implementação da SI, nas atividades de um 

EIP, as ações de planejamento devem contemplar análises econômicas (verificar o potencial de 

retorno do investimento para alocação de materiais e pessoas) análises técnicas (tecnologias 

disponíveis) análises ambientais (identificar os parâmetros ambientais desejados) e medidas de 

regulamentação (ambientais e fiscais). 

Boons et al. (2011) classificam a SI como um processo que é facilitado em um ambiente 

propício para seus relacionamentos, suas trocas, interações e cooperações. Esta é então aplicada 

dentro de um local específico com distancias curtas entre elas e com isso tem sua máxima 

eficiência.  

Os conceitos SI e EIP se complementam na medida em que o processo de SI é 

considerado uma das principais atividades desenvolvida num EIP (FELÍCIO, 2013). Chertow 

(2000) afirmou que os EIPs são uma parte da SI, destacando-a como característica fundamental. 

Agarwal e Strachan (2006) sugerem que a EIP seja um subconjunto de SI. 

As vantagens da SI é essencial na formação dos EIP, pois funciona como atrativo para 

implantação do processo nesses ambientes. Benefícios como a redução na utilização de 

materiais virgens, redução da poluição, redução de custos com transporte de matérias-primas e 

de gerenciamento de resíduos, tratamento de água, maior participação da comunidade, 

marketing verde, sustentabilidade, aumento da eficiência energética, aumento da quantidade e 

tipos de saídas de processo com valor de mercado são reconhecidos por muitos autores como 

Chertow e Lombardi (2005), Geng et al. (2009), Lowe (2001) e Tudor et al. (2007).  

 

2.4. Considerações finais do capítulo 

A EI apresenta-se como um conceito muito importante para a redução de impactos 

ambientais e aproveitamento máximos dos recursos numa condição de ciclo fechado, onde 

empresas utilizam recursos até que sejam usados ao máximo potencial. 
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Dentro da EI existe o conceito de SI que liga as empresas e realiza trocas simbióticas 

buscando ganhos financeiros e ambientais dentro de um parque. As empresas participantes 

obtem maior comunicação e integração com as outras empresas, conquistando vantagem 

competitiva e se adequando ao meio ambiente. 

De acordo com os conceitos encontrados na literatura sobre SI entende-se que este 

processo é capaz de conquistar ganhos e trazer benefícios a um grupo de empresas, e que ao 

definirem este conceito como estratégia em comum para obter melhorias ambientais, possam 

conquistar a redução de custos e de resíduos. 

A SI apresenta-se portanto como uma forte ferramenta para a construção de um parque 

industrial ambientalmente responsável e com ganhos na utilização de recursos e em integração 

e cooperação, desenvolvendo benefícios bem maiores para essas empresas participantes do que 

quando consideradas individualmente. 

Na literatura pesquisada não foi encontrado nenhum trabalho que contemplasse questões 

de planejamento de layout para um parque que tivesse a SI considerada em seu 

desenvolvimento, ou ainda que favorecesse o desenvolvimento desta pela questão da 

proximidade geográfica. 

A seguir estuda-se o conceito de layout, o qual traz benefícios em proximidade 

geográfica, considera os fluxos, neste caso sendo de resíduos, e os relacionamentos para 

obtenção de vantagem competitiva e eficiência. 
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Capítulo 3.  LAYOUT – Modelos e avaliação 

 

O layout é definido por Dias (1993) como a integração do fluxo de materiais, da 

operação dos equipamentos de movimentação, combinados com características que conferem 

maior produtividade humana, processando dentro do padrão de economia e rendimento. Ou 

simplesmente é o arranjo de homens, máquinas e materiais. Muther e Wheeler (2000) 

argumentam que ele envolve basicamente as relações entre as diversas atividades ou funções, 

o tipo e a quantidade de espaço para cada função e o ajustamento destas nele. 

 O layout para Gonçalves Filho (2001) determina a disposição física dos equipamentos, 

máquinas, serviços auxiliares, área de tráfego e armazenagem e deve minimizar a 

movimentação de pessoas, materiais no chão de fábrica, diminuindo os custos e tornando a 

manufatura mais eficiente e produtiva. Este de acordo com Slack, Chambers e Johnston (2008) 

determina a maneira pela qual os produtos e pessoas fluem pelas operações.  

 O arranjo físico segundo Slack, Chambers e Johnston (2008) possui alguns objetivos 

que o torna consideravelmente bom, são eles: presença de segurança inerente em todos os 

processos, para clientes e funcionários; respeitar o fluxo dos recursos de forma a diminuir as 

distâncias percorridas; todo o fluxo deve ser claro de forma que os envolvidos possam entender 

as operações e seus caminhos; prover um ambiente agradável e confortável sempre que 

possível; facilitar a coordenação gerencial; garantir acesso a todos os recursos de transformação 

para limpeza e manutenção; uso adequado do espaço disponível; e flexibilidade de mudança a 

longo prazo.  

 Em relação ao planejamento das instalações de uma empresa ou de um conjunto delas, 

Tompkins et al. (2010) afirmam que este é dividido em projeto das instalações e localização 

das instalações. A localização se refere ao lugar com respeito aos clientes, fornecedores e outras 

instalações com que a empresa possui inter-relações, considerando todos os custos envolvidos 

nos relacionamentos, numa abordagem mais macro dos elementos, já o projeto considera o 

interior, a proporção micro do sistema. 

 Slack, Chambers e Johnston (2008) dizem que o projeto do layout inicia-se com a 

definição dos objetivos estratégicos da produção. Há 3 decisões importantes a serem tomadas 

neste processo, o tipo de processo o qual depende do volume e da variedade, dos objetivos 

anteriormente especificados e do processo produtivo, o tipo básico de arranjo físico e o projeto 

detalhado de arranjo físico com as posições físicas de todos os recursos, resultando no fluxo 

dos recursos de transformação. 
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Para Tompkins et al. (2010) como características todas as instalações devem ser 

flexíveis, modulares, aprimoráveis, adaptáveis, operacionalidade seletiva, ambientalmente e 

energicamente amigável. Em relação a uma cadeia de suprimentos, esta deve ser totalmente 

integrada, confiável, manutenível e progressiva economicamente. 

 Os objetivos do planejamento de layout de acordo com os mesmos são: aumentar a 

satisfação do consumidor, aumentar o retorno sob o investimento, aumentar a rapidez, reduzir 

custos, integrar a cadeia de suprimentos e sua comunicação, dar suporte a visão da organização, 

utilizar recursos eficientemente, ser adaptável e fornecer manutenção, propor segurança ao 

trabalhador, ser ambientalmente responsável e assegurar sustentabilidade. 

Para planejar e projetar um bom layout e assim atingir o objetivo deste trabalho, foram 

encontrados os seguintes modelos de planejamento e projeto de layout considerados pertinentes 

ao estudo e bom direcionadores para um novo modelo. 

Os modelos que serão apresentados a seguir foram escolhidos por serem mais citados 

nos trabalhos pesquisados através do levantamento bibliográfico realizado. O modelo de 

Muther (1973) é o que foi mais utilizado nas pesquisas e o que traz melhores resultados em suas 

aplicações segundo Camarotto (1998), além disso, foca em intensidade de fluxos e seus 

relacionamentos. O modelo de Apple (1977) é antigo e também é vastamente usado nos 

trabalhos, sendo considerado bem geral e de fácil aplicação. O modelo de Camarotto e Menegon 

(1996) foi considerado por ter uma ideia de ambiente, templates e simulação, obtendo bons 

resultados nas pesquisas encontradas. O modelo de Gonçalves Filho (2001) é uma síntese dos 

anteriores, tendo forte influência do de Muther (1973), incorporando algumas ideias atuais, 

porém, mantendo a base dos antigos. Por fim o modelo de Tompkins et al. (2010) é o mais 

atual, contém as ideias de Slack, Chambers e Johnston (2008) e mostra que os modelos 

anteriores continuam tendo importância para a estruturação dos atuais. 

 

3.1.1. Modelo de Muther (1973) 

 

Multher (1973) apresenta um modelo de projeto de layout que ficou amplamente 

conhecido e utilizado até os dias atuais. Este é chamado de Systematic Layout Planning, aqui 

denominado de sistema SLP, sendo segundo o autor um método para conduzir qualquer 

realização de projeto de layout, através de uma estrutura composta por fases, com um conjunto 

de procedimentos e convenções que identificam, classificam e visualizam os elementos e áreas 

envolvidas no planejamento. 
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A base para o planejamento de instalações para Muther (1973) consiste na coleta de 

informações e dimensionamento de cinco elementos para que seja possível obter soluções no 

layout, são eles o produto, a quantidade, o roteiro, os serviços de suporte e o tempo. Além disso 

três conceitos fundamentais também são base, sendo a inter-relação das atividades e 

departamentos, o espaço que considera as características e volume dos itens e o ajuste para obter 

o melhor arranjo. 

A estrutura proposta por Muther (1973) pode ser vista na Figura 6. 

 
Figura 6 - Estrutura para projeto e planejamento de layout.  

Fonte: Muther (1973). 

 

O planejamento é portanto dividido em quatro fases. A primeira fase é localização, onde 

determina-se as áreas e locais para o projeto, podendo ser os mesmos ou novos. A segunda fase 

é o layout global onde as áreas são alocadas de acordo com fluxos e inter-relações, podendo ser 

chamada de layout de blocos. A terceira fase consiste no layout detalhado, a qual envolve a 

localização de todos os elementos e recursos necessários ao sistema, bem como as 

características físicas de cada área. A quarta e última fase é a implantação onde define-se o 

planejamento da instalação, posteriormente obtém-se sua aprovação e por fim realiza-se as 

movimentações necessárias.  

A partir da sequência apresentada composta por quatro fases tem-se um modelo 

Sistemático de planejamento de layout criado por Muther, o qual é mostrado na Figura 7. 
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Figura 7 - Modelo SLP.  

Fonte: Muther (1973). 

 

Dados de entrada: informações e dados sobre produto, quantidade, roteiro, serviços de 

suporte, tempo e de atividades. 

Etapa 1 - fluxo de materiais: determinação da melhor sequência de movimentação pelas 

etapas do processo considerando intensidade e magnitude. Ferramentas como a carta de 

processo e o diagrama De-Para são utilizados nesta etapa. 

Etapa 2 – relacionamento das atividades: relaciona as atividades de serviço umas às 

outras e integra o serviço de suporte ao fluxo de materiais. Para isso utiliza-se a carta de 

interligações preferenciais Figura 8. 

Etapa 3 – Diagrama de relacionamentos: visualização dos dados, cálculos e análises 

feitas. Constrói-se o diagrama, começando com as inter-relações mais importantes até as de 

menor importância, o que pode ser visto na Figura 9 e Quadro 2. 
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Figura 8 - Carta de interligações.  

Fonte: Muther (1973). 

 

 

Figura 9 - Diagrama de relacionamentos.  

Fonte: Muther (1973). 

 

Quadro 2 - Explicação para o diagrama de relacionamento, (MUTHER, 1973) 

Letra Valor Número de linhas Proximidade 

A 4  Absolutamente necessário 

E 3  Muito importante 

I 2  Importante 

O 1  Pouco importante 

U 0  Desprezível 

X -1  Indesejável 

XX -2, -3, -4, ?  Extremamente indesejável 

Etapa 4 e 5 – requisitos de espaço e espaço disponível: aqui levanta-se os espaços 

necessários para o novo layout, bem como a localização e relacionamento das áreas e locais, 

respeitando o espaço existente. 
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Etapa 6 – Diagrama de relacionamento de espaço: representação dos departamentos e a 

inter-relação entre eles, considerando fluxos de materiais e as movimentações entre as diversas 

áreas. 

Etapas 7 e 8 – Considerações de modificações e limitações práticas: aqui são levantadas 

as limitações existentes e o conjunto de considerações necessárias para cada layout de acordo 

com os objetivos definidos. 

Seleção das alternativas: aqui apresenta-se as opções desenvolvidas, balanceia-se as 

vantagens e desvantagens de cada alternativa de layout, avalia-se os fatores e compara-se e 

justifica-se os custos. 

Etapa 9 – Avaliação: consiste em avaliar a alternativa formulada e deve-se rever o plano 

com as pessoas envolvidas e preparar uma apresentação adequada, para assim conseguir a 

aprovação do projeto. 

O planejamento da localização segundo Muther (1973) é composto de três elementos 

essenciais, o que se deseja, o que é disponível e o que é mais adequado. O projeto desta recai 

sobre quatro fases, estabelecer especificações, objetivos e restrições, analisar e selecionar a 

região e comunidade, analisar e selecionar o terreno específico e comprar ou alugar o terreno. 

 

3.1.2. Modelo de Apple (1977) 

 

Apple (1977) propõe um modelo de projeto de layout funcional, composto por 20 

passos, não sendo necessário utilizar todos ou seguir a sequência corretamente: 

1. Adquirir os dados básicos: vendas, quantidade a ser produzida, política de 

inventário, operações, métodos preliminares, layout existentes e limites por 

exemplo. 

2. Analisar os dados básicos: determinar inter-relações possíveis, utilizar Assembly 

chart. 

3. Projetar o processo produtivo para obtenção do produto final: determinar a rota 

de fabricação, as operações necessárias e assim identificar potenciais padrões. 

4. Planejar o fluxo dos materiais: com os dados de frequência e rotas de fabricação 

elaborar os fluxos e considerar todos os fatos que influenciariam estes; em caso 

de vários componentes, considerar um fluxo máster (ou por famílias). 
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5. Considerar o sistema de movimentação de materiais: fluxo dinâmico eficiente 

através da planta, integração entre todas as operações necessárias a um produto 

específico. 

6. Calcular os equipamentos necessários: quantos equipamentos de cada tipo são 

necessários para fabricação dos produtos em quantidades pré-estabelecidas. 

7. Planejar individualmente os postos de trabalho: detalhar as áreas, postos e 

processos, bem como a relação entre eles. 

8. Selecionar equipamentos específicos para transporte de materiais: etapa 

importante para o correto e eficiente manuseio de materiais. 

9. Coordenar os grupos de operações que possuem relações: planejar as inter-

relações entre postos de trabalho, centros de produção, departamentos ou 

processos.  

10. Projetar o sistema de inter-relação das atividades: considerando nesta etapa as 

atividades de serviço, auxiliares e o fluxo de informação, além de admitir 

aspectos negativos e positivos nos relacionamentos. 

11. Determinar requisitos de estocagem: estoque de matéria prima, produto acabado 

e bens em processo. 

12. Planejar as atividades de serviço e de auxílio: considerar todo o sistema de 

manufatura. 

13. Determinar requisitos de espaço: estipular o espaço total requerido para cada 

atividade. 

14. Alocar as atividades no espaço local: realizar esta etapa de acordo com o 

relacionamento entre as atividades e encaixá-las na planta conforme restrições. 

15. Considerar tipos diferentes de construções: estabelecer a melhor estrutura para o 

prédio caso este não tenha sido construído. 

16. Construir o layout macro. 

17. Avaliar, ajustar e checar o layout com pessoal apropriado. 

18. Obter aprovação. 

19. Instalar o layout. 

20. Acompanhar a implementação do layout. 

De acordo com Apple (1977) um layout bem planejado é um pré-requisito para uma 

produção econômica, com custos baixos, movimentação eficiente e produtividade elevada. O 

projeto de layout facilita o processo de produção, minimiza movimentações, traz flexibilidade, 

utiliza eficientemente os recursos produtivos e promove satisfação ao trabalhador. 
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3.1.3. Modelo de Camarotto e Menegon (1996) 

 

Este modelo contempla a simulação como base para análise do layout a ser desenvolvido 

e buscar flexibilidade, qualidade e a possibilidade de adaptar prováveis melhorias futuras. 

