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resumo 
 

 

O presente trabalho pretende contribuir com um par de ferramentas que 
auxiliam a gestão de uma empresa a tomar decisões mais responsáveis a 
nível económico, ambiental e social (que são os três pilares do 
desenvolvimento sustentável). 
Considerando o desenvolvimento sustentável um paradigma de gestão, torna-
se fundamental inclui-lo em qualquer estratégia empresarial. Todas as 
empresas, a médio e longo prazo, têm de incorporar nos seus modelos de 
gestão, ferramentas que permitam, dos dados recolhidos, gerar informação 
relevante, para alcançar a competitividade sustentável. 
A primeira ferramenta “Sustainable Development Scorecard”, de carácter 
original pretende ser, apenas, um contributo prático, na organização e 
categorização dos indicadores relevantes, para a avaliação do desempenho da 
empresa, nomeadamente ao nível do desenvolvimento sustentável. 
A segunda ferramenta, com base na teoria da análise de atribuição, da área da 
ecologia industrial é apresentada e desenvolvida, considerando o seu 
interesse específico para a gestão. A partir da análise de atribuição foram 
desenvolvidas e utilizadas duas ferramentas específicas, de efeitos ambientais 
a curto-prazo, para atribuir as intervenções ambientais de um sistema 
económico aos seus subsistemas e produtos. Na aplicação da ferramenta aos 
produtos, surge o chamado Problema da Alocação, que é apresentado e 
resolvido em detalhe. 
A aplicação prática destas ferramentas é ilustrada recorrendo a um caso de 
estudo da empresa ROCA S.A., utilizando a sua cadeia de abastecimento. A 
resolução dos problemas resultantes dessa aplicação permitiu validar os 
resultados em termos de significado físico e económico, evidenciando, assim, 
uma contribuição original para a utilização real e prática da teoria da análise de 
atribuição. 
É, neste contexto de competitividade sustentável que surge este trabalho, 
colocando em especial evidência o equilíbrio ambiental e económico na 
gestão, para se atingir uma vantagem competitiva neste mercado global, 
dinâmico e exigente. 
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abstract 

 

The present work intends to contribute with a pair of tools that supports the 
company management to make decisions more responsible in environmental, 
economical and social terms, which are the three pillars of sustainable 
development. 
Considering Sustainable Development a paradigm of management, it becomes 
mandatory to include it in the corporate strategy through the introduction, in the 
medium and long term, of management models and tools that are able to 
extract from the collected data relevant information for sustainable 
competitiveness. 
The first tool, the “Sustainable Development Scorecard”, is a practical 
contribute to the organization and categorization of indicators to evaluate the 
company performance in various aspects but mainly in the sustainable 
development area. 
The second tool applies and further develops the Analysis of Attribution theory 
of Industrial Ecology, in view of its potential interest to companies’ management 
towards sustainable competitiveness. Specifically, two subtools are developed, 
that attribute short-term environmental interventions of an economical system 
(p.e., the supply chain of a company) to any of its, respectively, subsystems 
and output products. In the scope of the application of the second subtool, the 
critical “Allocation Problem” is treated with the due detail and fully solved out. 
The construction and practical application of both tools is illustrated and 
validated, both in economical and physical terms, in the case-study of a real 
medium sized system consisting of a part of the Supply Chain of ROCA, S.A.. 
Summing-up, this work makes an original contribute to balance the 
environmental and economical aspects in management, in order that 
companies may achieve a competitive advantage in the global, dynamic and 
demanding market of now a days. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento e âmbito do trabalho 

No mundo desenvolvido e globalizado tem de existir a consciência que não se 

pode continuar a degradar recursos ao ritmo actual. As medidas restritivas 

impostas pela legislação, por si só, não são suficientes para se alcançar a 

sustentabilidade por isso, é necessário complementá-las com medidas pró-

activas por parte das empresas e das pessoas. Individual ou colectivamente, 

este é um assunto que interessa à geração actual mas, principalmente, às 

gerações futuras. Com base nas necessidades actuais, tanto do consumo como 

da qualidade de vida a que estamos habituados, o futuro exige 

imperativamente que haja uma utilização sustentável dos recursos do Planeta. 

As empresas como parte fundamental da criação de valor e como parte 

integrante da sociedade, podem e devem contribuir de forma dinâmica na 

redução dos impactes ambientais provocados pelo desempenho da sua 

actividade. Todas as iniciativas internas das empresas que tenham o intuito de 

contribuir para essa redução, evidenciam uma afirmação inequívoca da 

responsabilidade ambiental por parte desses intervenientes. 

O enquadramento teórico da presente tese desenvolve-se no âmbito 

interdisciplinar da Economia, Gestão Estratégica, Gestão Industrial e Ecologia 

Industrial, com o objectivo de desenvolver ferramentas de análise para a 

gestão. 

 

1.2. Ideias Iniciais para a Tese 

Numa primeira etapa, a motivação da tese apoiou-se sobre os dois 

paradigmas de gestão e na questão geral que se apresenta abaixo. 

 

• O Paradigma 1, que se considera estar já bem consolidado, consiste no 

reconhecimento de que, do ponto de vista da gestão, a empresa não 

deve ser vista como um actor isolado na actividade económica, mas sim 

como um elemento da sua Cadeia de Abastecimento (CA). 

• O Paradigma 2, emergente, consiste no reconhecimento de que a 

gestão deve reflectir preocupação pela sustentabilidade ambiental da 

actividade da empresa. 
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• A questão geral recebeu, nesta etapa, a seguinte formulação: 

Como é que a preocupação, da gestão, pela sustentabilidade ambiental 

se repercute na competitividade e/ou na produtividade da empresa? 

Esta questão pode ser concretizada tomando em consideração os seguintes 

pressupostos. 

Os objectivos centrais para a política energética traçados pela Comissão 

Europeia (CE) (2006) até ao ano 2020. Estes objectivos são: (i) o aumento da 

eficiência energética em 20%; (ii) a redução em 20% das emissões de CO2; e 

(iii) que 20% da energia consumida em toda a União Europeia seja 

proveniente de energias renováveis. 

Assim, numa segunda etapa, evoluindo para uma forma mais concreta e que 

integrasse explicitamente os dois paradigmas acima e os objectivos da CE, a 

questão anterior acabou por tomar a seguinte forma: 

• Traduzindo a preocupação da gestão pela sustentabilidade ambiental 

(Paradigma 2), essencialmente por medidas tomadas em três áreas, a 

saber: i) medidas de aumento da eficiência energética, ii) medidas de 

redução das emissões de CO2, e iii) medidas de substituição de fontes 

de energia não renováveis por fontes de energia renovável; como é que 

estas medidas afectam a competitividade e/ou a produtividade da 

cadeia de abastecimento (Paradigma 1) da empresa? 

 

Seguindo, estes pressupostos e para dar corpo à investigação, torna-se 

evidente, a necessidade de proporcionar, desenvolver e implementar métodos 

e ferramentas alternativas que auxiliem a gestão a tornar-se mais sustentável, 

que é aquilo que se tenciona fazer nesta tese, em conjunto com uma aplicação 

prática a um Caso de Estudo (ROCA, S.A. – Portugal). No entanto, surgem 

algumas limitações, dada a abrangência da questão geral, e também, pela 

falta de consenso existente em torno do tema da quantificação do 

Desenvolvimento Sustentável (DS) (Secção 2.3.2). 

Apesar desta evidência, também na empresa ROCA (onde o trabalho foi 

desenvolvido), surge a necessidade de considerar o DS na estratégia, para 

que esta se torne mais sustentável e ao mesmo tempo mais competitiva. 
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Estas limitações enfatizaram a relevância deste tema, e assim, numa terceira 

etapa, partiu-se para uma abordagem que consistiu na tentativa, de se 

aproximar uma teoria da ecologia industrial, a Análise de Atribuição de 

Heijungs (2001) à gestão. Por sua vez, esta tentativa constituiu um desafio, 

com algumas dificuldades, pois até à data não se conhecem aplicações 

práticas da sua teoria. 