Segundo Menegon, Costa e Camarotto (1997) o projeto de layout industrial segue a mesma 

característica do projeto de produto, com restrições, especificações e necessidades dos futuros 

usuários. Segue a Figura 10 com o modelo referido. 

 

 

Figura 10 - Modelo de projeto de layout de Camarotto e Menegon.  

Fonte: Menegon, Costa e Camarotto (1997). 

 

O ambiente é o conjunto de fatores que envolve e influencia o projeto de layout. Com 

isso deve-se conhecer os produtos a serem produzidos e o respectivo processo de obtenção 

destes, considerando todos os elementos que compõe o produto final. Na segunda etapa deve-

se quantificar os fatores de produção diretos e indiretos. Na terceira fase deve-se conhecer a 

demanda dos centros de produção e do espaço para serviços, gestão e utilidades.  

Na fase de construção do layout tem-se também a simulação e a definição da estratégia 

de produção, aqui ocorre a geração de alternativas, suas respectivas avaliações e a escolha. Cada 

estratégia privilegia uma alternativa de layout, considerando as áreas produtivas e não 

produtivas e seus respectivos graus de relacionamento, por fim ocorre a validação do projeto 

conforme a melhor alternativa com respeito aos objetivos e a estratégia adotada.  

A última etapa de detalhamento do layout envolve a especificação de todos os elementos 

e da elaboração de um documento para correta implantação pelo pessoal qualificado. De acordo 
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com Camarotto e Menegon (2006) a metodologia foi testada em inúmeros casos e conseguiu 

resultados consistentes. 

 

3.1.4. Modelo de Gonçalves Filho (2001) 

 

O projeto ou reprojeto de um layout de acordo com Gonçalves Filho (2001) pode ser 

considerado como o desenvolvimento de um produto cujo resultado final é o arranjo físico da 

facilidade. Ou seja, uma sequência de atividades que transforma informações coletadas no 

layout final de acordo com o objetivo, como pode ser visto na Figura 11. 

 

Figura 11 - Esquema de processo de projeto de layout.  

Fonte: Gonçalves Filho (2001). 

 

O projeto baseia-se em conceitos e princípios de layout, apoia-se em técnicas e 

ferramentas para assim criar um produto que satisfaça os objetivos estratégicos da organização 

dentro de um prazo e orçamento estipulado. 

Gonçalves filho desenvolveu um modelo detalhado para desenvolvimento de layout 

com cinco fases: preparação, pré-projeto, projeto, validação e implementação. O modelo pode 

ser visto na Figura 12. 
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Figura 12 - Modelo de projeto de layout de Gonçalves filho. 
Fonte: Gonçalves Filho (2001). 

 

Conforme Gonçalves Filho (2001) o layout deve ser bem planejado pois influencia 

diretamente na participação de mercado com custo e tempo, na qualidade do produto final e 

consequente satisfação do consumidor, no retorno do investimento, nas datas de entrega e na 

confiabilidade. 

A fase de preparação compreende em identificar a necessidade de mudança que pode 

ser interna ou externa a organização, definir a missão, definir o time de projeto e planejar as 

atividades com responsabilidades e prazos. 

A fase de pré-projeto consiste em conhecer as condições do chão de fábrica e os 

conceitos de layout que poderiam ser adaptados como melhorias, avaliar o layout atual com 

parâmetros e métricas que permitam uma comparação futura e estudar as possíveis alternativas 

a serem implementadas no arranjo físico. Para isso utiliza-se ferramentas como o Value Stream 

Mapping e o Diagrama de Causa e efeito, entrevistas e visitas. 

A Figura 13 mostra a conexão entre os diferentes tipos de produtos e processos com os 

tipos de layout, para auxílio nos resultados do modelo em questão.  
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Figura 13 - Conexão entre produto, processo e tipos de layout.  

Fonte: Gonçalves Filho (2001). 

 

Na fase de projeto define-se o layout que satisfaça os requisitos e objetivos estipulados 

anteriormente. Tem como atividades o projeto qualitativo do layout, com a obtenção de dados, 

checagem de consistência, partição dos dados e definição dos componentes e o projeto 

quantitativo com análise dos requisitos de carga para cada componente, definição do arranjo 

físico interno e global.  

Como dados de entrada faz-se necessário as seguintes considerações: 

O tipo de produto: o qual influencia em questões de dimensão, material, movimentação 

e acabamento, entre outras. 

O processo de fabricação: deve-se conhecer todas as operações necessárias ou de suporte 

para uma análise de fluxo de produção. 

A demanda: esta define a quantidade de produtos por um dado período de tempo, 

determinando a carga e trabalho e a quantidade de recursos. 

A fábrica: esta deveria ser projetada em função do layout ideal, porém deve-se conhecer 

as paredes, colunas, tubulações, entre outras. 

O pessoal: este envolve a qualidade das pessoas, treinamento e multifuncionalidade. 

A fase de validação: consiste em visualizar o layout dentro de um espaço físico 

disponível e simula-lo para identificar as melhorias e os benefícios obtidos. 
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A fase de implementação: onde o planejado torna-se realidade, ocorre a movimentação 

e disposição dos recursos, utiliza-se um software para controle do projeto, gráfico de GANTT 

ou técnica do caminho crítico. Finalmente auditorias devem ocorrer para garantir o correto 

funcionamento do layout proposto e implementado. 

 

 

3.1.5. Modelo de Tompkins et al. (2010) 

 

O modelo de Tompkins et al. (2010) faz-se importante pois é um modelo bem completo 

de processo de projeto de layout e engloba o modelo de Slack, Chambers e Johnston (2008). O 

modelo contempla três fases, na primeira delas envolve a definição dos objetivos do novo layout 

ou das melhorias no atual. A segunda fase acessa o estado atual, identificando as metas 

específicas, avaliando abordagens alternativas, definindo planos de melhorias e buscando 

suporte para as melhorias. A terceira fase consiste em implementar os planos e auditar os 

resultados. O Quadro 3 a seguir discutem o modelo de projeto de uma planta com o 

planejamento desta. 

 

 

 

Quadro 3 - Fases e procedimentos do modelo de Tompkis et al. (2010). 

Fase Processo de projeto de uma planta Passos no planejamento da planta 

I 1. Definir ou redefinir os objetivos 

2. Especificar as atividades primárias e de 

suporte 

1a. Entender o modelo de sucesso da 

organização 

1b. Entender as questões externas 

1c. Entender as questões internas 

2. Estabelecer critérios de projeto para o 

planejamento da planta 
3. Obter um comprometimento 

organizacional 

II 3. Determinar o inter-relacionamento 

4. Determinar requisitos de espaço 

5. Gerar planos alternativos da planta 

6. Avaliar os planos alternativos 

7. Selecionar o plano da planta 

4. Estabelecer times 

5. Avaliar o estado atual 

6. Identificar os objetivos específicos 

7. Identificar caminhos alternativos 

8. Avaliar caminhos alternativos 

9. Definir os planos de melhoria 

10. Obter suporte para os planos de 

melhoria 

  

III 8. Implementar o plano 

9. Manter e adotar o plano da planta 
10. Redefinir os objetivos da planta 

11. Implementar os planos  

12. Verificar os resultados 
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O modelo não fixa que todos os layouts de todos os tipos de organizações sigam os 

procedimentos perfeitamente, sem realizar adaptações, porem um processo cíclico, como 

mostrado na Figura 15, deve ser seguido. 

 

 

Figura 14 - Processo cíclico para projeto e implantação de layout.  

Fonte: Traduzido de Tompkins et al. (2010). 
 

3.2. Avaliação do layout 

 

A avaliação do layout tem como base a obtenção de soluções adequadas sobre algum 

tipo de critério objetivo, sendo quantitativo e/ou qualitativo de acordo com Torres (2007). 

Guerreiro (2005) diz que a análise quantitativa deve ser feita para encontrar um layout 

econômico e Tortorella (2006) cita como exemplos a flexibilidade, manutenabilidade e 

segurança, e a análise qualitativa considera influencias entre os diversos fatores de produção 

diretos e indiretos que não podem ser quantificados, Tortorella (2006) exemplifica o custo de 

transporte e a distância percorrida. 

Muther (1976) apresentam algumas sistemáticas para avaliar um layout: comparação de 

custos, avaliação de produtividade e do espaço, comparação da linearidade de fluxo, análise de 

fatores quantitativos e qualitativos e pós e contras. Sempre considerando a estratégia e os 

objetivos da organização.  
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Luzzi (2004) atenta para a definição de critérios para tomada de decisão, apresentando 

o fluxo de materiais, o custo de fabricação, o retorno de investimento e lead time produtivo, e 

critérios qualificadores como atendimento as normas, atendimento a demanda, feedback de 

qualidade e de trabalho em equipe e melhoria na satisfação dos funcionários, todos estes 

utilizados no seu trabalho. Tortorella (2006) utiliza como critérios, o fator humano, 

relacionamento entre os departamentos, flexibilidade para futura expansões, nível de re-layout, 

custo, aproveitamento de área e linearidade de fluxo. 

Lin e Sharp (1999) apresentam um conjunto de critérios estruturados para avaliação de 

layout, o Quadro 4 mostra os 18 critérios classificados em três grandes grupos, custo, fluxo e 

ambiente. Segundo Lin e Sharp (1999) esses critérios são fáceis de usar e de coletar os dados 

Quadro 4 - Critérios para avaliação de layout, traduzido de Lin e Sharp (1999). 

Custo 

Não inventário 

Custo inicial: 

- Terra 

- Prédio 

- Máquinários de produção 

- Equipamentos de movimentação de materiais; 

 

Custo anual de operação e manutenção: 

- Trabalho 

- Utilidade  

- Manutenção 

 

Futuro valor residual; 

Inventário 

Custo de manutenção de estoque matéria prima; 

Custo de manutenção de estoque WIP; 

Custo de manutenção de estoque de produtos finais; 

Fluxo 

Relacionamento de 

espaço 

Clareza; 

Suficiência de espaço e utilização; 

Fluxo de material 
Corredor; 

Densidade de volume e distância; 

Robustez e 

flexibilidade 

Robustez da capacidade dos equipamentos; 

Expansão dos prédios; 

Ambiente 

Circundante 
Topografia e topologia; 

Ambiente comunitário; 

Qualidade do ambiente 

Segurança no trabalho; 

Conforto; 

Segurança das propriedades; 

Acesso para manutenção; 

 

Raman, Nagalingam e Lin (2009) desenvolveram um modelo de avaliação de layout que 

incorpora três fatores chaves de performance simultaneamente, sendo eles, flexibilidade, 

utilização da área produtiva e proximidade. Estes, conforme a Figura 16, foram definidos em 

vista de quatro objetivos de layout, minimização do custo de movimentação de materiais, 

melhoria de flexibilidade de arranjo e de operações, utilização efetiva da área disponível e 

minimização do tempo total de produção. 
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Figura 15 - Modelo de avaliação de layout.  

Fonte: Traduzido de Raman, Nagalingam e Lin (2009). 

 

 

3.3. Considerações finais do capítulo 

 

O Capítulo 3 apresentou a revisão bibliográfica realizada para entender o conceito de 

layout, bem como compreender os diversos modelos existentes para projeto e implementação 

de layout considerados neste estudo pelos motivos explicados no início do tópico. Além de 

compreender os diferentes modelos, explica-se aqui os tipos de layout existentes na literatura e 

conclui-se com métricas para avaliação do layout. 

O layout quando bem projetado apresenta-se como uma ótima oportunidade de reduzir 

ineficiências, transporte excessivo e movimentações desnecessárias, sendo assim importante 

para aumentar as trocas e relacionamentos entre empresas pois possibilita a interação e 

integração das empresas visando o correto estabelecimento dos fluxos de entrada e saída de 

forma simples e clara. 

Na literatura pesquisada e nos modelos estudados e apresentados nesta revisão não foi 

identificado nenhum que contemplasse questões ambientais em seu planejamento, ou seja, que 

levasse em consideração as trocas de resíduos exercidas pelas empresas, a integração e 

compartilhamento de recursos visando a diminuição de impactos ambientais. Nem mesmo um 

procedimento que buscasse posicionar os recursos transformadores (que neste caso são as 

empresas) com prioridade para realização de trocas, cooperações e relacionamentos entre eles. 
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 Foram considerados neste estudo cinco modelos de planejamento de layout que 

realmente contribuem para o objetivo proposto de favorecer as trocas e a SI dentro de um parque 

industrial. 

 Com os modelos citados e o estudo realizado em SI elaborou-se o procedimento a seguir 

para atingir o objetivo proposto. 
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Capítulo 4.  ESTRUTURAÇÃO DO PROCEDIMENTO E SEUS PASSOS 

 

O procedimento é composto por passos, as quais estão estruturadas em forma de um 

fluxograma, onde cada passo é explicado para correta compreensão e utilização desta. A 

sequência dos passos também possui importância para obtenção dos resultados desejados e cada 

uma delas deve ser concluída para que a próxima possa ser iniciada. A seguir tem-se os passos 

desenvolvidos nesta pesquisa. 

 

4.1. Ánalise dos modelos 

 

Inicialmente, faz-se necessário colocar os modelos de planejamento de layout e a 

característica importante de cada um deles para o desenvolvimento do procedimento e 

principalmente para o estabelecimento das passos: 

 Modelo de Gonçalves Filho: modelo bastante abrangente, apresenta uma sistemática 

para identificação do melhor tipo de layout a cada situação. Importante para fornecer 

uma ideia geral do planejamento e seus aspectos em cada situação. 

 Modelo de Muther: mais antigo e tradicional modelo de planejamento de layout, 

denominado de modelo SLP (Systematic Layout Planning). Este método é, sem dúvida, 

o mais conhecido e o mais utilizado por engenheiros projetistas de layout segundo 

Camarotto (1998). Devido à grande repercussão e utilização dele nos trabalhos 

acadêmicos que envolvem o tema, este desempenhou o papel de método base e de maior 

relevância para esta pesquisa. 

 Modelo de Apple: Método geral e aplicável a qualquer tipo de sistema fabril. Os 

procedimentos traçados pelo autor consideram o processo de layout como um processo 

evolutivo, mas não restringe os métodos utilizados, permitindo certa variabilidade e 

confiabilidade dos dados trabalhados conforme Camarotto (1998). Este auxilia no 

desenvolvimento das etapas, bem como na organização e estruturação do procedimento. 

 Modelo de Camarotto e Menegon: metodologia fundamentada no conceito de centro de 

produção, destaca a construção de templates como entrada para o processo de projeto 

do layout, sendo este definido em função da estratégia de produção e validado através 

da simulação. Com este procedimento tem-se a melhor adequação dos passos ao 

ambiente em questão, a análise importante do layout perante a estratégia adotada. 
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 Método de Cury (dos elos): modelo simples que foca na movimentação nos setores, 

agrupando-os da melhor maneira possível, localiza os setores de forma a minimizar a 

movimentação. O método dos elos é utilizado como ferramenta em um dos passos. 

 

Para Menegon, Costa e Camarotto (1997) os modelos de planejamento de layout estão 

inseridos em um ambiente que influencia diretamente no desenvolvimento do modelo, pois este 

visa atender os objetivos e estratégias adotadas naquele momento a curto, médio ou longo prazo. 

No modelo apresentado pelos autores todas as etapas estão dentro do ambiente, considerado o 

contexto e a estratégia para o planejamento do layout. 

Neste caso, o contexto é a adequação da SI no planejamento do layout, buscando 

favorecer trocas, relacionamentos e assim obter o sucesso desta como estratégia para 

transformação de um ciclo produtivo linear em circular ou fechado, seguindo conceitos de EI e 

sustentabilidade. 

 

4.2. Adequação à SI 

Há portanto dois conceitos chaves para a adequação dos modelos, continuar a buscar 

eficiência produtiva, no que se refere a fluxos de materiais e informações para o processo de 

fabricação dos produtos de cada empresa e conciliar com o conceito de SI, onde existirão fluxos 

de subprodutos e resíduos, além de mais informações. Tudo deve coexistir dentro de um sistema 

onde tecnologias troquem esses fluxos a fim de reduzir custos e melhorar aspectos ambientais 

dos participantes. 

No planejamento do layout faz-se necessário a introdução de conceitos de SI para 

melhor desenvolvimento, desempenho e consequente sucesso dela em todo e qualquer sistema 

que envolva interação entre três ou mais empresas como sugere Chertow (2007). 

Os passos desenvolvidos estão voltados ao ambiente de SI, portanto estão focadas no 

desenvolvimento de relações simbióticas, priorizando a proximidade geográfica entre empresas 

que as realizem. Para considerar os fluxos produtivos normais e as relações provenientes dos 

produtos principais de cada empresa, deve-se utilizar o método clássico em conjunto com estes 

passos para melhor tomada de decisão. 

O foco portanto está voltado a SI, entre suas trocas e relacionamentos, é neste fluxo que 

os passos desenvolvidos nesta seção têm sua razão de existir, objetivando auxiliar a tomada de 

decisão quando planejar com esta estratégia ambiental. Este é o contexto no qual situam-se os 

passos para o planejamento do layout para SI a ser elaborado. 



51 
 

Para propor os passos para o planejamento de layout considerando aspectos de SI, os 

quatro modelos escolhidos foram comparados e utilizados na elaboração de cada passo, com a 

inclusão e modificações pertinentes ao conceito a ser colocado. 

Trazendo para o cenário onde a SI é o foco, objetivo e estratégia principal do 

planejamento do layout, a primeira fase portanto tem que consistir na obtenção de dados das 

unidades produtivas. Neste caso, unidades produtivas são expandidas da definição atual para 

uma conversão de uma forma ou estado de material ou energia em outro, incluindo também o 

deslocamento geográfico e a estocagem (RAAFAT et al., 2013).  

Neste estudo as unidades produtivas consideram entrada de recursos, serviços de suporte 

se necessários e saída, sendo o output principal desta função e subprodutos e/ou resíduos.  

 

4.3. Primeiro passo (D1): Obter os dados de entrada 

Todos os modelos começam com a busca e obtenção de dados, Apple (1977) em seu 

contexto geral fala em adquirir os dados básicos, o autor cita 14 itens a serem obtidos, sendo 

entre eles: demanda, volume, tempos e limites de espaço. Gonçalves filho (2001) estruturou 

uma fase de preparação, onde deve-se entender a necessidade e definir a estratégia e uma 

próxima fase chamada de fase de pré-projeto onde tem-se a atividade de avaliação do layout 

atual. Camarotto e Menegon (1996) estruturam a fase de mix de produção e tecnologia onde 

deve-se identificar todos os produtos envolvidos e a tecnologia para fabricá-los. Por fim e com 

maior importância, Muther (1973) começa a estruturar seu modelo com a obtenção dos dados 

de entrada (chamados por ele de Produto (P), Quantidade (Q), Roteiro (R), Serviços de suporte 

(S) e Tempo (T)), pois são eles que darão base para os demais passos. 

Os primeiros dados que devem ser coletados são todos os inputs e outputs (inclui-se 

subprodutos e resíduos) dentre todas as tecnologias envolvidas no planejamento do layout geral. 

A Figura 17 mostra a primeiro passo no centro e os dados que devem ser coletados e 

portanto a compõe, ao redor desta, dizendo também que todos os dados são importantes e 

necessários para futuras análises. 
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Figura 16 - Passo D1 e seus dados necessários. 

 

Para desenvolver a SI é necessário obter informações a respeito de cada input/output 

para posteriores trocas e relacionamentos. Baseados em Felício (2013) e Raafat et al. (2013), 

Lowe (2001) e Trokanas, Cecelja (2013) tem-se os seguintes dados a serem conseguidos neste 

início: 

 Classe do resíduo: Não perigosos – Inerte (Classe IIB), Não perigosos – Não 

inertes (Classe IIA) e Perigisos (Classe I); (pode ser consultado no anexo A); 

 Qualidade: deve-se observar se o resíduo em questão pode ser utilizado 

novamente, se ele está apto a realizar sua função com eficácia. Caso este estiver 

fora da qualidade exigida pela unidade produtiva que irá utilizá-lo, deve explicar 

o porquê para que sejam tomadas providencias ou descarte. E deve-se analisar a 

qualidade requerida para que seja input. 

 Quantidade: corresponde ao volume produzido de output por determinada 

unidade de tempo, e a quantidade demandada de input por unidade de tempo. 

 Peso: peso de uma dada unidade, lote ou volume de cada resíduo ou subproduto 

para saber a carga e força necessária para move-la ou armazena-la, tanto dos 

inputs quanto dos outputs. 

 Tempo: período de tempo em que o output ainda pode ser utilizado após o 

processamento até ser um input sem perder a qualidade e funcionalidade ou se 

este necessita de um período para voltar a condição inicial. 

 Características físicas: características que definem o resíduo ou subproduto e o 

input requerido, estado físico, aspecto, temperatura e anormalidades se houver. 
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 Características químicas: necessário principalmente em gases e líquidos para 

entender toxidade, entalpia, combustão, reatividade, instabilidade, 

inflamabilidade, caso for importante para a troca. 

 Frequência: frequência com que o output é produzido por unidade de tempo, e 

com que o input é demandado (por mês, por dia, por hora, por minuto). 

 Requisitos/especificações: aqui estão as necessidades e características 

específicas de cada resíduo ou subproduto, para que este mantenha integridade, 

qualidade e validade durante o período em que o output torna-se input, bem 

como se há necessidade de armazenagem específica. 

 Nível de perigo: se os resíduos ou subprodutos são tóxicos, inflamáveis, 

radioativos, perigosos, de temperaturas altas, de temperaturas muito baixas, 

corrosivos, etc. 

 Padrão de fornecimento/recebimento: padrão no qual o resíduo ou subproduto é 

fornecido e recebido pelas unidades produtivas, necessário para adequação do 

transporte e qualquer movimentação necessária. 

 Requisitos de transporte: o que for necessário realizar no transporte entre as 

unidades produtivas para que o resíduo ou subproduto mantenha a qualidade, 

validade, integridade e tenha segurança tanto dele como das pessoas e materiais 

envolvidos. 

Uma informação que deve ser coletada para melhorar o desenvolvimento da SI, 

inclusive no longo prazo com a sustentação dos relacionamentos é sobre o processo em si. Este 

deve estar atualizado e portanto ter a taxa de geração de resíduos mínima possível, caso o 

processo seja ultrapassado, este pode ser trocado e portanto teria a oferta de resíduos ou 

subprodutos reduzida, podendo afetar nas trocas simbióticas estabelecidas. Portanto, é muito 

importante realizar a verificação e análise do processo para identificar oportunidades de 

melhorias neste primeiro passo. 

Os dados abordados por Muther (1973) como Roteiro de fabricação, Tempo de 

processamento e Serviços de suporte não são consideradas por esta pesquisa no planejamento 

do layout com aspectos de SI. O foco não está no processo em si, em como e com quanto tempo 

os inputs são transformados em outputs, mas sim na integração das trocas e relacionamentos na 

transformação das saídas em inputs simbióticos para posterior processamento. Portanto 

considera-se o tempo de processamento de cada unidade produtiva como zero. 
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No apêndice B apresenta-se um exemplo de formulário para ser aplicado neste primeiro 

passo para obter os dados pertinentes a esta. Não é necessário preencher todos os campos, pois 

cada resíduo possui certas particularidades que se encaixam ou não em cada campo. Ao final 

deste é colocado um campo de observações para serem discutidas questões específicas de cada 

resíduo que não foram contempladas pelo formulário. Os dados que são imprescindíveis de 

serem coletados para o desenvolvimento dos passos e obtenção dos resultados são o tipo de 

material e a quantidade. 

Além de obter os dados de entrada para dar prosseguimento ao planejamento, a SI requer 

que se tenha uma etapa onde esses resíduos são analisados e comparados para verificação de 

possíveis trocas (matching), o que é baseado no procedimento 2 de Apple (1977) que fala em 

análise dos dados obtidos a Figura 18 relaciona a etapa 1 com esta seguinte.  

 

Figura 17 - Primeiro e segundo passos. 

 

Portanto após conseguir todos os dados de entrada necessários, o próximo passo consiste 

em encontrar os inputs e outpus correspondentes para realizar o “match”, ou seja, unir aqueles 

que são iguais e portanto transformar os outputs de um processo em inputs de outro. Desta 

forma neste momento encontra-se as possíveis trocas simbióticas no sistema em questão, de 

acordo com as características de cada empresa participante na SI.  

 

4.4. Segundo passo (D2): Realizar o Matching 

Nesta etapa primeiramente ocorre a combinação dos outputs que são iguais ou muito 

semelhantes em tipo (observa-se o nome do resíduo) para que se tornem inputs simbióticos. 

Todas as possibilidades devem ser apontadas para que seja feito uma escolha das melhores 

oportunidades de troca posteriormente. 
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A Figura 19 a seguir ilustra a relação das atividades que compõe esta etapa, começando 

com os dados de entrada, a busca por semelhanças, a verificação dos demais dados com o 

auxílio do Quadro 5 para se ter um melhor entendimento do que deve ser analisado e por fim 

obtém-se a compatibilidade e os matchings possíveis. 

 

Figura 18 - Fluxograma do passo D2. 

 

Encontrado os inputs e outputs correspondentes, estuda-se os demais dados de entrada 

para verificar questões de quantidade ofertada e demandada, validade, características, 

frequência de produção, requisitos gerais ou de transporte, padrões de fornecimento e 

recebimento e por fim se a qualidade fornecida é compatível com a desejada pela empresa 

cliente. 

O Quadro 5 a seguir apresenta como deve ser realizada a verificação dos dados de 

entrada, são colocadas as informações requisitadas, o que deve ser verificado para cada uma 

delas, levando em consideração as necessidades futuras do procedimento, e ações que devem 

ser tomadas em cada caso, se alguma especificação for diferente de um resíduo para outro em 

uma provável troca. 

Quadro 5 - Verificação e ações para cada dado de entrada. 

Verificação dos dados de entrada 

Dados de entrada Verificar Ações 

Classe 
Se o input e output são da mesma 

classe 

Caso estes não forem da mesma 

classe, analisar a necessidade de 

reprocesso ou tratamento 

Qualidade 
A qualidade do output fornecida e 

a requerida pelo input 

Analisar para tratamento, 

reprocesso ou descarte. 
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Dados de entrada Verificar Ações 

Tempo 
O tempo em que o resíduo não 

perde suas características 

A troca deve ser realizada 

rapidamente caso o tempo for 

curto, se necessitar de espera, 

providenciar armazenagem. 

Características físicas e químicas 
A compatibilidade das 

características 

Analisar para tratamento, 

reprocesso, seleção, separação ou 

descarte. 

Frequência 
A frequência de produção (diário, 

semanal, anual) 

Analisar a oferta do resíduo com a 

necessidade deste e quando elas 

ocorrem para assim saber se é 

preciso ter estoques ou não. 

Adequar a estratégia das unidades 

produtivas envolvidas. 

Padrão de recebimento/ 

fornecimento 

Como o output é fornecido e o 

input é recebido pelas unidades 

produtivas 

Analisar o transporte e 

movimentações necessárias, no 

caso de incompatibilidade, trocar 

as unidades produtivas. 

 

4.4.1. Considerações desta fase 

Em caso de duas ou mais trocas possíveis, deve-se escolher a mais interessante e 

vantajosa ao sistema conforme a estratégia (GONELA e ZHANG 2014). 

Se não houver trocas relacionadas a um dado resíduo, deve-se seguir a estratégia e tomar 

decisão conforme os stakeholders e se nenhuma outra função for encontrada, realiza-se o 

descarte deste apropriadamente e legalmente. 

Necessidade de retrabalho, reprocessamento, processamento diferenciado, tratamento 

ou separação torna-se importante na consideração de etapas por onde os resíduos passariam 

antes de serem inputs novamente e locais para realizar tais procedimentos no planejamento do 

layout. Para tanto deve-se entender exatamente o que precisa ser feito e como, para adequação 

do plano.  

 

4.5. Terceiro passo (D3): Analisar o fluxo de materiais 

 

Neste passo, Apple (1977) sugere o planejamento do padrão de fluxo dos materiais 

como próxima etapa, Camarotto e Menegon (1996) falam do templates dos centros de produção 

e Muther (1973) diz que deve-se pensar no fluxo de materiais sendo este a base da maioria dos 
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arranjos físicos e estruturar as inter-relações e Gonçalves Filho (2001) sendo mais geral, 

comenta para que defina-se a organização geral do layout relacionando demanda e capacidade 

e os demais dados. 

Desta maneira, este passo é o fluxo dos resíduos, mais especificamente o roteiro de cada 

um desses, juntamente com quantidade e/ou volume, desde a saída de uma unidade produtiva 

até funcionarem novamente como inputs em outra. Resíduos neste caso também representará 

os eventuais subprodutos de uma empresa que sirvam como matéria-prima para outra dentro do 

sistema analisado. 

A Figura 20 ilustra as duas atividades que compõe esta etapa, sendo a ferramenta Carta 

De-Para e a Carta com unidades produtivas e resíduos que juntas conseguem analisar o fluxo 

de materiais para melhor planejamento do layout. 

 

Figura 19 - Atividades que compõe a etapa de Fluxo dos resíduos. 

 

Uma ferramenta a ser usada neste momento é a carta de processo onde basicamente 

segundo Muther (1973) são dados símbolos e estes são ligados por linhas segundo o roteiro 

específico, e cada símbolo é colocado no processo a qual este se relaciona, os processos são 

descritos na primeira coluna do quadro a ser elaborado e cada produto corresponde a uma 

coluna, como demonstrado na Figura 21. 

 

Figura 20 - Carta de processos.  

Fonte: Adaptada de Muther (1973). 
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Adaptando esta ferramenta segundo o contexto da SI, os processos são as unidades 

produtivas que fazem parte da SI e os produtos são os resíduos. Para cada resíduo é colocado 

uma circunferência com o número 1 representando a unidade produtiva em que este é output, 

uma circunferência com o número 2 representando a qual ele torna-se input simbiótico e assim 

sucessivamente caso este resíduo passe por mais de 2 unidades produtivas, até que o resíduo 

seja totalmente utilizado ou descartado, por fim liga-se os círculos com uma linha, como pode 

ser visto no Quadro 6. 

Nesta ferramenta deve-se incluir locais de processamento dos resíduos, separação e 

tratamento caso for necessário na realização das trocas. No exemplo a ser utilizado por esta 

pesquisa utiliza-se os nomes de unidades produtivas para quatro empresas fictícias e o nome de 

centro de tratamento, este serve para identificar um processo intermediário no sistema que trata 

resíduos e para exemplificar que as unidades produtivas podem ser nomeadas para melhor 

entendimento. 

Quadro 6 - Carta de unidades produtivas e resíduos. 