A metodologia utilizada consistiu, essencialmente, em dois pontos: 

• Tendo como base as ideias iniciais construiu-se uma linha de acção que 

enriquecesse o conhecimento teórico nas áreas referidas, mas sem se 

desvirtuar o ponto de partida, e, simultaneamente, mantendo o sentido 

de orientação apurado e refinado à procura de soluções originais com 

valor acrescentado significativo. 

• Optou-se também, em paralelo ao desenvolvimento do conhecimento 

teórico, estar em permanente ligação, nomeadamente, com as 

necessidades reais da administração da empresa utilizada no Caso de 

Estudo. Neste ponto, efectuou-se uma recolha de todos os dados 

necessários para o cálculo, assim como reuniões sistemáticas com as 

diversas direcções, com o propósito de efectuar um levantamento real 

das necessidades existentes. 

 

1.3. Estrutura da tese 

A presente tese está dividida em duas partes: 

• A parte I, referente ao Capítulo 2, onde se apresenta a primeira 

ferramenta de gestão sustentável – “Sustainable Development 

Scorecard” (SDS). Começa com uma revisão bibliográfica, de largo 

espectro, que engloba os temas de competitividade, produtividade e a 

cadeia de abastecimento. Seguidamente, expõe-se o desenvolvimento 

do SDS, assim como, se elabora uma descrição detalhada das várias 

classes que compõem o SDS. Finalmente, nas conclusões, do capítulo 

supracitado, responde-se à questão inicial e, apresenta-se outra revisão 

bibliográfica mais direccionada para o desenvolvimento sustentável, 

com o objectivo de avaliar o valor acrescentado do SDS. Neste capítulo 
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apresenta-se ainda, a justificação de abandono desta linha de 

investigação na tese; 

• A parte II, nuclear da tese, é constituída pela aplicação da Análise de 

Atribuição (AA) da teoria de Heijungs (2001) a uma empresa, que se 

descreve de seguida. 

 

A parte II, começa com o Capítulo 3, onde se faz um enquadramento da AA, e, 

se apresenta a Análise de Atribuição (Heijungs, 2001), iniciando-se com os 

conceitos base essenciais, passando pela exposição e desenvolvimento das 

ferramentas de análise de curto e longo prazo. 

O Capítulo 4, foca em detalhe o Problema da Alocação, central para a área da 

Ecologia Industrial, e fundamental para a utilização das ferramentas da AA. 

Neste capítulo, apresenta-se o Método Base, discute-se a aplicação de um 

método alternativo (Pseudo-Inversa) e formula-se um exemplo a um sistema 

com reciclagem. 

Finalmente, no Capítulo 5, fecha-se o desenvolvimento acima descrito com o 

Caso de Estudo da empresa ROCA, S.A. (Portugal), onde se define o sistema 

da CA da empresa e, se aplica as ferramentas de atribuição de intervenções 

ambientais a subsistemas e a produtos. 

No Capítulo 6, apresentam-se as principais conclusões da parte I e II da tese, 

tendo em vista as questões iniciais, e, expõe-se, também, perspectivas 

futuras para prosseguir a investigação, assim como a possibilidade de 

implementação deste trabalho no futuro. 

Antes de terminar e a seguir à Bibliografia, colocaram-se os Anexos, por se 

entender mais conveniente a consulta. 
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CAPÍTULO 2 

UMA PRIMEIRA FERRAMENTA: 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT SCORECARD
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2. Uma primeira ferramenta: Sustainable Development Scorecard 

Neste capítulo, reporta-se a primeira parte, autónoma, da tese, que conduziu 

ao desenvolvimento da ferramenta de gestão “Sustainable Development 

Scorecard” (SDS). A estrutura do capítulo reflecte a ordem lógica e 

cronológica das várias etapas da investigação. 

As ideias iniciais para a tese (Secção 1.2) inspiraram uma primeira revisão 

bibliográfica (Secção 2.1). Desta revisão, surgiu a ideia de desenvolver a 

ferramenta do SDS, que se descreve nas Secções 2.2.1 e 2.2.2 cuja utilização 

se ilustra na Secção 2.2.3, tirando partido do caso ROCA, S.A. (Portugal). O 

capítulo encerra-se com uma reflexão conclusiva (Secção 2.3), em que: se 

mostra como o SDS permitiria responder à questão geral que constituiu a 

motivação inicial da tese (Secção 2.3.1); se avalia a originalidade e o valor 

acrescentado do SDS no estado-da-arte (Secção 2.3.2); e se justifica a 

decisão de encerrar esta linha de investigação na tese (Secção 2.3.3). 

 

2.1. Revisão Bibliográfica Inicial 

Esta revisão bibliográfica tem como objectivo preparar a abordagem de 

investigação, no contexto eminentemente aplicado da gestão industrial, da 

questão geral colocada na Secção 1.2. Como tal, orientou-se pelas seguintes 

palavras e questões chave: 

 

1 Competitividade (Secção 2.1.1): Como se define?; Como se quantifica, 

avalia e compara?; Que factores a afectam?; Em particular, como surge e em 

que consiste o conceito de “competitividade sustentável”? 

2 Produtividade (Secção 2.1.2): Como se define?; Como se quantifica? 

3 Cadeia de Abastecimento (Secção 2.1.4): Como se define?; Qual o seu 

interesse para a gestão? 

Como resultado do estudo das palavras-chave 1 e 2, surgiu o interesse de 

estender a revisão aos indicadores de gestão num contexto mais amplo 

(Secção 2.1.3). 
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De forma consistente com o objectivo apresentado acima para esta revisão, as 

referências bibliográficas mencionadas têm carácter mais ilustrativo que 

exaustivo. 

 

2.1.1. Competitividade 

Para começar, não existe uma definição única de competitividade, pois esta 

depende do contexto em análise. 

 

Assim, pode-se falar em competitividade: entre países, sectores produtivos ou 

empresas; a curto, médio ou longo prazo, etc. 

Por exemplo no contexto mundial, “Global Competitiveness Report – World 

Economic Forum”, que faz uma análise das economias de 80 países, a 

competitividade é definida como a capacidade de um país para sustentar o seu 

crescimento económico a médio prazo, sendo quantificada por dois indicadores 

complementares, a saber: o índice de crescimento competitivo (CGI) e o 

índice de competitividade corrente (CCI). 

Num contexto regional ou nacional, a competitividade está associada à 

existência e expansão de empresas com visão estratégica, empenhadas em 

desenvolver acções para reforçar as suas competências e valorizar os seus 

recursos, e em criar sinergias e economias de escala expandindo a sua área de 

actuação geográfica a novos mercados onde possam ter vantagens 

concorrenciais (Pereira et al., 2005). 

No contexto mais específico de uma empresa, que é aquele que mais interessa 

para este trabalho, a competitividade depende de uma hierarquia complexa de 

factores, e, está directamente relacionada com o seu desempenho. 

A avaliação desse desempenho, na sua forma tradicional, tinha como base a 

análise da rentabilidade e da análise financeira, que se revelaram insuficientes, 

e que consequentemente originaram vários estudos que sugerem uma 

quantificação do desempenho através de um modelo que contempla diversos 

factores (Bagozzi e Phillips, 1982; Flynn et al., 1995; Chin et al., 2003), e 

algumas ferramentas de análises científicas adoptadas que explorem as 

causas da competitividade (Langlois, 1992; Prahalad e Hamel, 1990; Sun e 

Gertsen, 1995; Peteraf, 1993), auxiliando a empresa na identificação de alvos 
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para melhorar o seu desempenho. Um dos alvos que Ghalayini (1997) refere, 

é a necessidade de uma empresa ser cada vez mais flexível no seu processo 

produtivo, para dispor de uma oferta de produtos mais diversificada e 

diferenciada. Torna-se, mais relevante ainda, se a introdução desses novos 

produtos for efectuada num período de tempo mais reduzido (Sen e Egelholff, 

2000). No entanto, não existe consenso, na definição dos factores que se 

devem incluir ou relacionar para obter um bom desempenho. Qualquer 

organização tem de escolher qual deles a perseguir para atingir uma 

vantagem competitiva (Porter, 1998). Alguns investigadores suportam a ideia 

de se perseguir vários factores, pois, assim, a posição da empresa no mercado 

sai fortalecida, isto em vez, de se focar num único (Hambrick, 1983; Hill, 1988; 

White, 1986). 