 

 

Outra ferramenta importante a ser utilizada neste momento para Muther (1973) é a Carta 

De-Para, exemplificada na Figura 22 abaixo, para construí-la lista-se as operações ou centros 

de trabalho na primeira linha e na primeira coluna, obedecendo a mesma sequência, para cada 

item é posto um valor (peso, volume, tamanho ou quantidade) na coluna apropriada que 

representa cada movimento deste. No final cada quadrícula é somada e tem-se o grau de fluxo 

para cada operação com as demais analisadas e ao somar as quadrículas correspondentes a um 

par de unidades produtivas, tem-se o fluxo total entre elas. No exemplo apresentado por Muther 

(1973), ele utiliza dois valores de referência em cada quadrícula, a quantidade de peças e a 

intensidade de fluxo (quantidade x tamanho x cuidado).  
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Figura 21 - Exemplo de Carta De-Para.  

Fonte: Adaptado de Muther (1973). 

 

Para o contexto da SI, no lugar das operações coloca-se as unidades produtivas, nas 

quadrículas põe-se dois valores, o código para cada input simbiótico dado no formulário na 

etapa de dados de entrada Input/output e um número que represente a intensidade do fluxo do 

resíduo. Ver Quadro 7 com um exemplo com números e unidades produtivas fictícias. 

Quadro 7 - Carta De-Para com unidades produtivas e resíduos. 

 

 

A intensidade de fluxo será calculada baseada principalmente na quantidade e em 

algumas variáveis que podem influenciar no planejamento do layout, baseado nos estudos de 

Muther(1973), Raafat (2013), Lowe (2001; 2007) e Trokanas, Cecelja e Raafat (2014). 

A quantidade corresponde ao quanto daquele resíduo está sendo movimentado por um 

dado período de tempo, pode ser medido em volume, área ou unidade. 
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Algumas variáveis encontradas nos trabalhos colocados anteriormente influenciam 

diretamente o planejamento do layout com aspectos de SI, porém estas não são facilmente 

mensuráveis e dependem de cada caso, das especificações e do sistema em si. 

O volume do resíduo deve ser considerado em uma escala que analise se ele é muito 

grande ou grande e com isso demanda trabalho pra movimentação e necessita de proximidade 

geográfica até chegar num nível onde ele é pequeno e com isso fácil de movimentar.   

O tempo é muito importante neste momento pois alguns resíduos podem perder 

características com o passar deste e portanto as unidades produtivas que os utilizarem 

necessitam estar próximas. Resíduos orgânicos geralmente possuem um certo período até que 

estes percam algumas características que podem ser essenciais para algumas funções. 

As características são extremamente importantes para definir a forma de movimentação 

de um dado resíduo pois cada estado físico exige diferentes condições de transporte e formas 

para movimentação, transportar um sólido é mais fácil do que um líquido ou um gás. A 

temperatura influencia nos cuidados também, caso ela esteja maior ou menor do que a ambiente, 

esta trocará calor com o meio e portanto perderá suas características, necessitando assim de 

equipamentos especiais e será mais fácil se as unidades produtivas estiverem próximas. Quando 

estas são danosas ou ser humano, elas exigirão maior cuidado e isto deve ser levado em 

consideração na carta De-Para.  

Por fim deve-se considerar para fins de custo baixo os requisitos de transporte, onde 

quanto mais equipamentos um resíduo exige em seu transporte, mais custoso ele se torna e 

menor deve ser a distância entre as unidades produtivas que o usam. 

Cada variável citada anteriormente que influencia na intensidade de fluxo deve ser 

considerada no cálculo, porém elas dependem de caso a caso. Portanto deve-se entender a 

importância de cada uma de acordo com o sistema em questão e como cada uma será colocada 

na intensidade de fluxo fica a critério dos responsáveis pelo planejamento do layout para SI 

segundo os passos desta pesquisa. Cada estratégia adotada é diretamente afetada com maior ou 

menor intensidade por cada uma das variáveis citadas. 

Após a obtenção do valor correspondente a intensidade de fluxo para cada unidade 

produtiva, deve-se ordenar as unidades produtivas de acordo com as intensidades de fluxo, 

conforme está apresentado na Quadro 8, somando o total DE e total PARA de cada unidade 

produtiva.  

 



61 
 

Quadro 8 - Fluxos De e Para totais para cada unidade produtiva. 

Ordem por 

intensidade de 

fluxo 

Unidade produtiva Total DE Total PARA Total 

1 1 200 200 400 

1 Centro de tratamento 200 200 400 

2 3 200 100 300 

3 4 150 100 250 

4 2 0 150 150 

 

Com isso tem-se uma compreensão de quais unidades produtivas realizam mais 

relacionamentos e por isso precisam de mais atenção. 

Após esse procedimento deve-se somar as quadrículas correspondentes ao par de 

unidades produtivas que realizam cada troca, considerando desta forma qualquer troca entre 

essas independentemente de qual é a cliente ou fornecedora e classificá-las conforme suas 

intensidades somadas em cinco grupos: A (absolutamente necessário), E (Especialmente 

importante), I (Importante), O (pouco importante) e U (desprezível). No Quadro 9 tem-se os 

pares, nomeados de trocas, as intensidades de fluxos somadas relativas a cada troca e sua 

classificação. 

Quadro 9 - Intensidade de fluxo para cada par e classificação. 

Troca Intensidade de fluxo Classificação 

UP1 – Centro de tratamento 200 A 

UP3 – UP1 200 A 

UP4 – UP2 150 E 

Centro de tratamento – UP3 100 I 

Centro de tratamento – UP4 100 I 

 

Todas as trocas são importantes, porém deve-se haver uma certa preferência a aquelas 

com maior intensidade de fluxo no planejamento do layout a fim de favorecer a eficiência da 

SI.  

Os três passos desenvolvidos até esta parte da pesquisa estão representados na Figura 

23. 
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Figura 22 - Passos: D1, D2 e D3. 

 

4.6. Quarto passo (D4): Elaborar a inter-relações das unidades produtivas 

 

Apple (1977) em seu décimo procedimento cita a importância dos relacionamentos para 

a eficiência do layout, assim como Camarotto e Menegon (1996) na fase de templates dos 

centros de produção e construção do layout, além desses Muther (1973) coloca uma atividade 

em paralelo com o fluxo de materiais em seu modelo e a chama de inter-relações de atividades, 

sendo ela a terceira etapa do planejamento do Layout. Desta forma a quinto passo segue esta 

etapa, pois esta coloca todas as atividades e as classificam de acordo com as relações entre elas. 

Neste passo, chamado de inter-relações das unidades produtivas, tem-se o 

desenvolvimento de duas importantes ferramentas tiradas de Muther (1973), a carta de inter-

ligações preferenciais e o diagrama de inter-relações das unidades produtivas, a classificação 

baseada no número de trocas simbióticas e a aplicação do método dos elos, conforme 

representado na Figura 24. 

 

Figura 23 - Inter-relações das unidades produtivas e ferramentas que a compõe. 
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4.6.1. Classificação baseada no número de trocas simbióticas 

Nesta etapa tem-se a classificação dos resíduos conforme especificado anteriormente 

baseado apenas na intensidade de fluxo (a partir da carta De-Para) e na carta de interligações 

preferenciais onde o grau de proximidade é baseado em uma análise mais qualitativa do sistema. 

Faz-se necessário uma terceira análise que complemente essa classificação e o procedimento 

para posterior tomada de decisão, uma classificação baseada no número de interligações de 

cada unidade produtiva com as demais. 

Todas as trocas devem ser contabilizadas, obtendo assim o número total delas que 

participam ativamente da SI.  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠 =  ∑ 𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎𝑠 

Em uma tabela são listadas todas as unidades produtivas na coluna à esquerda, em 

seguida são colocadas o número de trocas que cada unidade produtiva realiza, 

independentemente de suas parceiras, podendo esta realizar mais de uma troca com a mesma 

unidade produtiva. Total de trocas da unidade produtiva 1 (Tt1) é o somatório das trocas que 

esta unidade produtiva realiza. 

𝑇𝑡1 = ∑ 𝑛 𝑇𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 1 

 Na coluna seguinte encontra-se o percentual de trocas que cada empresa desenvolve em 

relação ao sistema de SI, sendo o total de trocas por unidade produtiva dividido pelo total de 

trocas do sistema vezes 2, pois as trocas são consideradas duas vezes. 

% 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑛 =
𝑇𝑡𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠 ×  2
 

Após este procedimento deve-se classificar as unidades produtivas em (A, E, I), para 

isso os percentuais são ordenados de forma decrescente, desconsidera-se as unidades produtivas 

com número de trocas igual a 0, e por fim conta-se quantas unidades produtivas restaram e 

divide-se este número por quatro, correspondente as classes (A, E e I), este número determina 

quantas unidades produtivas pertencem a cada classe, os maiores percentuais são classe A, os 

seguintes E e assim sucessivamente. Caso o número não for inteiro, vale a interpretação de 

acordo com as demais classificações feitas anteriormente.  O Quadro 10 apresenta em um 

exemplo as unidades produtivas e consequente classificação em relação a porcentagem de 

trocas realizadas perante o total. 
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Quadro 10 - Unidades produtivas classificadas de acordo com a porcentagem de trocas. 

Classificação A, E, I, O e U conforme número de trocas 

Total de trocas: 5 

Unidades produtivas Total de trocas por 

unidade produtiva 

% de troca Classificação 

Centro de tratamento 3 30 A 

Unidades produtivas 1 2 20 E 

Unidades produtivas 3 2 20 E 

Unidades produtivas 4 2 20 I 

Unidades produtivas 2 1 10 I 

As demais unidades produtivas que não realizam trocas são consideradas como U 

 

O par formado por duas unidades produtivas poderá apresentar duas classificações 

diferentes, será válida a de maior valor de importância.  

 

4.6.2. Carta de inter-ligações preferenciais 

A ferramenta a ser utilizada neste momento é a carta de interligações preferenciais que 

para Muther (1973) é uma matriz triangular onde representa-se o grau de proximidade e o tipo 

de inter-relação entre uma dada atividade e cada uma das outras. O objetivo é mostrar quais as 

atividades que devem ser localizadas próximas e quais não precisam ou não devem. 

Nesta carta, apresentada na Figura 25 todas as atividades são listadas a esquerda (nas 

linhas 1, 2, 3, ...), quando as linhas se interceptam, estas formam um losango que mostra a inter-

relação das atividades referentes a essas duas linhas. Cada losango é dividido em duas partes, a 

parte superior leva a classificação da interligação de acordo com a carta De-Para e segundo a 

escala de valores (A, E, I, O, U, X) e na parte inferior coloca-se o número da razão desta 

classificação, podendo ser mais de uma. 
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Figura 24 - Carta de interligações preferenciais. 

 

Adaptando a ferramenta para o contexto desta pesquisa, tem-se a carta de interligações 

preferenciais entre todas as unidades produtivas. Seguindo a mesma estrutura da carta 

apresentada por Muther (1973), todas as unidades produtivas envolvidas na SI são listadas na 

coluna a esquerda. Para cada intersecção das linhas tem-se o losango dividido, aqui será 

utilizada a mesma classificação proposta pelo autor (A, E, I, O, U e X), esta demonstra o grau 

de proximidade importante para que a SI se desenvolva eficientemente, desta maneira 

identifica-se as unidades produtivas que devem ou precisam, as que podem ou as que não podem 

ficar próximas. 

A classificação do grau de proximidade é subjetiva e qualitativa, portanto nesta etapa 

deve-se considerar todas as informações relevantes aos relacionamentos. Pode-se realizar um 

Brainstorming para identificar os dados de classe A, E e I, os que são pouco importantes e os 

que não influenciam nas relações entre as unidades produtivas. 

Nesta etapa as opiniões podem divergir e a classificação pode não ser unanime, por isso 

deve-se focar no objetivo final da realização dos procedimentos, visando a obtenção do melhor 

layout final que potencialize a SI. 

As principais razões para melhor classificação de acordo com o grau de proximidade 

das unidades produtivas são: 

 Realiza troca; 

 Compartilha serviços; 

 Uso compartilhado de recursos; 
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 Tem-se comunicação entre as partes; 

 Troca que requer proximidade; 

 Necessidade pessoal; 

 Custo; 

 Supervisão ou controle; 

 Processo requer distância dos demais por motivos específicos; 

 Transporte dos resíduos é complexo; 

 

Por fim levantar quais relacionamentos são classe A, E, I, O, U e X. No fim desta etapa 

tem-se algo semelhante ao que está representado na Figura 26. 

 

Figura 25 - Carta de interligações preferencias para unidades produtivas. 

  

4.6.3. Método dos elos 

 

Este método baseia-se na determinação de todas as inter-relações possíveis entre as 

várias unidades que compõe o arranjo físico de forma a se poder estabelecer um critério de 

prioridade de localização dessas unidades onde possuem preferências os setores com maior 

movimentação. 

Ele estabelece os principais pares de postos de trabalho envolvidos no processamento 

dos produtos ou no andamento de documentos, identificando os elos ou postos mais solicitados 
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para serem colocados em posições centrais, tornando mais fácil e racional o fluxo de trabalho. 

Para desenvolvimento deste método deve-se seguir os procedimentos definidos por Cury 

(2000): 

1. Identificação e definição dos envolvidos e as respectivas quantidades médias, 

por processo de trabalho, no tempo médio estudado.  

2. Definição da sequência dos postos de trabalho. 

3. Com dados de 1 e 2, elabora-se um quadro com 2 colunas, na primeira coluna 

coloca-se os postos de trabalho (operações) em ordem sequencial de fabricação 

(1,2,3,4 nas linhas), na segunda coluna forma-se os pares (1,2;3,4;...) tudo isso 

para cada processo. 

4. Elaborar o quadro das frequências para retratar quantas vezes cada elo ocorre 

no período considerado. Na primeira coluna é colocado cada elo encontrado, 

depois são feitas colunas para cada posto de trabalho (operação), nestas colunas 

são colocadas as quantidades estipuladas na etapa 1. Após colocar os dados 

cada linha respectiva ao elo é somada as quantidades médias para assim 

colocar na última coluna (a “total”) a somatória da linha. 

5. Construção do quadro das solicitações, com o número destas para cada posto 

de trabalho. Enumeração em ordem crescente na horizontal e na ordem inversa 

na vertical, na célula que liga a coluna e linha (elo) coloca-se o número total 

obtido na etapa 4. Na última célula de cada coluna e linha, soma-se os valores 

presentes na coluna e na célula em questão, em se tratando da operação 7 

soma-se sua coluna e linha, assim como no Quadro 11.  

 

Quadro 11 - Exemplo da construção de um quadro dos elos. 

 

 

Obtém-se como resultado os postos de trabalho (operações) mais solicitadas para ocuparem 

posições centrais no layout. Os processos de início devem ficar no começo e os de fim no final 

(recebimento, expedição). 
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Adaptando o método dos elos para o planejamento do layout com aspectos de SI, neste 

momento já foi identificado os pares, falta realizar o quadro dos elos. Para o desenvolvimento 

deste, no lugar dos postos de trabalho ou operações deve-se colocar as unidades produtivas e 

demais locais para tratamento, seleção, separação ou reprocesso e nas quadrículas as 

quantidades movimentadas como no Quadro 12, sem a preocupação de colocar na sequencia 

correta pois neste caso não se analisa a correta ordem dos elemntos participantes da SI em 

relação ao fluxo produtivo, mas sim ao fluxo dos resíduos.  

 

Quadro 12 - Quadro dos elos para o exemplo utilizado no decorrer desta pesquisa. 

  UP1 UP2 UP3 

Centro de 

tratamento UP4 

UP4   150   100 250 

Centro de 

tratamento 200   100 400  

UP3 200   300   

UP2   150    

UP1 400     

 

Portanto segundo o método dos elos a Unidade produtiva 1 e o Centro de tratamento 

devem ocupar posições centrais no layout.  