Segundo Haguenauer (1989), a competitividade pode ser dividida em dois 

grupos: um refere-se ao desempenho em termos de vendas e penetração de 

mercado, que utiliza indicadores como a quota de mercado e o seu 

crescimento; e outro refere-se à eficiência produtiva baseada em indicadores 

de coeficientes técnicos. A análise integrada destes dois grupos permite uma 

quantificação da competitividade empresarial num determinado sector. Ao 

nível de uma empresa essa quantificação é fundamental para uma empresa 

poder formular: a sua estratégia de I&D; o fluxo do processo; e, a sua 

estratégia de marketing (Oral e Reisman, 1988; Porter, 1998; Pun et al., 

2004). Vários autores quantificam o desempenho empresarial, baseados em 

vários factores: desempenho financeiro (Hult e Ketchen, 2001), quota de 

mercado e rentabilidade (Varadarajan, 1985); medidas financeiras e não 

financeiras (Major, 1999), conjugação de medidas de âmbito estratégico, 

financeiro e operacional (Kaplan e Norton, 1992), e, um sistema dinâmico 

integrado de medição do desempenho empresarial que permite determinar a 

competitividade da empresa, com base na integração dinâmica de medidas 

financeiras e medidas operacionais (Ghalayini, 1997), e, os factores 

tecnológicos, onde a capacidade de inovação tecnológica, a longo prazo, tende 

a tornar-se em vantagem competitiva (Freeman, 1994). 

A vantagem competitiva empresarial deriva também dos relacionamentos que 

esta estabelece com os colaboradores, consumidores, fornecedores e 
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investidores (Porter, 1998). O bom desempenho empresarial depende da 

qualidade, de carácter único, das relações estabelecidas pela empresa, entre 

elas a cooperação e a coordenação, e de um conjunto de competências 

distintas – estrutura da empresa, reputação, inovação e activos estratégicos – 

que permitem a obtenção de vantagens competitivas e a sua maximização 

face aos actuais e potenciais concorrentes (Kay, 1993). 

 

Factores de Competitividade 

Os múltiplos factores que determinam ou condicionam a competitividade 

empresarial são definidos como os factores de competitividade. Estes factores 

são as competências e as capacidades que diferenciam uma empresa dos seus 

concorrentes (Lau, 2002). 

Skinner (1969; 1974) afirma que é complicado para uma empresa, ou, 

instalação industrial focalizar-se em mais do que um factor de competitividade 

em simultâneo. Porter (1980) afirma que uma empresa só pode escolher entre 

redução de custos, ou, diferenciação como base para a competição. Esta 

afirmação significa que, se uma empresa tentar alcançar os dois factores tem 

uma quebra de competitividade (Kotha e Orne, 1989). Estas teorias foram 

desafiadas por muitas empresas multinacionais que simultaneamente mantêm 

vários factores de competitividade. 

Os factores que influenciam a competitividade empresarial são: a melhoria 

contínua; a qualidade; a gestão de energia; o ambiente; os recursos humanos 

(qualificações, competências, motivação, criatividade); a tecnologia; a 

inovação de produtos, processos e tecnológica; a gestão organizacional; a 

logística; o espírito de iniciativa e análise de risco dos gestores; imagem e 

reputação da empresa; imagem de marca; marketing (serviço prestado ao 

cliente); políticas de benchmarking; capacidade de rápida adaptação às 

exigências e tendências de mercado; satisfação de consumidores e 

trabalhadores; o sistema de relações com clientes, fornecedores, outras 

empresas e entidades públicas e privadas (associações, institutos, 

universidades, centros tecnológicos, empresas nacionais e estrangeiras); 

fusões e aquisições de empresas; o meio envolvente sócio – político – 

económico; a quota de mercado; o volume de vendas; volume de exportações 
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(volume exportação/volume vendas); crescimento do lucro, crescimento da 

produtividade), entre outros factores. Estes factores representam a vantagem 

competitiva existente de uma empresa, mas também revelam o potencial de 

desenvolvimento futuro (Oral e Reisman, 1988; Li, 2000). A importância de 

cada um destes factores, para o aumento da vantagem competitiva, depende 

da actividade e do meio envolvente da empresa. 

 

O conceito emergente de competitividade sustentável 

A definição de desenvolvimento sustentável publicada pela comissão das 

Nações Unidas, em 1987 (WCED, 1987), diz que o “desenvolvimento deve ser 

aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas necessidades”, esta 

definição estabelece a ideia de uma equidade entre as diferentes gerações. 

Um dos objectivos da comissão europeia (Comissão Europeia, 2006) é traçar 

uma estratégia energética que concilie o desenvolvimento sustentável, a 

competitividade, e, a segurança do aprovisionamento energético. Aumentar a 

competitividade da indústria europeia é um dos objectivos a atingir, 

nomeadamente, mediante um quadro regulador bem concebido, estável e 

previsível, mas também, respeitador dos mecanismos de mercado. Uma 

política que seja eficaz energeticamente, implica que a utilização da energia 

seja feita, de forma mais responsável, económica e racional, apesar a Europa 

ser, hoje, uma das regiões com a melhor eficiência energética no mundo. 

A utilização das energias renováveis, em conjunto com a eficiência energética, 

além de combater as alterações climáticas diminui também a dependência da 

energia importada, permitindo uma maior segurança no aprovisionamento 

energético. Analisando esta conjuntura, evidencia-se assim, a importância de 

relacionar a produtividade, o desenvolvimento sustentável e a competitividade 

empresarial, chamando a esta integração e relação competitividade 

sustentável. 
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2.1.2. Produtividade 

O conceito de produtividade utilizado já há duzentos anos é aplicado em 

diversas circunstâncias a vários níveis e particularmente a actividades 

económicas (Tangen, 2002). 

Os termos produtividade e desempenho são bastante utilizados no meio 

académico e no meio empresarial, no entanto são poucas as vezes que são 

definidos e explicados adequadamente. Por vezes, chegam a ser confundidos e 

considerados permutáveis com os termos eficiência e rentabilidade. Os 

regimes de avaliação e de melhoria, na maior parte dos casos, são construídos 

sem a noção clara do que vai ser medido ou melhorado. Isto deve-se a uma 

aproximação pragmática na tentativa de melhoria, ou, a uma oportunidade 

falhada, de se compreender como optimizar os factores relacionados com a 

competitividade. 

 

A produtividade é apresentada como uma das variáveis mais importantes das 

actividades produtivas, e que o seu aumento desempenha um papel 

fundamental na vantagem competitiva dessas empresas. Apesar de a 

produtividade ser, considerada como, um dos factores que influenciam mais a 

competitividade, vários investigadores afirmam que a produtividade é por 

vezes relegada para 2º lugar, ou, mesmo negligenciada, por quem toma 

decisões nos processos produtivos (Singh, 2000). Este facto pode dever-se 

também à falta de consenso relativamente ao termo, ou pela simples razão de 

ser largamente utilizado, e, consequentemente confundido, provocando assim, 

uma banalização na sua utilização, e originando mesmo a tomada de decisões 

contra produtivas (Tangen, 2002). 

 

A produtividade pode ser considerada um termo multidimensional, definida de 

forma verbal ou matemática, pois o seu significado depende do contexto em 

que é aplicada. As definições verbais explicam o conceito do termo, e, são 

bastante úteis na criação de uma norma ou na criação de uma visão partilhada 

daquilo que a organização tenta alcançar, enquanto as definições matemáticas, 

são utilizadas para quantificar a produtividade. 
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Na engenharia industrial, a produtividade é usualmente definida, no processo 

de transformação produtivo, como a relação das saídas (produtos produzidos) 

pelas entradas (recursos consumidos). A utilização do rácio de entradas e 

saídas pode, por vezes, ser enganador para a avaliação que se pretende. A 

avaliação de desempenho, que reflecte a estratégia operacional da empresa, 

deve ser desenvolvida e aplicada especificamente a cada caso, no estudo de 

Singh (2000), existe uma clara evidência de que não existe um único método 

para todas as empresas. No entanto, e em geral, a avaliação da produtividade, 

assim como os índices e as comparações providenciam uma fonte de 

informação objectiva e quantificada sobre as tendências de operação a longo 

prazo, e, alertam para problemas de desempenho, inspirando uma troca de 

ideias que se pode revelar útil. 