 

4.6.4. Diagrama de interligações das unidades produtivas 

Esta ferramenta pertencente a fase quatro do procedimento baseia-se ainda   na fase de 

construção do layout do modelo de Camarotto e Menegon (1996), nos procedimentos 11 a 16 

do Apple (1977) e principalmente na fase três do modelo de Muther (1973). 

Esta é o diagrama de fluxo e/ou inter-relações das unidades produtivas. Aqui tem-se a 

visualização dos dados e análises realizados até agora, será um primeiro esboço de localização. 

Esta ferramenta é simples e diagrama graficamente as inter-relações entre as atividades, cada 

departamento ou atividade é representado por um símbolo da carta de processo segundo o 

padrão ASME, com seu respectivo nome ou código dentro, e a intensidade do fluxo pelo 

número de linhas que ligam cada par de departamentos, um exemplo é representado na Figura 

27. O número de linhas tem relação com a classificação feita na carta de interligações 

preferenciais: A corresponde a quatro linhas, E a três, I a duas, O a apenas uma, U a nenhuma 

e X a uma linha sinuosa. Pode-se colocar nesta ligação a intensidade de fluxo obtida na carta 

De-Para e uma seta para identificar a direção do fluxo.  
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Para desenvolver a ferramenta em questão deve-se primeiro diagramar as inter-relações 

classificadas como A, bem como suas respectivas atividades ou departamentos, depois as do 

tipo E, posteriormente as do tipo I, depois O e por fim as do tipo U e X. O diagrama necessita 

ser rearranjado até que as interligações do tipo A estejam mais próximas, assim como as E e I, 

deixando as do tipo O com maior distância e as do tipo U e X mais longe. Este é uma base para 

o arranjo final. 

 

 

Figura 26 - Diagrama de inter-relações.  

Fonte: Adaptado de Muther (1973). 

 

Para o diagrama de inter-relações no contexto da SI, este deve apresentar as unidades 

produtivas em retângulos com o nome ou código dado a cada uma anteriormente dentro deste, 

o número de linhas segue o mesmo princípio do que foi apresentado por Muther (1973), de 

acordo com a classificação da carta de interligações preferenciais já descritas neste trabalho. A 

intensidade de fluxo é colocada de acordo com a carta De-Para desenvolvida anteriormente e a 

direção de fluxo, corresponde a direção com a seta saindo da unidade produtiva onde o resíduo 

é output e apontando para a qual ele torna-se input simbiótico. 

Para começar a desenvolver esta ferramenta deve-se primeiramente comparar a 

classificação obtida com a carta de interligações preferenciais com a classificação baseada no 

número de interligações descrita nesta pesquisa. Diagramar as unidades produtivas de acordo 

com o Quadro 13. 

No Quadro 13 foram colocadas as trocas utilizadas como exemplo neste estudo na 

primeira coluna, e a respectiva classificação referente a carta de interligações preferenciais e 
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ao número de interligações obtida nos exemplos de aplicação dessas ferramentas por esta 

pesquisa. 

Quadro 13 - Ordem de diagramação de acordo com a classificação das trocas. 

Ordem de 
diagramação 

Classificação carta de interligações preferenciais / 
Classificação baseada no número de interligações 

1 AA 

2 AE e EA 

3 AI e IA 

4 AO e OA 

5 AU e UA 

6 EI e IE 

7 EO e OE 

8 EU e UE 

9 IO e OI 

10 IU e UI 

11 OU e UO 

12 UU 

13 X (se houver) 

 
Quadro 14 - Classificação das trocas pela carta de interligações preferenciais e pelo número de interligações. 

Troca 
Classificação carta de 

interligações preferenciais 

Classificação baseada no número 

de interligações 

UP1 – Centro de tratamento A A 

UP3 – UP1 A E 

UP4 – UP2 E I 

Centro de tratamento – UP3 I A 

Centro de tratamento – UP4 I A 

UP1 – UP2 U - 

UP2 – UP3 U - 

UP2 – Centro de tratamento U - 

UP1 – UP4 U - 

UP3 – UP4 U - 

 

A Figura 28 mostra as unidades produtivas de exemplo em retângulos ligadas por 

setas, na direção da saída para a entrada, com o número de setas baseado na intensidade de 

fluxo calculada anteriormente. 
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Figura 27 - Diagrama de interligações das unidades produtivas. 

 

A Figura 29 representa uma possível opção de layout, estando sujeita a alterações devido 

a fatores de espaço e outras especificações e limitações. Esta concede preferência ao método 

dos elos, com a unidade produtiva 1 e o centro de tratamento no centro do layout. 

 

Figura 28 - Diagrama de interligações para o exemplo com o método dos elos. 

 

Os quatro passos estão estruturados no fluxograma da Figura 30, mostrando 

principalmente a interação e sequencia destas.  

UP 3 

UP 1 

UP 2 UP 4 
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Figura 29 - Passos: D1, D2, D3 e D4. 

 

4.7. Quinto passo (D5): Elaborar a inter-relações das unidades produtivas com 

espaço 

Muther (1973) em seu modelo continua com os espaços necessários e espaço disponível, 

Camarotto e Menegon (1996) aborda esta questão na fase de templates dos centros de produção 

e construção do layout e Apple (1977) nos procedimentos 11 ao 14, nos quais ele aborda o tema 

requerimentos de espaço. 

Esta fase é representada pela Figura 31 que mostra o quarto passo, que é a inter-relações 

das unidades produtivas, acrescida da informação de espaço disponível e requeridos pelas 

unidades produtivas formando a quinta etapa que é a de realizar as inter-relações das unidades 

produtivas com os dados de espaço necessários para construir as propostas de layout. 

 

Figura 30 - Fluxograma do quinto passo. 
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O quinto passo, baseada principalmente no modelo de Muther (1973), inclui a questão 

do espaço para assim realizar a construção do layout em si. Os departamentos ou atividades são 

desenhados em escala seguindo o diagrama de inter-relações desenvolvido anteriormente, estes 

são então manipulados para se conseguir a melhor configuração respeitando as áreas de suporte, 

serviço, as estradas e outras características, como está desenhado na Figura 32. Neste contexto 

de SI, esta etapa ocorre da mesma forma como apresentado pelo autor. 

Cada unidade produtiva necessita ter seu espaço requerido medido neste passo, o 

procedimento de como obter essas medidas não será abordado nesta pesquisa, entende-se que 

a obtenção da planta com o layout é uma ajuda significativa no caso de comparação de 

departamentos ou áreas, no caso de processos faz-se importante a obtenção do inventário de 

máquinas e equipamentos, dos recursos e serviços a serem realizados para que o processo 

ocorra, para unidades produtivas sendo empresas é importante saber o local, os terrenos 

disponíveis e os limites deste para que as empresas possam ser instaladas de acordo com suas 

características para funcionamento eficiente.  

Para obtenção do espaço requerido por uma empresa ou processo deve-se analisar e 

medir tal item de forma a entender os requisitos e características de cada um, para estipular a 

necessidade de espaço. 

A melhor consideração neste passo está em estipular a mínima distância entre as 

unidades produtivas, a qual é baseada na planta, nos terrenos ou pelo processo a ser estudado e 

arranjado no layout com SI. 

 

Figura 31 - Diagrama de inter-relação de espaço.  

Fonte: Adaptado de Muther (1973). 
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A Figura 33 apresenta a proposta de layout a partir do método dos elos desenvolvida 

como exemplo para a aplicação destes passos, com a definição do espaço.  

 

Figura 32 - Layout a partir do diagrama de inter-relação de espaço. 

 

Com mais este passo desenvolvido, pode-se representar estes por um fluxograma da 

maneira como está demonstrado na Figura 34. 

 

Figura 33 - Cinco passos: D1, D2, D3, D4 e D5. 

 

UP 3 

UP 1 

UP 2 
UP 4 
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4.8. Sexto passo: Selecionar a melhor alternativa 

No desenvolvimento dos passos pode-se obter mais de uma alternativa de layout, desta 

forma faz-se necessário a escolha da que melhor satisfaz a estratégia e reduz os custos. Elas 

devem ser analisadas e comparadas a fim de encontrar a que mais trará benefícios as unidades 

produtivas e aos stakeholders. 

As vantagens e desvantagens de cada alternativa devem ser levantadas, assim como 

estipular um peso para cada uma delas, possibilitando uma análise mais quantitativa dos dados, 

facilitando a tomada de decisão. Para complementação de análise deve-se observar os pontos 

apresentados por Lin e Sharp (1999) e Raman, Nagalingam e Lin (2009). 

Muther (1973) apresenta alguns fatores a serem considerados na análise da melhor 

alternativa: facilidade de ampliação; adaptabilidade e versatilidade; flexibilidade; eficiência do 

fluxo de materiais, do manuseio de materiais e da estocagem; utilização de espaço; eficiência 

da integração de serviços de apoio; higiene e segurança; condições de trabalho e satisfação; 

facilidade de supervisão e controle; relações externas; qualidade do produto e processo; 

problemas com manutenção; manutenabilidade; integração com a estrutura organizacional; 

utilização de equipamento; segurança da fábrica; satisfação da capacidade; planos de longo 

prazo. 

A melhor alternativa pode estar relacionada a restrição de locais disponíveis para as 

empresas, a necessidade física de acordo com cada unidade produtiva, a preferência de 

localização mais próxima a trocas que possuem materiais mais perigosos ou de difícil 

movimentação ou ainda a escolha por uma alternativa que considere a empresa que mais troca 

informações no centro do local. 

Esta etapa está diretamente ligada com a estratégia adotada no início do planejamento 

do layout, é importante que a alternativa a ser escolhida consiga melhorar a eficiência do 

sistema e favorecer a SI de acordo com o objetivo desta pesquisa, respeitando as restrições 

específicas de cada unidade produtiva, suas características e necessidades. 

A partir deste ponto, com a melhor alternativa escolhida tem-se o resultado final 

pretendido com o desenvolvimento destes passos. Portanto o layout final para um momento em 

questão é finalmente construído. A Figura 35 a seguir, mostra os seis passos, considerando a 

sexta que é a seleção da melhor alternativa para casos de necessidade e o resultado que é o 

layout final para um dado momento x. 
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4.9.  Resultado: Layout final, para o momento x? 

Ao desenvolver os passos para planejamento de layout com aspectos de SI proposto 

nesta pesquisa tem-se um resultado a partir das unidades produtivas e dados que estão sendo 

utilizados no momento x, ou seja, no tempo em que o planejamento está sendo feito, a partir 

dos dados presentes aquela situação de referência. Portanto não está sendo considerado alguns 

fatores de longo prazo e nem a flexibilidade e dinamismo do sistema como um todo. 

 

 

Figura 34 - Passos para o planejamento de layout com aspectos de SI. 

 

Como esta pesquisa retrata a utilização de resíduos, estes podem sofrer alterações para 

cada mudança ocorrida nas unidades produtivas e também podem ser eliminados do processo, 

seja por melhoria, por troca de equipamento ou por alteração dos recursos a serem 

transformados.  

Além dos problemas envolvendo os resíduos, há complicações que envolvem as 

próprias unidades produtivas envolvidas no cenário considerado pelo planejamento. As 

unidades produtivas podem sofrer alterações no processo produtivo, nos recursos, na linha de 

produção, no mix de produtos e até mesmo na gestão e elas estão suscetíveis a parada de 
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produção, de operação, a falência, a mudança de estratégia, tornando o contexto do 

planejamento passível de alterações não previstas. 

O momento utilizado funciona portanto como uma fotografia da situação atual e o 

resultado, ou seja, o layout final é desenvolvido conforme o contexto apresentado para execução 

dos passos. Os dados coletados e as unidades produtivas podem sofrer mudanças, tornando o 

layout não tão eficiente do que na situação considerada inicial.  

 

4.10. Considerações finais do procedimento 

Definiu-se portanto seis passos para o planejamento do layout com aspectos de SI. Cada 

passo possui atividades que devem ser realizadas para que cada uma seja concluída, essas 

atividades são compostas por tarefas de coleta de dados, elaboração de ferramentas e construção 

de alternativas de layout. 

O exemplo utilizado usou de unidades produtivas e de um centro de tratamento fictícios. 

A nomeação das empresas e demais elementos do parque industrial pode ser feito através de 

unidades produtivas como foi realizado no exemplo, como também pode-se utilizar os nomes 

reais de cada elemento do sistema em questão, facilitando a organização e entendimento do 

planejamento e consequentemente do resultado final. 

A Figura 36 ilustra os seis passos relacionados como uma escada para atingir o 

resultado, é necessário realizar da D1 até a D6 para chegar no resultado desejado. Todas elas 

possuem a figura do fluxograma mostrado anteriormente neste capítulo relacionado a cada uma 

delas para sua realização. Portanto o desenvolvimento de cada passo na sequencia apresentada 

gera o layout final desejado neste ambiente de SI. 

A Figura 36 apresenta a noção de que os passos devem ser seguidas de forma sequencial, 

porém, deve-se compreender que elas podem não ocorrer exatamente como especificado nesta 

pesquisa. Alguns dados e algumas ferramentas podem não ser necessárias em alguns casos, e 

em outras situações a D2 pode já estar sendo realizada, entre outros casos que não serão 

colocados neste trabalho. 
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Figura 35 - Procedimento para planejamento de layout considerando a SI. 
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Capítulo 5.  APLICAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROCEDIMENTO 

Após a elaboração conceitual do procedimento foi necessário realizar um levantamento 

de dados entre empresas em um parque industrial para ilustrar sua aplicação. Para isso utilizou-

se de informações reais, porém as empresas ainda não estão operando no parque estudado. 

Para realização desta aplicação foi escolhido um Parque Eco tecnológico real situado no 

interior do estado de São Paulo, que ainda está em fase de planejamento, porém este já possui 

seus terrenos vendidos a empresas, que logo estarão se instalando no parque. 

Neste coletou-se os dados pertinentes a pesquisa para aplicação dos passos e obtenção 

do layout resultante. Foram obtidas informações relacionadas aos inputs e outputs de cada 

empresa participante nesta pesquisa, tendo como foco principal o tipo de resíduo e as 

quantidades geradas, bem como o espaço necessário a cada uma delas. Nem todas as empresas 

participantes no parque industrial forneceram as informações a tempo e por isso foram 

desconsideradas.  

Considerando o parque industrial em questão, aplicou-se os passos desenvolvidos nesta 

pesquisa para obter o layout compatível com o objetivo proposto, porém não houve implantação 

real dos resultados na prática.  

 

5.1. Aplicação dos passos  

Neste ponto do trabalho os passos desenvolvidos no Capítulo 4 desta pesquisa são 

aplicadas no estudo de caso em questão.  

 

5.1.1. Passo D1: Obter os dados de entrada 

Para obtenção dos dados de entrada neste estudo de caso não foi possível aplicar o 

formulário desenvolvido no apêndice B. Somente os dados considerados essenciais para os 

passos foram coletados, os materiais de input e output e suas respectivas quantidades. 

Para organização dos dados criou-se o Quadro 15 onde tem-se as unidades produtivas 

participantes da SI dentro do parque industrial, seus respectivos inputs e outputs com as 

quantidades geradas de cada um, referentes ao tempo de um mês de operação. Esses estão 

relacionados apenas aos resíduos e subprodutos. 

Para estruturar melhor a aplicação neste trabalho, não foram colocados todos os inputs 

de cada unidade produtiva caso tivessem vários, desta forma foram coletados apenas aqueles 

que pudessem ter resíduos ou subprodutos como alternativa de uso, ao invés de matéria-prima 
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virgem. Para os outputs foi utilizada a mesma regra de colocar apenas os que pudessem ser 

utilizados novamente por alguma outra empresa participante. Caso alguma empresa não possua 

dados nesta tabela foi por não apresentar informações consideradas relevantes à pesquisa. Os 

resíduos foram nomeados com códigos por serem considerados itens estratégicos das empresas. 