Existem inúmeras variações deste rácio básico, que é muito vasto para ser 

utilizado na prática, na Tabela 2.1 apresentam-se algumas variações de 

diferentes perspectivas (adaptado de Thomas e Baron, 1994). 

 

Tabela 2.1. Exemplos de definições da produtividade. 

Definição Referência 

Produtividade = Capacidade de produzir Littré, 1883 

Produtividade é aquilo que o homem consegue alcançar com material, capital e 

tecnologia. Produtividade é principalmente um item individual e pretende melhorar 

continuamente a atitude de cada indivíduo assim como o que o rodeia. 

Centro de 

Produtividade 

Japonês, 1958 

Produtividade = unidades saída/unidades entrada Chew, 1988 

Produtividade = saídas actuais/previsão recursos utilizados Sink and Tuttle, 

1989 

Produtividade = total de receitas/(custos + objectivos de lucro) Fisher, 1990 

Produtividade = valor acrescentado/entrada factores produtivos Aspén et al., 1991 

Produtividade é definida como a relação do que é produzido pelo que é necessário 

para produzir. A produtividade mede a relação entre as saídas como os produtos ou 

os serviços produzidos e entradas que incluem o trabalho, capital, material e outros 

recursos. 

Hill, 1993 

Produtividade (saídas por hora de trabalho) é um factor central que determina a 

produtividade em qualquer país. 

Thurow, 1993 

Produtividade = a qualidade ou estado de fazer avançar, de gerar, das existências, 

de aumentar os rendimentos. 

Koss e Lewis, 1993 
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Produtividade significa o quanto e com que qualidade se produz a partir dos recursos 

utilizados, se se produz mais e melhores produtos a partir dos mesmos recursos, 

aumenta-se a produtividade. Ou se se produz os mesmos produtos com menos 

recursos, também se aumenta a produtividade. Os “Recursos” significam todos os 

meios humanos e físicos para produzir produtos ou providenciar serviços. 

Bernolak, 1997 

Produtividade é a comparação das entradas físicas de uma fábrica pelas saídas 

físicas dessa fábrica 

Kaplan e Cooper, 

1998 

Produtividade = Eficiência x Eficácia Jackson and 

Petersson, 1999) 

Produtividade = (Saídas/Entradas) x qualidade = eficiência x utilização x qualidade Al-Darrab, 2000 

Produtividade é a capacidade de satisfazer as necessidades de mercado para os 

produtos e serviços com um consumo mínimo de recursos. 

(Moseng and 

Rolstadäs, 2001 

 

De forma geral, pode-se afirmar que a produtividade representa, a relação 

entre a quantidade de produtos/serviços produzidos por um negócio ou 

economia, e, a quantidade de trabalho, capital, e energia (ou outros tipos de 

recursos) necessários para produzir esses produtos/serviços (Worrell et al., 

2003). 

Acrescenta-se ainda, a esta definição e à definição de Bernolak (1997), o 

argumento de se produzir de forma mais eco-eficiente e sustentável (Paulo e 

Gouveia, 2007). 

 

2.1.3. Indicadores de gestão 

Da leitura das Secções 2.1.1 e 2.1.2, conclui-se que qualquer tentativa de 

abordagem científica da questão geral que se formula na Secção 1.2 deve, 

necessariamente, passar pela quantificação de conceitos como competitividade, 

produtividade, e congénere, mediante indicadores apropriados. Neste sentido, 

apresentam-se de seguida duas propostas de indicadores de gestão 

suficientemente interessantes e ilustrativas da literatura recente sobre esta 

matéria. 

 

BSC (Balanced Scorecard) 

O Balanced Scorecard (Kaplan e Norton, 1992) foi proposto para fazer face a 

uma necessidade sentida pela gestão de topo, que os sistemas de avaliação 
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financeiros tradicionais, como o retorno do investimento ou os dividendos por 

acção, não satisfaziam adequadamente, de, simultaneamente, promover a 

melhoria e avaliar o desempenho da empresa. 

O BSC é um sistema aberto de indicadores de gestão financeiros e 

operacionais, que traduzem (estes últimos) a satisfação do cliente e a 

eficiência dos processos internos das actividades de inovação e melhoria da 

organização. 

O interesse destes indicadores de gestão é múltiplo: 

� Concentrar a atenção da gestão nos aspectos relevantes, fazer um 

diagnóstico rápido da situação baseado na monitorização dos 

indicadores com a periodicidade adequada, e reagir atempadamente 

com medidas de gestão acertadas. 

� Estabelecer facilmente metas de gestão, sob a forma de patamares a 

alcançar, ou de tolerâncias a respeitar, por indicadores concretos. 

� Avaliar objectivamente o impacte de medidas de gestão, através do seu 

reflexo na evolução dos indicadores relevantes. 

Entre os aspectos a ter em consideração na definição e utilização dos 

indicadores do BSC, destacam-se os seguintes: 

� Devem reflectir quatro grandes perspectivas (Figura 2.1): i) a financeira; 

ii) a interna, da produtividade e da qualidade dos processos e dos 

serviços; iii) a da inovação e aprendizagem; e iv) a do cliente. 

� Devem focar a atenção nos aspectos considerados estratégicos pela 

gestão. 

� Devem ser de interpretação fácil e não ambígua. Em todo o caso, é 

importante ter em conta que uma empresa (e muitos dos seus sectores) 

é uma organização complexa, pelo que envolve sempre algum risco 

adoptar sistemas automáticos de reacção rápida, despoletados por 

cenários de valores observados para um conjunto de indicadores de 

gestão. Com efeito, tais sistemas baseiam-se, necessariamente, em 

interpretações ou diagnósticos “a priori” de cenários (respeitantes às 

causas do comportamento observado), que podem revelar-se falsas. 

Deste modo, é sempre prudente complementar estes diagnósticos com 

uma análise mais aprofundada da situação. 
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� O custo do sistema de informação necessário para monitorizar um 

indicador com a periodicidade apropri

interesse para a gestão.

 

Figura 2.1.
 

As quatro perspectivas mencionadas no primeiro aspecto, acima, visam 

encontrar respostas para as seguintes perguntas básicas:

i) Como está a empresa perante os accio

Financeira) 

ii) Onde é que a empresa se deve distinguir? (Perspectiva Interna)

iii) Conseguirá a empresa continuar a melhorar e a criar valor? 

(Perspectiva da Inovação e Aprendizagem)

iv) Como é que os clientes vêem a empresa? (Perspectiva do Clien

A medição do desempenho empresarial efectuada através do Balanced 

Scorecard é perfeitamente integrável com várias iniciativas empresariais tais 

como: a integração interdepartamental; as parcerias entre fornecedores e 

clientes; a globalização; e, a melh

 

 

 

Perspectiva 
Cliente iv

O custo do sistema de informação necessário para monitorizar um 

indicador com a periodicidade apropriada deve ser proporcional ao seu 

interesse para a gestão. 

Figura 2.1. As quatro perspectivas do BSC. 

As quatro perspectivas mencionadas no primeiro aspecto, acima, visam 

encontrar respostas para as seguintes perguntas básicas: 

Como está a empresa perante os accionistas? (Perspectiva 

Onde é que a empresa se deve distinguir? (Perspectiva Interna)

Conseguirá a empresa continuar a melhorar e a criar valor? 

(Perspectiva da Inovação e Aprendizagem) 

Como é que os clientes vêem a empresa? (Perspectiva do Clien

A medição do desempenho empresarial efectuada através do Balanced 

Scorecard é perfeitamente integrável com várias iniciativas empresariais tais 

como: a integração interdepartamental; as parcerias entre fornecedores e 

clientes; a globalização; e, a melhoria contínua. 