Quadro 15 - Input e output das unidades produtivas. 

Coleta de dados de input e output dos elementos participantes da SI no parque 

Unidades produtivas 

(empresas, locais de 

separação, tratamento, 

reprocessamento) 

Resíduos/Subprodutos 

Input 
Quant. 

(ton.) 
Output 

Quant. 

(ton.) 

Unidade produtiva 1 

A3 115 B2 70 

B 65 
L/D 0,15 

P 0,08 

Unidades produtiva 2 A2 30 
A3 7 

O 1,4 

Unidade produtiva 3 A2 380 
A3 110 

O 9,8 

Unidade produtiva 4 PA 18 
C 3,6 

O 0,8 

Unidade produtiva 5 M 152 
S 5 

PM 18 

Unidade produtiva 6 

M 75 S 8,8 

PM 12 
L 0,08 

P 0,06 

Unidade produtiva 7 A 745 

A2 100 

L 1,3 

P 0,09 

O 3 

Unidade produtiva 8 A 930 

A2 235 

L 1,5 

P 1,2 

O 4,3 

Unidade produtiva 9 
ES 30 P 1,5 

C 20 L 0,6 

Unidade produtiva 10 A 570 
A2 90 

E 3 
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5.1.2. Passo D2: Realizar o Matching 

Para realizar este passo elaborou-se o Quadro 16 a seguir, onde são colocados os outputs 

que servem como inputs para outras empresas. Neste exemplo em particular apenas pelo nome 

dos materiais foi possível realizar o matching, esses materiais podem ser utilizados novamente 

pois já são feitos na prática dessas empresas, o que facilitou o desenvolvimento deste estudo de 

caso. 

Quadro 16 - Matchings das unidades produtivas. 

Output Input 

Unidade 

produtiva 
Material Quantidade Quantidade Material Tecnologia 

2 A3 7 
115 A3 1 

3 A3 110 

7 A2 100 30 A2 2 

7 A2 70 

380 A2 3 8 A2 235 

10 A2 90 

5 PM 18 12 PM 6 

 

No Quadro 16 pode-se verificar os outputs compatíveis com os inputs e no centro da 

tabela tem-se as quantidades, em caso de quantidades diferentes soma-se os outputs para cobrir 

o input ou tem-se sobras no caso de menor oferta do que necessidade pelo material. Foram 

encontradas sete matchings simbióticas, no caso do primeiro tem-se a unidade produtiva 1 que 

necessita de 115 toneladas de A3, duas unidades produtivas, a 2 e a 3 geram esta quantidade 

deste material. Neste caso a 2 possui uma sobra de 2 toneladas, ou num caso prático com uma 

análise melhor de custos, a 3 poderia ter a sobra de 2 toneladas. 

Um segundo matching verificado foi entre a 2 e a 7, onde a necessidade de 2 é de apenas 

30 toneladas e a oferta de 7 é de 100, com isso 7 pode também ser usada em outras trocas. 

Qualquer unidade produtiva entre a 7, 8 e 10 poderiam ter sido utilizadas, dependendo apenas 

de questões estratégicas e de custos. 

O terceiro matching ocorre entre a 3 cuja necessidade de sucata de A2 é de 380 toneladas 

e as unidades produtivas 7, 8 e 10 que juntas fornecem 395 toneladas deste material, portanto 

uma delas tem sobra de 15, ou esta sobra é rateada em 5 para cada uma delas. Neste estudo de 

caso foi-se descontado 5 toneladas em cada uma das três unidades produtivas envolvidas na 

geração do output em questão, para o decorrer da pesquisa. 
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O último matching foi identificado entre a unidade produtiva 5 e 6, onde 5 possui a 

geração de 18 toneladas de PM e a 6 necessita de apenas 12, criando uma sobra de 6 toneladas 

para a empresa 5 descartar ou trocar com outra empresa. 

 

5.1.3. Passo D3: Analisar o fluxo de materiais 

Neste passo aplica-se duas ferramentas para analisar o fluxo de materiais, a carta com 

unidades produtivas e resíduos e a carta De-Para. A primeira ferramenta utilizada foi a carta de 

unidades produtivas e resíduos. 

O Quadro 17 mostra o resultado desta ferramenta, onde tem-se as dez unidades 

produtivas utilizadas neste estudo de caso e os três tipos de resíduos encontrados. 

Quadro 17 - Carta com unidades produtivas e resíduos 

 

 

De acordo com o Quadro 17 identifica-se os relacionamentos que devem ser 

considerados no planejamento do layout, de forma que estes fiquem próximos no arranjo do 

parque industrial. Tem-se os relacionamentos entre as unidades produtivas 10, 8 e 7 com a 3, 

entre a 7 e a 3 para o resíduo de A2. Para o resíduo sucata de A3 tem-se o relacionamento entre 

as unidades produtivas 2 e 3 com a 1 e por fim tem-se um relacionamento entre a 5 e a 6 para o 

resíduo de PM. 
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A segunda ferramenta a ser utilizada neste passo é a carta De-Para onde colocou-se as 

quantidades movimentadas (em toneladas) entre as unidades produtivas nos relacionamentos e 

o código correspondente ao resíduo que está sendo movimentado, conforme o Quadro 18. 

Quadro 18 - Carta De-Para para as unidades produtivas. 

DE PARA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

1             

2  A3/5          5 

3  A3/110          110 

4             

5       PM/12     12 

6             

7   A2/30 A2/65        95 

8    A2/230        230 

9             

10    A2/85        85 

Total  115 30 380   12      

 

Após a elaboração da carta De-Para realiza-se o Quadro 19 a seguir para identificar as 

unidades produtivas que movimentam a maior quantidade de material (em toneladas). 

Quadro 19 - Classificação das unidades produtivas por intensidade de fluxo 

Unidades 

produtivas 
Total DE Total PARA Total 

Classificação por 

intensidade de 

fluxo 

1 0 115 115 3 

2 5 30 35 6 

3 380 110 490 1 

5 12 0 12 7 

6 0 12 12 7 

7 95 0 95 4 

8 230 0 230 2 

10 85 0 85 5 

 

Portanto o Quadro 19 mostra que a unidade produtiva que possui maior intensidade de 

fluxo é a 3, seguido pela 8 e a 1, com isso entende-se que estas possuem uma importância maior 

no planejamento do layout do parque e por isso devem ter mais atenção no desenvolvimento 

dos passos seguintes. 

Seguindo a D3 identificou-se a intensidade de fluxo de cada relacionamento criado no 

matching ao realizar a D2 e classificou-se as trocas de acordo com a intensidade de fluxo de 

cada uma delas em A, E e I, como mostrado no Quadro 20. 
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Quadro 20 - Classificação das trocas segundo a intensidade de fluxo. 

Troca Intensidade de fluxo Classificação 

1 e 2 5 I 

1 e 3 110 A 

2 e 7 30 I 

3 e 7 65 E 

3 e 8 230 A 

3 e 10 85 E 

5 e 6 12 I 

 

5.1.4. Passo D4: Elaborar as inter-relações das unidades produtivas 

Neste passo tem-se a aplicação de quatro ferramentas consideradas importantes para 

conseguir elaborar as inter-relações das unidades produtivas, a carta de inter-ligações 

preferenciais, o diagrama de inter-relações das unidades produtivas, a classificação baseada no 

número de trocas simbióticas e o método dos elos. 

A primeira ferramenta a ser utilizada é a classificação baseada no número de trocas 

simbióticas. Para esta elaborou-se o Quadro 21 a seguir, onde a porcentagem de troca é baseada 

no cálculo segundo as equações apresentadas anteriormente na seção 4.5.1. 

Quadro 21 - Classificação das unidades produtivas por número de trocas 

Classificação A, E, I, O e U conforme número de trocas 

Total de trocas: 7 

Unidades produtivas 
Total de trocas por 

unidade produtiva 
% de troca Classificação 

1 2 14,3 E 

2 2 14,3 E 

3 4 29 A 

5 1 7 I 

6 1 7 I 

7 2 14,3 E 

8 1 7 I 

10 1 7 I 

As demais unidades produtivas que não realizam trocas ou são consideradas como U 

 

A partir do Quadro 21 pode-se compreender que a unidade produtiva 3 possui o maior 

número de trocas isoladamente e por isso merece maior importância, seguida pelas unidades 

produtivas 1, 2 e 7. 
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A segunda ferramenta a ser utilizada é baseada no método dos elos. Esta confirma a 

classificação por intensidade de fluxo obtida com a aplicação da carta De-Para, como pode ser 

visto no Quadro 22. 

Quadro 22 - Quadro segundo o método dos elos 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1        110 5 115 

2    30     35  

3 85  230 65    490 

4       0 

5     12 12 

6     12 

7    95 

8   230 

9  0 

10 85 

 

De acordo com o método dos elos as unidades produtivas que merecem maior 

consideração no planejamento do layout são a 3, 8 e 1, essas devem ser consideradas como elo 

central no arranjo físico para maior eficiência do sistema. 

A terceira ferramenta a ser elaborada segundo este passo é a carta de interligações 

preferenciais. Para a classificação A, E, I, O, U e X foi-se utilizado a classificação obtida 

segundo a intensidade de fluxo de cada troca na D3, como apresentado na Figura 37. 
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Figura 36 - Carta de interligações preferenciais segundo a D3 desta aplicação. 

 

Esta ferramenta é mais qualitativa do que as demais e importante caso questões desta 

natureza influenciem no layout do parque industrial com SI. Neste estudo de caso não foi 

possível conseguir dados qualitativos em relação as empresas participantes, os materiais e as 

trocas entre eles. Assim o resultado obtido não influenciou no desenvolvimento do restante dos 

passos e no decorrer desta pesquisa, não evidenciando restrições, limitações ou necessidades 

especiais que exigissem proximidade ou distância. 

A última ferramenta utilizada na D4 é o diagrama de interligações das unidades 

produtivas. O Quadro 23 apresenta as duas classificações obtidas até este momento, a baseada 

na carta de interligações preferenciais e na D3 e na baseada no número de interligações. 

Quadro 23 - As classificações das trocas. 

Troca Classificação carta de interligações 

preferenciais 

Classificação baseada no número 

de interligações 

1 e 2 I E 

1 e 3 A A 

2 e 7 I E 

3 e 7 E A 

3 e 8 A A 

3 e 10 E A 

5 e 6 I I 
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Segundo esta tabela deve-se favorecer a troca 1 e 3 e a 3 e 8. As demais unidades 

produtivas que não realizam trocas são consideradas como U, ou seja, desprezível para esse 

estudo de caso e neste momento, porém podem se tornar relevantes ao longo prazo ou caso 

comecem a realizar trocas.  

Seguindo no desenvolvimento do passo D4 tem-se o diagrama de inter-relações das 

unidades produtivas. Este diagrama-se conforme explicado na seção 4.5.4, onde as unidades 

produtivas 3, 8 e 1 necessitam de preferência e portanto devem ser colocadas no diagrama 

primeiro e as demais cercam estas, conforme os relacionamentos e intensidades de fluxo, o que 

pode ser visto na Figura 38. 

 

Figura 37 - Diagrama de inter-relações das unidades produtivas desta aplicação. 

 

No diagrama apresentado colocou-se uma delimitação de espaço hipotética, e arranjou-

se as unidades produtivas nela, da forma como pede a ferramenta. Pode-se notar a importância 

da unidade produtiva 3 para o sistema e as demais que se relacionam com ela, a 7, 8, 10 e 1. 

Mais alternativas podem ser geradas porém não há informações relevantes que influenciem 

nesta alternativa, exigindo novas.  

Assim termina a D4, exigindo agora que obtenha-se informações de espaço como na D5 

a seguir. 

 

5.1.5. Passo D5: Elaborar a inter-relações das unidades produtivas com espaço 

Para desenvolvimento da D5 necessita-se dos requisitos de espaço de cada unidade 

produtiva, que estão apresentados na Tabela 1 abaixo. 
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Tabela 1 - Espaço requerido por cada unidade produtiva. 

Unidade produtiva Espaço requerido (m2) 

1 5.600 

2 2.000 

3 7.400 

4 1.500 

5 6.000 

6 4.000 

7 9.000 

8 12.000 

9 6.000 

10 7.500 

 

A partir destes valores de espaço de cada unidade produtiva, incrementa-se o diagrama 

de inter-relações construído na D4. A Figura 39 ilustra o novo diagrama com os dados de 

espaço, fornecendo assim uma noção melhor da disposição de cada unidade produtiva no 

layout. 

 

Figura 38 - Diagrama de inter-relação das unidades produtivas com espaço desta aplicação. 

 

O espaço disponível no parque industrial deste estudo de caso é mostrado na Figura 40, 

onde os terrenos possuem apenas dois tamanhos, aqueles situados nos blocos com o número 

um medem 2.100 m2 e aqueles nos blocos dois medem 2.800 m2. 
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Figura 39 - Terrenos do parque industrial. 

 

Por fim adequa-se as unidades produtivas de acordo com os espaços requeridos de cada 

uma nos terrenos apresentados na Figura 41. 

 

Figura 40 - Disposição final das empresas dentro do parque. 

 

Como resultado final tem-se a disposição da Figura 41, colocados de acordo com a D4 

e os requisitos de espaço. Nota-se a compactação das unidades produtivas e a proximidade 

desejada para as que realizam trocas neste momento. 
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5.1.6. Passo D6: Selecionar a melhor alternativa 

Neste estudo de caso elaborou-se apenas uma única alternativa de layout, baseado 

apenas nos resultados obtidos com a intensidade de fluxo de cada relacionamento. As trocas 

consideradas mais importantes estão próximas, bem como as de média importância ao redor 

destas, e nos terrenos mais distantes do centro tem-se as empresas que não realizam trocas. 

O foco desta pesquisa portanto foi a intensidade de fluxo dos relacionamentos, este 

baseado em quantidade movimentada por mês e no número de trocas. Para a geração de mais 

alternativas é necessário a obtenção de mais informações, podendo estas serem restrições, 

limitações ou necessidades internas ou externas. Portanto como não se conseguiu mais dados 

considerados necessários para realização de novas alternativas, essa pesquisa limitou-se a 

apenas uma. 

Outro ponto que influencia neste passo é a estratégia adotada, sendo esta na maioria dos 

casos baseada em custos baixos, mas também pode exigir flexibilidade alta ou redução da 

necessidade de transporte, por exemplo. 

Como cada caso é diferente, pois as unidades produtivas são outras, as trocas diferem e 

o parque também se altera, deve-se analisar as alternativas, caso elas surjam, de acordo com a 

estratégia e com foco no objetivo final de favorecer a SI dentro do parque industrial. 

 

5.1.7. Resultado final 

O layout final que favoreça a SI é o apresentado anteriormente pela Figura 41. Faz-se 

importante ressaltar que este resultado é compatível com os dados obtidos e as condições 

apresentadas, seguindo apenas este contexto e não considerando questões burocráticas, solo, 

proximidade de entrada ou saída do parque, iluminação, água ou qualquer outra questão que 

interfira na eficiência do resultado. 

O resultado é relativo a este momento do sistema, com esses elementos, onde as 

unidades produtivas não estão instaladas e possuem atualmente o tamanho fornecido e a 

produção estipulada aqui. 