Perspectiva 
Financeira i

Perspectiva 
Interna 

Perspectiva de 
Inovação e 

Aprendizagem iii

O custo do sistema de informação necessário para monitorizar um 

ada deve ser proporcional ao seu 

 

As quatro perspectivas mencionadas no primeiro aspecto, acima, visam 

nistas? (Perspectiva 

Onde é que a empresa se deve distinguir? (Perspectiva Interna) 

Conseguirá a empresa continuar a melhorar e a criar valor? 

Como é que os clientes vêem a empresa? (Perspectiva do Cliente) 

A medição do desempenho empresarial efectuada através do Balanced 

Scorecard é perfeitamente integrável com várias iniciativas empresariais tais 

como: a integração interdepartamental; as parcerias entre fornecedores e 

Perspectiva 
Interna ii
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Indicadores de Bernolak 

O modelo de Bernolak (1997) caracteriza o desempenho de uma empresa por 

um conjunto de indicadores financeiros, complementado por um conjunto mais 

restrito, mas ainda significativo, de indicadores de produtividade. 

No espírito da definição de Bernolak de “produtividade” (ver Tabela 2.1), 

podemos definir um indicador de produtividade generalizado, da seguinte 

forma: 

( )

( ) u

p

p
R

Q

output do produção na utilizadoinput  de Quantidade

produzidooutput  de Quantidade
I ==

 
(2.1) 

 

Entre as variantes que este indicador admite estão: o período de referência 

(um dia, ..., um ano) e as unidades em que são expressas as quantidades de 

input e output (unidades discretas, unidades de massa ou volume de material 

a granel, unidades monetárias). 

Posto isto, o modelo de Bernolak é composto pelo conjunto de rácios ou 

indicadores de produtividade (Classe P) e rendibilidade (Classe F, Financeira) 

que se mostra na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2. Indicadores de Desempenho (Bernolak). 

 Rendibilidade do activo Unids. Classe 

1 Lucros operacionais/Activo operacional % F 

 Percentagem da margem de lucro, rotação do 
activo. 

  

2 Lucro operacionais/Vendas % F 

3 Vendas/Activo operacional % F 

 Margem de lucro bruto   

4 Lucro bruto/Vendas % F 

 Custos de produção   

5 Custos Gerais de produção das vendas/Vendas % F 

6 Materiais e componentes/Vendas % F 

7 Mão-de-obra directa na produção/Vendas % F 

8 Mão-de-obra indirecta na produção/Vendas % F 

9 Outros custos de produção/Vendas % F 

 Custos operacionais   

10 Total dos custos operacionais/Vendas % F 

11 Custos de armazenagem e transporte/Vendas % F 

12 Custos de vendas e marketing/Vendas % F 

13 Custos de administração/Vendas % F 

 Rácios de utilização do activo   
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3R Activo operacional/Vendas ‰ F 

14 Activo fixo/Vendas ‰ F 

15 Activo corrente ou circulante/Vendas ‰ F 

 Utilização do activo “corrente” ou circulante    

16 Inventário total (existências)/Vendas ‰ F 

17 Inventário matérias-primas/Vendas ‰ F 

18 Inventário dos produtos acabados, intermédios e em 
curso/Vendas 

‰ F 

19 Contas de clientes/Vendas ‰ F 

20 Outros activos circulantes/Vendas ‰ F 

 Utilização do activo fixo   

21 Terrenos e edifícios/Vendas ‰ F 

22 Máquinas e equipamentos/Vendas ‰ F 

23 Equipamentos de transporte/Vendas ‰ F 

24 Mobiliário e acessórios/Vendas ‰ F 

 Rácios de produtividade e suplementares   

25 Variação das vendas face ao ano transacto % F 

26 Vendas por empregado da produção € P 

27 Mão-de-obra directa na produção/Horas laborais directas 
da produção 

€ F 

28 Valor acrescentado/Horas laborais directas da produção €/h P 

29 Valor acrescentado/Área útil de produção €/m2 P 

30 Valor acrescentado/Amortização de máquinas e 
equipamentos 

N.º P 

31 Máquinas e equipamentos/N.º dos empregados da 
produção 

€ F 

32 Vendas/N.º de unidades produzidas € F 

33 N.º de unidades produzidas/Horas laborais directas da 
produção 

N.º P 

34 N.º de unidades produzidas/N.º empregados na 
produção 

N.º P 

35 N.º de unidades produzidas/Amortização de máquinas e 
equipamentos 

N.º/€ P 

 

2.1.4. Cadeia de abastecimento (CA) 

A CA é um termo introduzido em Logística, que compreende todos os esforços 

envolvidos na produção e entrega do produto final, desde o fornecedor do 

fornecedor até ao cliente do cliente. 

O conceito de Gestão da Cadeia de Abastecimento (GCA) é definido por 

Cooper e Ellram (1993) como “uma filosofia integrada para gerir todo o fluxo 

de um canal de distribuição, desde o fornecedor ao cliente final”. 

Morgan e Monzcka (1996) e Lummus e Krumwiede (2001) afirmam que uma 

GCA integrada visa acrescentar valor para o cliente externo, defendendo que 

são as CA, e, não as empresas isoladamente, que competem entre si. Os 
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concorrentes mais fortes são, pois, aqueles que conseguem assegurar a 

gestão e a liderança de toda a CA integrada, incluindo clientes externos, 

fornecedores de 1ª, 2ª e 3ª linha. 

Segundo a descrição de Christopher (1998), a GCA define-se como “a gestão 

das relações, a montante e a jusante da empresa, com fornecedores e clientes, 

com o objectivo de criar valor, fornecendo um serviço de qualidade a um custo 

reduzido, na cadeia de valor” e define-a como “uma rede de organizações, 

ligadas ou independentes, que trabalham em conjunto, simultaneamente, para 

controlar, gerir e melhorar o fluxo de materiais e de informação, dos 

fornecedores até aos clientes finais”. Estas definições sugerem que todas as 

actividades que fazem parte da cadeia têm de ser planeadas de forma a 

cumprir as necessidades de serviço ao cliente. Consequentemente, o 

consumidor final é parte integral da cadeia de abastecimento. 

Outra definição da GCA (Stadtler 2005) diz-nos que é “a tarefa de integrar 

unidades da organização ao longo da CA, e de coordenar os materiais, 

informação e fluxos financeiros, com o objectivo de satisfazer os requisitos dos 

clientes, no sentido de aumentar a competitividade da CA como um todo”, 

como se pode ver na representação da Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Casa da GCA (Stadtler 2005). 
 

Quatro processos básicos – a saber: planear; controlar a origem; produzir; e, 

entregar – definem, em termos amplos, esses esforços, que incluem: a gestão 

do fornecimento e procura; o controlo da origem das matérias-primas; os 

produtos desde a produção à montagem; o armazenamento e o controlo do 
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inventário; as entradas de encomendas e a sua gestão; a distribuição através 

de todos os canais; e a entrega ao cliente.

A cadeia de abastecimento (CA) abarca todos os intervenientes, directos ou 

indirectos, na satisfação dos requisitos do cliente. A CA inclui, assim, 

fabricantes e os fornecedores, mas também os transportadores, armazenistas, 

retalhistas e os clientes. Dentro de uma empresa, a CA inclui todas as funções 

envolvidas no preenchimento dos requisitos do cliente, como sejam: 

desenvolvimento de novos

distribuição, parte financeira e serviços de clientes. As actividades da CA 

começam com o pedido de encomenda do cliente e acabam quando o cliente 

satisfeito paga o que comprou.

Tendo tudo isto em mente, os estági

de abastecimento estão representados na 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Estágios ou módulos principais da cadeia de abastecimento.
 

A GCA integrada tem como principal objectivo providenc

e, de forma geral, a todas as organizações membro da CA, os materiais 

necessários, nas quantidades próprias, com a forma desejada e a 

documentação apropriada, no local desejado, à hora correcta e com o menor 

custo possível. Segundo 

criam, e gerem cadeias de abastecimento integradas têm de ter em 

consideração os seguintes aspectos chave:

- Compreender as cadeias de abastecimento existentes,

- Saber fazer a reengenharia da logística da CA

- Reconhecer a importância do tempo,

- Estabelecer o sistema de avaliação do desempenho para a CA.

Note-se que, em cada estágio da cadeia, pode existir mais de um 

interveniente. Por exemplo, um fabricante pode receber material de vários 

fornecedores e, por sua vez, fornecer vários distribuidores. Assim, a maior 
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A cadeia de abastecimento (CA) abarca todos os intervenientes, directos ou 

indirectos, na satisfação dos requisitos do cliente. A CA inclui, assim, 

fabricantes e os fornecedores, mas também os transportadores, armazenistas, 

retalhistas e os clientes. Dentro de uma empresa, a CA inclui todas as funções 

envolvidas no preenchimento dos requisitos do cliente, como sejam: 

desenvolvimento de novos produtos, marketing, gestão de operações, 

distribuição, parte financeira e serviços de clientes. As actividades da CA 

começam com o pedido de encomenda do cliente e acabam quando o cliente 

satisfeito paga o que comprou. 

Tendo tudo isto em mente, os estágios ou módulos principais de uma cadeia 

de abastecimento estão representados na Figura 2.3. 
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e, de forma geral, a todas as organizações membro da CA, os materiais 

necessários, nas quantidades próprias, com a forma desejada e a 

documentação apropriada, no local desejado, à hora correcta e com o menor 

custo possível. Segundo Handfield e Nichols (1999), as organizações que 

criam, e gerem cadeias de abastecimento integradas têm de ter em 

consideração os seguintes aspectos chave: 

Compreender as cadeias de abastecimento existentes, 

Saber fazer a reengenharia da logística da CA, 

Reconhecer a importância do tempo, 

Estabelecer o sistema de avaliação do desempenho para a CA. 

se que, em cada estágio da cadeia, pode existir mais de um 
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A cadeia de abastecimento (CA) abarca todos os intervenientes, directos ou 

indirectos, na satisfação dos requisitos do cliente. A CA inclui, assim, não só os 

fabricantes e os fornecedores, mas também os transportadores, armazenistas, 

retalhistas e os clientes. Dentro de uma empresa, a CA inclui todas as funções 

envolvidas no preenchimento dos requisitos do cliente, como sejam: 

produtos, marketing, gestão de operações, 

distribuição, parte financeira e serviços de clientes. As actividades da CA 

começam com o pedido de encomenda do cliente e acabam quando o cliente 
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necessários, nas quantidades próprias, com a forma desejada e a 
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Handfield e Nichols (1999), as organizações que 

criam, e gerem cadeias de abastecimento integradas têm de ter em 
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parte das cadeias de abastecimento não têm uma estrutura linear mas sim em 

rede, pelo que seria mais correcto usar o termo “rede de abastecimentos” em 

vez de “cadeia de abastecimento”. 

A maior parte das organizações são membros de múltiplas cadeias de 

abastecimento em simultâneo. A gestão da CA deve focar os seus esforços nas 

ligações mais críticas para a obtenção do sucesso da organização, entendendo 

por “ligações críticas” os processos relacionados com fornecedores e clientes 

que têm um potencial elevado para criar uma vantagem competitiva. 

 

2.2. Sustainable Development Scorecard 

Como resultado da revisão bibliográfica apresentada sumariamente na Secção 

2.1, e conservando em mente a questão de investigação formulada na Secção 

1.2, surgiu a ideia de desenvolver o “Sustainable Development Scorecard” 

(SDS), com um duplo objectivo: 

1 Criar uma ferramenta (aberta) de gestão, congénere do BSC (Secção 

2.1.3), que se aplique a toda uma CA e contemple expressamente o 

impacte da actividade da empresa no desenvolvimento sustentável e, 

esteja, assim, adaptada ao paradigma da gestão para a 

competitividade sustentável. 

2 Proporcionar um quadro de indicadores útil para a investigação da 

questão acima referida. 

Na Secção 2.2.3, demonstra-se o interesse do Objectivo 1, empregando a 

ferramenta do SDS em contextos ilustrativos do Caso de Estudo ROCA, S.A. 

(Portugal). Na Secção 2.3.1 explora-se o Objectivo 2. 

 

2.2.1. Conceitos base 

Os indicadores do modelo SD Scorecard têm a estrutura geral e são passíveis 

de utilização nos regimes de gestão que se apresentam abaixo. 

 

Estrutura e nível de um indicador 

Designamos Variável básica a quantidade de uma entrada (capital, mão-de-

obra, matéria-prima, etc.) utilizado ou de uma saída (produto intermédio ou 

acabado) produzida por um único módulo, no caso de uma variável de “nível 
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micro”, ou por um agregado de módulos, no caso de uma variável de “nível 

macro”, da CA relevante. 

Geralmente, um Indicador é o quociente ou rácio de duas variáveis básicas, 

podendo, excepcionalmente, identificar-se com uma única variável básica. Se 

ambas as variáveis forem referentes a um mesmo módulo da CA, tem-se um 

indicador de nível micro; caso contrário (isto é, se as variáveis forem ambas 

de nível micro mas referentes a módulos distintos da CA, ou se alguma das 

variáveis for de nível macro), o indicador será de nível macro. 

 

Regimes de gestão 

Do ponto de vista da possível utilização de um indicador do SDS, convém 

distinguir os dois “regimes de gestão” que se definem abaixo. 

Regime quase-estacionário 

Critério de definição “a priori”: regime em que se tomam apenas medidas 

de gestão corrente, de promoção de melhorias contínuas, e em que não há 

investimentos nem alterações de operação ou estrutura da empresa 

notáveis. 

Critério de definição “a posteriori”: regime em que se observa que todos 

os indicadores evoluem continuamente. 

Este é o regime de utilização mais simples e directo dos indicadores. 

 

Regime de transição descontínua 

Critério de definição “a priori”: regime em que se toma uma medida de 

gestão envolvendo investimentos e/ou alterações de operação ou estrutura 

da empresa notáveis, implementados num intervalo de tempo restrito, 

[t1,t2], em que: 

• t1 = (momento a partir do qual se começam a fazer sentir os efeitos 

da medida de gestão, marcando o final do regime quase-

estacionário “antigo”) 

• t2 = (momento a partir do qual os efeitos da medida de gestão se 

fazem sentir de modo pleno, marcando o início do regime quase-

estacionário “novo”) 
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P DS 

Q F 

IDi O 

Critério de definição “a posteriori”: regime em que se observa que um ou 

mais indicadores sofrem uma transição descontínua, em salto, de t1 para t2. 

A avaliação do sucesso de uma medida de gestão neste regime não se 

pode fazer unicamente no curto prazo, olhando apenas para os saltos 

observados nos indicadores, sendo necessário atender também ao 

investimento realizado, por exemplo, calculando o “período de retorno do 

investimento” ou a “taxa interna de rendibilidade”. 

 

2.2.2. Partição de classes de indicadores 

O SDS consta de uma partição de classes básicas de indicadores de uso geral 

(ver Tabela 2.3 e Figura 2.4), de tal modo que qualquer indicador, já definido 

ou ainda a definir, se possa incluir claramente numa, e numa só, destas 

classes. 

 

Tabela 2.3. Partição de Classes de indicadores de gestão do modelo SD 

Scorecard. 

Código Designação 
DS Desenvolvimento Sustentável 
P Produtividade 
F Financeira 
Q Qualidade 
IDi Investigação, Desenvolvimento e inovação 
O Outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Diagrama de Venn da partição de classes básicas do Modelo SD 
Scorecard. 
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2.2.2.1. Classe Financeira 

Esta classe inclui indicadores construídos com variáveis básicas que constam 

de documentos contabilísticos standard (Demonstração de Resultados e 

Balanço, entre outros), reflectindo assim, a perspectiva financeira do BSC 

(Figura 2.1). São exemplos de indicadores financeiros, os indicadores de 

Bernolak 1 a 25, 27, 31 e 32 (ver Tabela 2.2), que se representam e 

classificam na Tabela 2.6, à luz dos conceitos base subjacentes ao SDS 

(Secção 2.2.1), à custa das variáveis básicas micro e macro listadas, 

respectivamente, na Tabela 2.4 e Tabela 2.5. Nesta classe podem-se ainda 

acrescentar outro tipo de indicadores, derivados da análise financeira a 

empresas. 

Tabela 2.4. Variáveis básicas de nível micro (m) de Bernolak. 