 

 

5.2. Discussão dos resultados 

O resultado obtido com a aplicação dos passos arranja as unidades produtivas de forma 

a favorecer as possíveis trocas simbióticas que foram identificadas na D2, com a realização do 
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matching. Este procedimento desenvolvido identifica as trocas, classifica estas de acordo com 

a intensidade de fluxo de cada uma, verifica se existe informações qualitativas que possam 

interferir na definição do layout, através de restrições ou limitações e considera os requisitos de 

espaço de cada unidade produtiva e do local onde estas serão situadas. 

Desta forma as trocas e os possíveis relacionamentos são favorecidos, melhorando 

consequentemente a SI no sistema. A utilização máxima de resíduos passa a ser o foco do 

parque industrial, onde o arranjo físico facilita sua ocorrência, diminuindo a geração de 

materiais que são jogados no meio ambiente e a extração de recursos naturais. 

A sequência dos passos que compõe o procedimento fornece uma estrutura que leva ao 

planejamento do layout para a SI de forma consideravelmente simples e rápida. Cada passo é 

dependente do anterior e possui ferramentas que se bem elaboradas mostram e melhoram o 

entendimento do sistema, com foco principalmente no fluxo de resíduos. 

O primeiro passo é importante para entender os materiais que entram e saem de cada 

empresa, são eles que irão possibilitar a realização de trocas e serão essenciais para o correto 

posicionamento do layout final no parque. Nesta etapa compreende-se o que existe dentro do 

sistema e deve ser considerado como resíduo, as quantidades geradas são coletadas para se ter 

a dimensão do volume de material que se tem no parque e que está disponível as empresas. 

Outras questões mais qualitativas também são consideradas nesta etapa e influenciarão no 

quarto passo, tais como a qualidade dos resíduos, a temperatura, entre outras características 

físico-químicas. 

O segundo passo analisa esses dados e realiza combinações para a ocorrência da SI no 

sistema. Esta etapa é onde ocorre o ponto chave do procedimento, é onde as trocas são 

estabelecidas e com isso todas os demais passos são desenvolvidos. O objetivo central desta 

fase está em utilizar todos resíduos novamente no sistema, em algumas ocasiões isso é possível 

de forma direta, onde o resíduo é utilizado novamente sem necessidade de retrabalho, porém 

em alguns casos será preciso realizar etapas intermediárias para tornar o output de empresa 

satisfatório para ser input de outra. A intenção é realizar todos os matchings possíveis e tornar 

o sistema mais eficiente em questão de uso de recursos. 

O terceiro passo é responsável por obter informações sobre o fluxo dos materiais, neste 

caso dos resíduos e subprodutos. Nesta fase entende-se as trocas obtidas na etapa anterior, estas 

são quantificadas com um valor de intensidade de fluxo, o qual é baseado principalmente na 

quantidade de material transportado de uma empresa a outra. As questões qualitativas, como 

características de movimentação, restrições ou qualidade devem ser consideradas para aumentar 
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a intensidade do fluxo. Com este valor é necessário classificar as trocas em função do maior 

para o menor valor, identificando as trocas que merecem maior atenção e menor distância. 

O quarto passo diz respeito a inter-relação das unidades produtivas, esta é dividida em 

quatro atividades que facilitam a compreensão do relacionamento entre as empresas. É 

necessário entender também quais unidades produtivas apresentam maior número de trocas, 

estas são portanto consideradas como prioritárias na elaboração do layout. Para conseguir um 

esboço do layout sem a noção de espaço, faz-se necessário a realização de uma análise 

qualitativa do sistema, para identificar possíveis restrições, especificações e limitações que 

possam requerer que as unidades produtivas fiquem próximas ou distantes. Para terminar esta 

fase o método dos elos é realizado para confirmar as trocas que devem ser colocadas no centro 

do layout e ter preferência no arranjo. 

O quinto passo faz-se necessária para inclusão de espaço no esboço do layout 

desenvolvido na etapa anterior. Aqui coleta-se e considera-se os requisitos de espaço de cada 

unidade produtiva, do tamanho total do parque e inclusive dos terrenos, se estes já estiverem 

divididos. 

O sexto passo completa o procedimento através da análise das possíveis alternativas de 

layout. Essa análise limita-se as informações obtidas, principalmente no que diz respeito ao 

custo de cada alternativa e na redução do tempo necessário para a troca simbiótica, e a estratégia 

adotada pelo sistema, onde esta pode optar por flexibilidade, rapidez, menor custo, 

adaptabilidade entre outras características. 

Por fim o resultado final obtido é um layout compatível com as informações coletadas 

e analisadas do sistema, favorecendo as trocas e consequentemente a SI. Deve-se atentar para 

o fato de que este layout é baseado na situação atual de análise, porém o sistema é dinâmico de 

forma que produtos são trocados, empresas estão sujeitas a falência ou mudança de endereço e 

linhas produtivas estão em constante adaptação e melhoria, levando a eliminação ou alteração 

de resíduos. 

O processo de realização do procedimento faz com que as empresas que compõe o 

sistema compreendam os materiais que entram e saem de todas as pertencentes ao parque, bem 

como a respectiva quantidade de cada um, facilitando a organização e a comunicação 

interiormente a este.  

5.2.1. Benefícios 

Com a aplicação deste procedimento um benefício verificado é a proximidade 

geográfica das unidades produtivas que realizam trocas, isto possibilita que as empresas tenham 



93 
 

um maior controle de seu estoque de resíduos, pois a empresa consumidora está bem perto, 

facilitando a movimentação dos materiais e até um possível fornecimento Just in time. 

Outro ponto positivo é a redução de transporte desnecessário, como as empresas estão 

próximas e as trocas com maiores intensidades de fluxo são favorecidas e estão lado a lado, o 

transporte é reduzido e consequentemente os impactos ambientes causados por este, como 

poluição do ar por exemplo, e os custos diretamente e indiretamente ligados a este. 

 A comunicação é facilitada pois as empresas que se relacionam estarão localizadas 

próximo umas das outras, desta forma as informações podem ser passadas com rapidez e de 

maneira mais simples. 

 Com o favorecimento das trocas vem a integração dos elementos do parque, as empresas 

se interagem com maior facilidade e passam a compreender de todos os resíduos gerados no 

parque e suas quantidades. Com essa informação pode-se gerenciar melhor o reuso e a 

reciclagem de materiais e auxiliar no desenvolvimento de novas trocas simbióticas. 

 O maior benefício é a redução de custos, que vem a partir da redução de transporte, de 

movimentação e de controle desses resíduos. 

 O procedimento possibilita a compreensão do sistema, das empresas que o compõe e da 

relação entre elas. Este mapeia os relacionamentos, liga as possíveis trocas, prioriza-as e arranja 

o parque em função da SI. Esta consegue reduzir a emissão de poluição por reduzir a quantidade 

de transporte, melhora a comunicação e integração das empresas, que no procedimento são 

tratadas como unidade produtiva, e reduz o volume de material posto na natureza como lixo. 

 

5.2.2.  Análise da aplicação 

 A aplicação dos passos foi bem realizada e estruturada, a sequência apresentada leva ao 

resultado esperado, sendo que as informações que são obtidas em cada passo servem como 

dados de entrada para aquela que a sucede.  

 Nesta pesquisa os dados foram coletados apenas para realizar uma aplicação do 

procedimento, onde dez empresas forneceram alguns dados requisitados por este trabalho, 

focando apenas nos dados principais, sendo os materiais de entrada e saída, bem como a 

quantidade de cada um. Essas empresas não pertencem a um parque, estão apenas situadas na 

mesma cidade no interior do estado de São Paulo. Os dados de espaço foram obtidos em um 

parque industrial da mesma cidade que possibilitasse a aplicação do procedimento. 

 Os dados foram conflitados como se estas empresas estivessem situadas em um parque 

e realmente utilizassem os resíduos alheios. Para esta pesquisa foram analisadas empresas do 
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setor metal-mecânico e duas moveleiras. Do parque foram considerados apenas o espaço total 

e o tamanho de cada terreno, para assim posicionar as empresas nas quadras e terrenos que 

favoreçam o arranjo final. 

 Neste caso existem seis empresas que já utilizam materiais que sobram de outras 

empresas, basicamente três empresas fornecem a mais duas que posteriormente fornecem a 

mais uma. Desta forma a aplicação do procedimento ficou mais simples e possibilitou mostrar 

melhor o resultado pretendido. 

 A aplicação do procedimento serve para entender o desenvolvimento, sequência e 

estrutura dos passos, bem como nos resultados que são obtidos em cada uma delas e no 

resultado final possível de ser obtido. 

 Alguns dados não foram possíveis de serem obtidos, dados mais qualitativos não foram 

coletados por falta de informação das empresas e de tempo disponível para isso. Dados 

importantes. 

 

5.2.3.  Proposta para processos integrados 

 Uma questão bastante pertinente a este estudo é o fato do layout ser eficiente apenas 

para aquele momento e não conseguir se adaptar a mudanças do sistema, seja por parte das 

empresas ou por parte dos resíduos gerados. Assim o arranjo físico aqui desenvolvido está 

condicionado as condições especificadas no momento do planejamento, perdendo suas 

características em caso de alterações no sistema.  

 Desta forma entende-se que o resultado final aqui obtido possui baixa flexibilidade a 

adaptações do sistema. Para isso criou-se uma ideia que resolvesse este problema, porém esta 

necessita de mais estudos. 

A ideia parte do princípio de proximidade geográfica, utilização de resíduos, redução 

de custos e flexibilidade para adaptações do sistema. A geração de resíduos é proveniente dos 

processos produtivos de cada empresa, os quais são baseados nos produtos fabricados por cada 

uma delas. Os processos produtivos são compostos por recursos produtivos que são organizados 

com um dado arranjo físico que basicamente melhore o fluxo produtivo e reduza os custos. 

Portanto pode-se organizar um local no centro do parque onde os processos produtivos 

de cada empresa que gerasse resíduos ou subprodutos fossem estruturados próximos dos 

processos produtivos de outras que empresas que consumissem os resíduos e subprodutos 

gerados. Desta maneira o fornecimento e recebimento dos resíduos e subprodutos passam a ser 

just in time. 
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Um parque com esta nova configuração possibilitaria a integração máxima das 

empresas, a proximidade ideal dos processos geradores e consumidores de resíduos, o menor 

custo com transporte, estocagem e movimentação desses e forneceria flexibilidade para mudar 

as linhas de produção, retirar e incorporar novas no sistema. 

É uma forma prática de arranjar os processos geradores e consumidores de resíduos e 

subprodutos, elevando o nível da SI no sistema, facilitando sua aplicação e transformando ela 

no foco principal do parque, juntamente com a integração e cooperação das empresas 

participantes. 

A gestão desses processos requereria uma integração bem elevada, visto que a SI é o 

fator que liga todos os processos, portanto as decisões de para cada processo produtivo afeta 

aqueles que estão ligados a esse, fazendo com que qualquer mudança altere o panorama global. 

A diferença é que neste caso o foco é a SI e por isso ele possui maior importância no 

planejamento e a flexibilidade dos processos é maior. Para a empresa retirar um processo do 

local especifico ou acrescentar outro, ela não necessitará alterar toda sua extensão e recursos, 

facilitando a mudança. As decisões para aplicação de melhorias que tragam aumento ou 

diminuição da geração ou consumo de resíduos devem ser tomadas em conjunto, buscando 

sempre a SI. 

Outro benefício seria a cooperação, visto que os processos ocorrem com elevada 

interdependência, a operação correta e a eficiência de cada um influenciam diretamente no 

desempenho do sistema. 

A possibilidade de reduzir distâncias e consequentemente custos, de aumentar 

integração e cooperação são o ponto forte desta ideia. Esta entretanto necessita de estudos mais 

aprofundados, pesquisa de campo, sendo assim considerada como oportunidade de trabalhos 

futuros. 

5.2.4. Considerando uma cadeia de suprimentos no sistema 

Um ponto importante a ser discutido é que neste trabalho, o procedimento elaborado 

considerou apenas a SI, ou seja, os fluxos dos resíduos, e não considerou os fluxos produtivos. 

Isto é viável no caso em que as empresas estejam em cadeias de suprimentos diferentes, desta 

forma o fluxo dos produtos não necessita ser considerado pois as empresas fornecedoras e 

clientes não estão no mesmo parque.  

Este procedimento pode não ser suficiente para obtenção do melhor layout caso 

empresas participantes de uma mesma cadeia logística pertençam ao parque. Nesta situação, a 

não ser que o foco seja a realização da SI, deve-se considerar o fluxo produtivo destas empresas, 
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analisando o fluxo dos produtos das fornecedoras para as clientes. O arranjo final portanto 

precisa contemplar as duas questões, a SI e o fluxo da cadeia logística presente no sistema. 

Há duas formas de considerar o fluxo da cadeia no sistema e com este procedimento. A 

primeira delas é simples, porém trabalhosa, deve-se realizar este procedimento e obter um 

layout satisfatório com foco na SI e realizar em paralelo o método SLP de Muther (1973) para 

o fluxo dos produtos. Após a obtenção dos layouts deve-se compará-los e optar por arranjar o 

parque de acordo com os dois resultados obtidos, sempre ponderando as escolhas de acordo 

com a estratégia adotada pelo sistema. 

Outra forma seria considerar o fluxo dos produtos juntamente com o procedimento 

desenvolvido nesta pesquisa. Porém para isso é necessário maiores estudos e um 

aprofundamento deste procedimento com o modelo original de planejamento de layout. 

Basicamente acrescenta-se o fluxo dos produtos na carta De-Para e no diagrama de inter-

relações e desenvolve-se os seis passos, considerando que as decisões que surgirem devem ser 

tomadas mediante a estratégia adotada, podendo ser com foco na SI com o fluxo de resíduos ou 

subprodutos ou no fluxo dos produtos. 

 

5.2.5. SI e EIP no sistema 

Essa pesquisa relaciona SI em um parque industrial qualquer. Porém, sabe-se que de 

acordo com a literatura, um EIP favoreceria e facilitaria a ocorrência da SI no sistema. Um EIP 

é planejado com foco na SI e na EI, possui forte apelo ambiental, e busca cooperação das 

empresas situadas em seu interior para obter maiores ganhos, principalmente em custos e 

aspectos ambientais.  

Desta forma, entende-se que o planejamento do layout para um parque industrial normal 

provavelmente é diferente de um EIP, por este segundo possuir mais informações e 

características para que os aspectos ambientais sejam maximizados e a gestão ocorra com esse 

objetivo, tornando-o mais suscetível a SI. Como o layout neste caso favorece os 

relacionamentos e trocas simbióticas, este também será mais eficiente se planejado em um EIP. 

Um EIP colocaria mais questões para serem consideradas no procedimento, como a 

utilização conjunta de água e tratamento desta, o compartilhamento de recursos, como energia, 

áreas naturais, centros de tratamento, vapor, entre outros recursos. Esses compartilhamentos 

devem ser incluídos no procedimento desenvolvido por esta pesquisa. 
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Porém, esta questão deve ser pesquisada futuramente e deve-se realizar um estudo de 

caso que compare a aplicação do procedimento desenvolvido nesta pesquisa em um parque 

industrial comum e em um EIP. 

Os benefícios que são conseguidos com a aplicação do EIP foram discutidos nesta 

pesquisa e merecem atenção para trabalhos futuros. A integração, cooperação e colaboração 

que o EIP traz consigo facilita e melhora o planejamento do layout e especialmente a 

implantação do procedimento, a qual não é abordada neste estudo. 

Na ideia de incluir os processos produtivos num mesmo local para aumentar a eficiência 

do layout, o EIP proporcionaria um cenário extremamente propício para um layout cujo foco e 

eficiência dependem diretamente da SI, num ambiente onde os resíduos devem ser 

reaproveitados, os fluxos devem ser eficientes e a geração de descarte de materiais a natureza 

precisa ser mínima. 
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Capítulo 6.  Conclusão 

A SI é um conceito importante situado no universo da EI, que através da realização de 

trocas simbióticas reduz a quantidade de resíduos que são gerados pelas empresas e dispostos 

na natureza e consequentemente diminui a quantidade de recursos naturais extraídos do meio 

ambiente. Ela traz comprovadamente resultados benéficos as empresas que a utiliza, através da 

redução da poluição e de custos, além de colocar a organização como ambientalmente 

responsável. 

Como a SI busca a utilização de recursos ao máximo dentro de um sistema, de forma 

que este fique cíclico e não linear, ela utiliza de trocas simbióticas entre empresas que 

participam deste sistema. Ao longo do tempo essas empresas que realizam trocas e 

compartilham recursos passam a ter uma comunicação melhor, consequentemente uma maior 

integração e por fim cooperação, tornando-as mais fortes do que quando consideradas 

isoladamente. 

Porém, a SI necessita de um local que propicie a proximidade requerida para que essas 

empresas tenham custos baixos e maior integração e que favoreça a continuidade e o 

estabelecimento das trocas simbióticas. Para melhorar o sistema neste quesito, este trabalho 

buscou informações e conceitos no planejamento do layout, o qual objetiva encontrar a melhor 

disposição física de recursos dentro de um local definido, neste caso, empresas dentro de um 

parque industrial. 

Definiu-se que o conceito de layout fornece sua maior contribuição na fase de 

planejamento, pois nesta etapa ocorre a definição e estruturação do melhor arranjo de acordo 

com as características e objetivos definidos na estratégia do sistema. Neste caso o objetivo é 

considerar a SI no planejamento, de forma a favorece-la desde a concepção do parque. 

Desta forma, encontrou-se alguns modelos de planejamento de layout que serviram de 

base para este estudo, com especial atenção ao modelo de Muther (1973), o qual foca justamente 

no fluxo de materiais entre recursos e no relacionamento entre eles. A revisão sistemática de SI 

não retornou algum estudo onde se considerasse o estudo de SI e Layout, apenas resultados de 

estudos de caso e informações gerais a respeito do tema de SI. 

Com isso, foi possível desenvolver seis passos para serem seguidos no planejamento do 

layout com foco na SI. O modelo de Muther (1973) foi adaptado para considerar empresas 

(chamadas no procedimento de unidades produtivas), resíduos e as trocas simbióticas. 

Portanto, para responder ao objetivo foi criado um procedimento composto por seis 

passos que estrutura o planejamento do layout de unidades participantes da SI dentro de um 
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sistema com limites definidos. Após a leitura em estudos de SI e a análise dos modelos de 

planejamento de layout desenvolveu-se seis passos, sendo eles: obter os dados de entrada, 

realizar o matching, analisar o fluxo de materiais, elaborar a inter-relação das unidades 

produtivas, elaborar a inter-relação das unidades produtivas com espaço e selecionar a melhor 

alternativa. 

Os seis passos foram estruturados para serem aplicadas na sequência correta para 

obtenção dos resultados esperados. Estas possuem todos os passos e ferramentas necessários 

para planejar o layout e estruturar a SI conforme as informações estudadas na literatura 

disponível. 

Uma aplicação do procedimento proposto foi realizada em um parque industrial real, 

porém em fase de planejamento, onde as empresas forneceram alguns dados necessários para a 

realização dos passos. O resultado final foi um arranjo físico das empresas com favorecimento 

a SI, onde as empresas que realizam trocas simbióticas ficaram próximas e melhor disposta 

dentro do local estudado. 

O procedimento de planejamento do layout de empresas com foco na SI num parque 

que foi desenvolvido nesta pesquisa contribui para a estruturação de um local onde a disposição 

física dos elementos participantes da SI possuem preferência e estão próximos. Essa 

proximidade gera menor necessidade de transporte, de movimentação e controle desses 

materiais desde a saída de uma empresa até a entrada em outra. Com isso consegue obter 

maiores relacionamentos, maior cooperação, integração e participação efetiva das empresas no 

sucesso da SI. 

Contudo, não foi possível implantar o resultado obtido com e procedimento para 

compreender os benefícios gerados. A comprovação da possível redução de custos, transporte, 

movimentação e a melhora nos relacionamentos e gestão dos resíduos não foi possível de ser 

realizada. Esses benefícios são enxergados teoricamente, sendo que as empresas que se 

relacionam estão situadas o mais próximo possível. Portanto entende-se que o transporte, a 

movimentação e seus custos são reduzidos e consequentemente melhora-se a troca de 

informações para gestão dos resíduos. 

O procedimento contribuiu para o entendimento da SI em um parque, seus benefícios e 

suas características, mostrando a importância do estudo e compreensão dos resíduos, da 

realização do matching e do desenvolvimento das trocas simbióticas. 

O procedimento buscou considerar a disposição geográfica das empresas e a 

compreensão e estruturação dos fluxos dos resíduos à SI, portanto este levou conceitos 
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ambientais para redução da disposição de resíduos e para o ciclo fechado dos materiais ao layout 

e trouxe questões de proximidade e fluxos eficientes a SI. 

Num ambiente com a SI, esta deve ser o foco do planejamento para que as empresas que 

a utilizem tenham favorecimento e consigam desenvolver trocas duradouras e lucrativas, e as 

que ainda não utilizem enxerguem a vantagem por trás deste conceito. 

O procedimento sendo uma proposta conceitual atendeu o objetivo e conseguiu os 

resultados esperados. Este adequou os modelos de planejamento de layout com aspectos de SI, 

necessitando apenas de mais estudos em caso de empresas que tenham o fluxo de produtos entre 

elas dentro do parque também. Os seis passos desenvolvidos são capazes de gerar um arranjo 

físico no contexto apresentado, porém dados mais quantitativos a respeito de custos e distância 

percorrida pelos materiais para possíveis comparações com o uso do procedimento ou 

disposição aleatória dos elementos não foram passíveis de serem realizadas. 

Após a análise e discussão realizada nesta pesquisa em relação ao procedimento 

desenvolvido, pode-se concluir que a literatura existente de SI não havia considerado questões 

presentes na literatura de planejamento de layout. Estes conceitos possuem um relacionamento, 

como pode ser observado neste trabalho, onde a busca por eficiência, eficácia, melhores inter-

relacionamentos e integração estão presentes nos dois conceitos e são objetivados por ambos. 

 A questão de proximidade geográfica e favorecimento de unidades que realizassem 

trocas ou comunicação sempre foi abordada, e a SI ainda não havia inserido estas questões em 

seu desenvolvimento. Estes temas possuem esta correlação que foi buscada nesta pesquisa, para 

que a SI fosse potencializada e assim, pesquisas que são consolidadas na engenharia de 

produção são integradas a novas propostas e artigos de pesquisa que surgem no cenário 

acadêmico mundial, tal como a EI. 

Para trabalhos futuros deve-se considerar a estruturação do layout com aspectos de SI e 

dos fluxos dos produtos, considerando a presença de uma cadeia logística dentro do parque. 

Além de aplicar o procedimento proposto e acompanhar os benefícios conseguidos através deste 

em relação ao arranjo aleatório das empresas no sistema em questão. 

Conclui-se que o objetivo desta pesquisa foi atingido de forma satisfatória, considerando 

que o procedimento proposto através de seis passos de fato utiliza técnicas do planejamento de 

layout e estrutura as trocas simbióticas, estabelecendo os relacionamentos necessários para a SI 

ocorrer de forma adequada. 
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6.1. Limitações para desenvolvimento desta dissertação 

As dificuldades encontradas na aplicação do procedimento ocorreram na fase de 

obtenção dos dados, pois as empresas restringiram as informações e não entraram em detalhes 

mais específicos sobre cada resíduo. As organizações não acharam interessante fornecer todos 

os dados requisitados por esta pesquisa, pois essas informações podem representar um fator de 

risco a elas em caso de resíduos que exigem controle e respeito a normas. Outro ponto é a 

representação de ineficiência produtiva em caso de grande quantidade de resíduos, ou até 

mesmo a descoberta de estratégia conforme os resíduos gerados. 

O parque industrial estudado não tinha as empresas que adquiriram os terrenos 

instaladas e por isso o contato foi mais complicado, impossibilitando a realização de um estudo 

de caso. Com isso, os dados atuais do parque, como disposição atual, distâncias para transporte 

e movimentações não foram coletadas, e não possibilitaram comparações com as distâncias 

obtidas a partir da aplicação do procedimento. 

Não foram fornecidos os dados de todos os materiais que entram e saem de cada 

empresa, por questões de sigilo e segurança de informações consideradas estratégicas. Desta 

forma, fatos qualitativos e restrições que influenciariam no procedimento na fase do diagrama 

de inter-relações não foram fornecidas. Por fim, a noção de custos foi um item importante para 

melhores análises que não foi obtido. 

 

6.2. Propostas para trabalhos futuros 

Uma proposta de trabalho futuro está em estudar a estruturação do procedimento com 

questões de compartilhamento de recursos energéticos e hídricos, além de centros de tratamento 

e reciclagem para reuso de materiais. 

Um ponto importante está na pesquisa de como incluir o fluxo de informações neste 

trabalho, para assim mapear e compreender o parque de forma ampla e a SI como um todo, 

incluindo os relacionamentos, compartilhamentos, as cooperações e integrações que ocorrem, 

apenas com dados e informações. Deve-se entender como esses fluxos ocorrem e a forma de 

considera-los no procedimento, conjuntamente ou separadamente. Caso esses forem estipulados 

separadamente, qual o peso e importância de cada fluxo para o layout final. 

Outro ponto é o desenvolvimento do layout considerando o fluxo de produtos das 

empresas. Caso estas sejam pertencentes a uma cadeia de suprimentos, elas terão seus fluxos 

de fornecimento e recebimento de produtos finais, necessitando de considerar isto no 

procedimento aqui desenvolvido de forma integrada ou não. Se estes forem estruturados de 
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forma paralela, novamente deve-se estipular a importância e representatividade de cada um no 

arranjo físico final. 

Portanto para pesquisas futuras deve-se considerar os fluxos de informações, o fluxo de 

produtos e o uso compartilhado de recursos entre outros relacionamentos criados pela SI. Estes 

podem ocorrer num ambiente propício para essas questões, que estimula e favorece seus 

desenvolvimentos, além de organizar as empresas dentro de uma estratégia comum, ou seja, em 

um EIP. Esses fluxos e relacionamentos podem ocorrer de forma diferente neste contexto, 

exigindo novos estudos e adequações para obter melhores resultados. 
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ANEXO A – Classe do resíduo 

 

Quadro 24 - Classe dos resíduos, (FELÍCIO, 2013) 
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APÊNDICE A – Protocolo da Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) 

Quadro 25 - Protocolo da RBS sobre SI. 

Formulação 

da Questão 

Objetivo 

 

Identificar principais benefícios, características e ferramentas da Simbiose 

Industrial. 

Identificar relação com o planejamento de layout. 

Problema de 

Pesquisa 

 

Compreender a importância da Simbiose Industrial na literatura e melhorar 

o entendimento a respeito dela, quanto esta contribuiu para a academia? 

Quais ferramentas fazem parte dela?  

Existe relação com o planejamento do layout? 

Referências 

Primárias 

Chertow (2000; 2004; 2007), Ashton (2008) e Felício (2013). 

Questão de 
Pesquisa 

Quais são os principais benefícios, características da Simbiose Industrial? 
Existem ferramentas a ser utilizadas em seu desenvolvimento? O artigo 

possui relação com o planejamento do layout? 

Palavras-

chave 

 

Industial Symbiosis. 

Base de dados 

selecionadas 
SCOPUS (Endereço virtual: http://www.scopus.com) e Web of Knowledge 

(Endereço virtual: http://isiknowledge.com). 

Método de 

Busca 

Uso de strings definidos de forma a retornem resultados que contenham a 

palavra-chave em questão, que por si só compreende todo o tema a ser 

levantado, nos campos de busca: título, resumo ou palavras-chave. A 

definição das strings é adequada a cada base de dados pesquisada, uma vez 

que o mecanismos de busca é diferente em cada base.  Busca no título, 

palavras-chave e resumo. 

Ajustes da 

Busca 

 

As aspas foram acrescentadas na palavra chave para refinar os resultados e 

buscar os mais pertinentes a pesquisa. 

 

 

Seleção dos 

Estudos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios de 
Inclusão e 

Exclusão 

● Estar em português ou inglês. 

● Pertinência: Tema principal relacionado a Simbiose Industrial 
● Disponibilidade de arquivo completo para download 

● Serão excluídos os estudos em duplicatas 

● Serão aceitos todos os tipos de estudo: artigos de periódicos e 

publicações de conferências. 

 

Critérios de 

Qualificação 

 

 

 Tipo de estudo 

 Objetivo do estudo 

 Resultados obtidos com a SI 

 Discussão a respeito da SI 

 Conclusões sobre a SI 

 Relações entre SI e planejamento do Layout. 

 

Filtros 

Filtro preliminar: os estudos ainda na base de dados são submetidos aos 

seguintes critérios de inclusão e exclusão: Estudos em língua inglesa e 
disponibilidade de arquivo completo para download. 

O Filtro 1 consiste na leitura de título, resumo e palavras-chave para a 

avaliação dos critérios de inclusão e exclusão: 

● Exclusão de duplicatas 

● Pertinência: relação do estudo ao tema de interesse da pesquisa 

(Simbiose Industrial). 

● Verificação de língua em que o estudo foi escrito 

● Disponibilidade de arquivo completo para download 
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Seleção dos 

Estudos 

No Filtro 2 é efetuada a leitura de introdução e conclusão dos estudos 

selecionados, além de dar início à qualificação. São aplicados os critérios de 

classificação:  

 Estudos que abordarem a Simbiose Industrial. 

 Deixar somente artigos de periódicos e publicações de 

conferências. 

 Estudos que apliquem a SI.  

 Estudos disponíveis para download. 

Objetivo principal do filtro 2: Identificar estudos de SI ou com sua aplicação. 

Objetivo secundário do filtro 2: Identificar ferramentas utilizadas em seu 

desenvolvimento ou planejamento. 
Objetivo terciário: Identificar relacionamentos entre SI e planejamento do 

layout. 
 

No Filtro 3 é feita a leitura do texto na íntegra e tem como objetivo extrair 

informações específicas dos estudos relacionadas a SI, sendo os, os 

benefícios, as características e as ferramentas, os pontos do tema a serem 

observados. Além de tentar identificar relacionamentos dela com o layout.  
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APÊNDICE B – Formulário para cadastro dos dados de entrada (input e output) 

 

Quadro 26 - Formulário para cadastro dos dados de entrada. 

Formulário – Cadastro para dados de entrada (Input e Output) 

Responsável: Data: 

       INPUT  OUTPUT 

Empresa: 

Tecnologia:  

Código: 

Nome:  

Classe: 

Não perigosos – Inertes (II B) 

Não perigosos – Não inertes (II A) 

Perigosos (I) 

Qualidade: 

Normal (dentro das especificações)  

Anormal (apresenta características diferentes)  

Se sim, porquê? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Quantidade por unidade de tempo: 

 

Peso relativo a quantidade por unidade de tempo acima: 

 

Tempo de validez: 

 

Características Físicas (estado, aspecto, temperatura): 

 

 

Características Químicas (caso necessário): 

 

 

Frequência de produção (output) / Demanda (input): 
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Requisitos: 

 

Nível de perigo: 

 

Padrão de recebimento/ fornecimento: 

 

Requisitos de transporte: 

 

Observações: 

 

 

 

 

 

 

 