N.º Descrição Módulo da CA
*
 

1 Vendas C 

2 Custos gerais de produção P 

2.1 Materiais e componentes P 

2.2 Mão-de-obra directa P 

2.3 Mão-de-obra indirecta P 

2.4 Outros P 

3 Custos de vendas e marketing C 

4 Inventário de matérias-primas F 

5 Contas de clientes C 

6 N.º de empregados na produção P 

7 Horas directas na produção P 

8 Área útil da produção P 

9 N.º de unidades produzidas P 
* Ver Figura 2.3. 

Tabela 2.5. Variáveis básicas de nível macro (M) de Bernolak. 

N.º Descrição Módulo da CA
*
 

1 Lucros - 

1.1 Operacionais - 

1.2 Bruto (Valor Acrescentado) - 

2 Activo Operacional - 

2.1 Fixo - 

2.1.1 Terrenos e edifícios - 

2.1.2 Máquinas e equipamentos - 

2.1.2.1 Total - 

2.1.2.2 Amortizações - 

2.1.3 Equipamentos de transporte - 

2.1.4 Mobiliário e acessórios - 

2.2 Circulante - 

2.2.1 Outros (fora do Inventário e das Contas de Clientes) - 

3 Custos operacionais - 

3.1 Armazenagem e transporte A e D 

3.2 Administração - 

4 Inventário Total - 

4.1 Produtos acabados, intermédios e em curso P e A 
* Ver Figura 2.3; O símbolo – significa que a variável diz respeito a um 

agregado de mais de 2 módulos da CA. 
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Tabela 2.6. Indicadores da Classe Financeira de Bernolak. 

Nº 
1/ Rácio de Variáveis Básicas 

2/
 

Unids. Classe 
Módulo da 

CA 
3/

 
Nível M/m 

1 M1.1/M2 % F - M 

2 M1.1/m1 % F - M 

3 m1/M2 % F - M 

4 M1.2/m1 % F P, C M 

5 m2/m1 % F P, C M 

6 m2.1/m1 % F P, C M 

7 m2.2/m1 % F P, C M 

8 m2.3/m1 % F P, C M 

9 m2.4/m1 % F P, C M 

10 M3/m1 % F - M 

11 M3.1/m1 % F - M 

12 m3/m1 % F C m 

13 M3.2/m1 % F - M 

3R M3/m1 ‰ F - M 

14 M2.1/m1 ‰ F - M 

15 M2.2/m1 ‰ F - M 

16 M4/m1 ‰ F - M 

17 m4/m1 ‰ F F, C M 

18 M4.1/m1 ‰ F - M 

19 m5/m1 ‰ F C m 

20 M2.2.1/m1 ‰ F - M 

21 M2.1.1/m1 ‰ F - M 

22 M2.1.2/m1 ‰ F - M 

23 M2.1.3/m1 ‰ F - M 

24 M2.1.4/m1 ‰ F - M 

25 ∆m1 % F C m 

27 m2.2/m7 € F P m 

31 M2.1.2/m6 € F - M 

32 m1/m9 € F P, C M 

1/ Ver Tabela 2.2 
2/ Ver Variáveis de nível micro (m) na Tabela 2.4 e de nível macro (M) na Tabela 2.5. 
3/ O símbolo – significa que a variável diz respeito a um agregado de mais de 2 módulos da CA 

(ver Figura 2.3). 

 

2.2.2.2. Classe de Produtividade 

Adopta-se a definição de Bernolak para um indicador genérico da Classe de 

Produtividade (Secção 2.1.3): 
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Uma situação muito comum é aquela em que a produção Qp total, de um 

módulo ou submódulo da CA, durante o período de referência se reparte por n 

saídas distintas, sendo as respectivas quantidades Qpi(i=1, …, n) produzidas 

expressas nas mesmas unidades, e consome uma quantidade Rn total de um 

certo recurso (entrada), da qual apenas a parcela Rui(i=1, …, n) é imputável à 

produção Qpi da saída i. Neste caso, além do indicador Ip de produtividade 

global do módulo ou submódulo da CA, acima definido, podem também 

definir-se indicadores de produtividade Ipi(i=1, …, n) específicos da produção 

de cada saída i, verificando-se a relação: 
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Nesta relação, iα  representa a fracção da produção global que corresponde à 

saída i. São exemplos de indicadores desta classe os indicadores de Bernolak 

26, 28-20 e 33-35 (Tabela 2.2), que se representam e classificam na Tabela 

2.7, em função dos conceitos base do SDS e das variáveis básicas da Tabela 

2.4 e Tabela 2.5: 

 

Tabela 2.7. Indicadores da Classe de Produtividade de Bernolak. 

Nº 
1/ Rácio de Variáveis Básicas 

2/
 

Unids. Classe 
Módulo da 

CA 
3/

 
Nível M/m 

26 m1/m6 € P P, C M 

28 M1.2/m7 €/h P - M 

29 M1.2/m8 €/m2 P - M 

30 M1.2/M2.1.2.2 N.º P - M 

33 m9/m7 N.º P P m 

34 m9/m6 N.º P P m 

35 m9/M2.1.2.2 N.º/€ P - M 

1/ Ver Tabela 2.2 
2/ Ver Variáveis de nível micro (m) na Tabela 2.4 e de nível macro (M) na Tabela 2.5. 
3/ O símbolo – significa que a variável diz respeito a um agregado de mais de 2 módulos da CA 

(ver Figura 2.3). 



37 
 

Subentendendo o período de referência (por ex., de 1 ano), juntam-se mais 

dois exemplos ad-hoc de indicadores de produtividade de nível micro afectos, 

respectivamente, aos módulos F (Fornecedores) e C (Clientes) da CA (ver 

Figura 2.3): 

• Respeitante ao fornecimento de uma matéria-prima ou de uma matéria 

subsidiária: 

IpF=
QpF

RuF
 

QpF – quantidade de matéria-prima adquirida 

RuF – respectivo pagamento aos fornecedores 

 

• Respeitante à operação global do módulo C: 

IpC=
QpC

RuC
 

QpC – quantidade de produtos vendidos a clientes 

RuC – recursos utilizados nas vendas 

 

 

2.2.2.3. Classe de Desenvolvimento Sustentável 

A classe de DS é constituída por indicadores que permitem avaliar os impactes 

de medidas no DS. 

Na Tabela 2.8 propõe-se uma estrutura de subclasses muito abrangente par 

esta classe, dando-se alguns exemplos de indicadores ad-hoc de cada 

subclasse, na Tabela 2.9. 
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Tabela 2.8. Estrutura de Subclasses da Classe de DS. 

Referência 
Sub-classe 

Descrição 

(A) 
Ambiental 

Indicadores que quantificam em termos físicos os 
impactes ambientais (positivos ou negativos) 

A1 Utilização de recursos naturais não renováveis 
A1a Matérias-primas (em bruto) 
A1b Energia 
A1c Água 
A2 Ruído e impacte paisagístico 
A3 Poluição 
A3a Produção de resíduos 
A3b Poluição de recursos naturais: ar, água, solo 
A3c Emissão de gases com efeito de estufa: CO2, CH4,… 
A4* Recuperação de recursos naturais: florestação, despoluição de 

rios, lagos, solos,… 
(E) 
Económica 

Indicadores que quantificam em termos económicos os 
impactes ambientais 

E1 Custos/benefícios dos impactes ambientais para a empresa 
E2 Custos/benefícios dos impactes ambientais para terceiros 

(autarquias, país, sociedade) 
(S) Social Indicadores que quantificam o benefício social de 

medidas de DS 
* Pode haver alguma sobreposição com a subclasse S. 
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Tabela 2.9. Exemplos de indicadores ad-hoc das várias subclasses de DS. 

Subclasse Indicador 

A1a Quantidade de matéria-prima consumida
Quantidade de produtos produzidos em bruto

 

A1b Qtd.de energia não renovável consumida (classificada pela natureza energia primária*)
Quantidade de produtos produzidos

A1c Quantidade de água consumida
Quantidade de produtos produzidos

 

A2 Nível sonoro do ruído produzido (dB) x 100
Valor investido em tecnologias de redução de ruído

 

A3a Quantidade de resíduos produzidos (classificados pela sua natureza)
Quantidade de produtos produzidos

 

A3b Quantidade de poluição gerada (classificada pela sua natureza)
Quantidade de produtos produzidos

 

A3c Quantidade de CO2 emitido
Quantidade de produtos produzidos

 

A4 Quantidade de CO2 emitido

Área de floresta plantada
 

E1 Custo de licenças de emissão de CO2 
Quantidade de produtos produzidos

 

Valor deduzido em impostos c/ aquisição de equi. que consomem energias renováveis
Quantidade de produtos produzidos

 

E2 Quantidade de CO2 emitido
Valor Acrescentado

 

 
Qtd. de resíduos produzidos (classificados pela natureza e grau impacte negativo)

Valor Acrescentado
 

S N.º de colaboradores que receberam formação na área de DS
N.º total de colaboradores

 

 
N.º de horas de formação em DS

N.º de colaboradores que receberam formação em DS
 

* Por exemplo: Energia eléctrica produzida por uma central termoeléctrica de 

combustíveis fósseis (por ex. gás natural). 

 

2.2.2.4. Outras classes 

 

Classe de Qualidade 

Esta classe inclui indicadores que traduzem o rendimento ou a eficiência de 

um processo ou serviço. 

No quadro do BSC (Secção 2.1.3) pode considerar-se que esta classe reflecte 

tanto a perspectiva Interna, no que poderíamos chamar a componente interna 

da qualidade na CA, como a perspectiva do Cliente, naquela que se chama a 

componente externa da qualidade (“visível” pelos Clientes). 
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São exemplos de indicadores de nível micro desta classe afectos, 

respectivamente, aos módulos C (Cliente) e P (Produção) da CA, este último 

específico da ROCA, os seguintes: 

clientes) de ões%(reclamaçI
1Q =  

( )
( )cheias peças 100

boas peças de n.º
IQ =

2
 

 

Classe de IDi 

Classe que inclui indicadores expressivos de medidas de gestão nas áreas de 

IDi, reflectindo, portanto, a perspectiva de Inovação e Aprendizagem do BSC. 

Dois indicadores de nível macro desta classe são, por exemplo: 

( )produto novo um de mentodesenvolvi de tempoI
1RDI =

 

( )
( )zadoscomerciali produtos de total n.º

lançados novos produtos de n.º
IRDI =

2
 

 

Classe de Outros 

Classe de carácter indefinido, que inclui indicadores que não se integrem 

claramente em nenhuma das outras classes. 

Numa perspectiva de enriquecimento progressivo da partição de classes 

básicas de indicadores do SDS, pela introdução de novas classes, a Classe de 

Outros, ir-se-á, progressiva e desejavelmente, restringindo. 

 

2.2.2.5. Relações entre indicadores 

As relações, eventualmente existentes, entre indicadores da mesma classe 

básica ou de classes distintas, permitem evidenciar a sua organização e as 

suas interdependências. Abaixo, dão-se exemplos de dois tipos de relações 

entre os indicadores de Bernolak (Tabela 2.2), aqui designados por Ibi 

(i=1,...,35). 

• Relações de desagregação: 

965 bbb I...II ++=
 

13121110 bbbb IIII ++=
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1514R3 bbb III +=
 

242114 bbb I...II ++=
 

20191615 bbbb IIII ++=
 

181716 bbb III +=
 

• Relação ad-hoc: 

( )euros /I
I

b

b R 1000

1

3

3
=

 

 

 

2.2.3. Caso de Estudo: ROCA, S.A. (CONFIDENCIAL) 

O objectivo da presente secção é, tão só, ilustrar úteis empregos de possíveis 

indicadores de gestão do SDS, utilizando, como caso de estudo, os dois 

centros produtivos (Leiria 1 e 2) que a ROCA, S.A. (Portugal) tem em Leiria. 

Neste sentido, procurou-se diversificar os níveis de análise e os regimes de 

gestão (Secção 2.2.1) bem como as classes de indicadores do SDS (Secção 

2.2.2), mas não se entra em grande detalhe na análise das situações de 

gestão reveladas pela evolução (contínua ou descontínua) dos indicadores 

calculados em cada caso. 

Na segunda parte da tese, na Secção 5.1, faz-se uma descrição da CA da 

ROCA, necessária para uma compreensão e análise mais profundas dos 

exemplos que aqui se apresentam, para a qual, para poupar espaço, se 

remete o leitor interessado. 

 

Configuração dos exemplos de aplicação do SDS 

Na Tabela 2.10 apresenta-se a configuração geral dos exemplos do caso de 

estudo que se apresentam abaixo, que permite apreciar a variedade de 

cenários de gestão em que a aplicação do SDS se pode revelar útil. 
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Tabela 2.10. Configuração geral dos exemplos do Caso de Estudo. 

Nº  
Nível de 
Análise 

Módulos 
da CA 

Centros 
Produtivos  

Regime de 
Gestão 

Período 
Subperíodo 

Monitorização 
 
Classes 
dos Ind. 
Utilizados 

1 
 Macro Todos Leiria 1 e 

2 
 Quase-

estac. 2004-6 Anual 
 

F, P 
 Micro F, P, C 

 
 

2 
 

Micro P Leiria 1  Quase-
estac. 

2006 Mensal 
 DS-A1b, 

A3C  
 

 

3 
 Micro P 

Leiria 1  Quase-
estac. Set. 2007 Diário 

 
Q  Sub-micro Submód. P 

 
 

4 
 

Micro P Leiria 1  Transitório 
Mar.–Dez. 

2005 - 
 DS-A1b, 

A3C  
 

 
Ver Tabela 2.3. 

 

Exemplo 1 

O primeiro indicador (Quantidade de matérias-primas adquiridas/Pagamento 

aos fornecedores) da Tabela 2.11, pertence ao estágio de fornecedores da 

cadeia de abastecimento da ROCA. Da análise deste indicador, verifica-se que 

no ano de 2005 houve uma melhor escolha/compra das matérias-primas, pois 

pagou-se menos comparativamente ao ano anterior, o que não se verificou no 

ano de 2006. O controlo deste indicador permite avaliar como a negociação e 

a selecção dos fornecedores de matérias-primas está ser efectuada, além de 

poder reflectir também as variações dos preços das respectivas matérias-

primas. 

Da análise do indicador Nº de unidades produzidas/Horas laborais directas 

produção, verifica-se que existe uma diminuição constante, o que demonstra 

um aumento de produtividade quer seja pela diminuição da quantidade de 

horas necessárias no processo produtivo, quer pela aposta em máquinas e 

equipamentos produtivos que substituíram alguns processos manuais. Em 

conjunto, com a análise do indicador Mão-de-obra directa na produção/Horas 

laborais produção, verifica-se que existe um aumento do valor por hora, que 

está adjacente às variações positivas das remunerações dos trabalhadores, 

isto, mesmo que a produtividade tenha aumentado. 

No campo referente à utilização do activo circulante uma das análises que se 

pode efectuar é que as existências e os produtos acabados, intermédios e em 

curso aumentaram significativamente face à variação do valor das vendas, 

portanto deve-se tomar medidas no que diz respeito à gestão de stocks e, 

estar atento a este indicador. Só referir também, que as cobranças (Contas de 
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clientes) tiveram uma melhoria significativa neste período de três anos, o 

indicador respectivo teve uma redução de 33,8% de 2004 a 2006. 

 

Tabela 2.11. Exemplo 1 (Regime quase-estacionário 2004-6 - Classes de 

indicadores F e P) 

 

 

Exemplo 2 

A classe seleccionada neste exemplo foi a classe de desenvolvimento 

sustentável e a subclasse Ambiente. As subclasses respectivas são: a A1b 

referente à energia, e, a A3c referente à poluição de recursos naturais. O 

módulo da cadeia de abastecimento respectivo é o módulo da produção, mais 

especificamente aplicada aos fornos de cozedura da fábrica 1. A análise dos 

indicadores seleccionados que relacionam o gás natural consumido e as 

emissões de CO2 com a quantidade de peças enfornadas, permite analisar 

(período de 1 ano em série mensal) a responsabilidade ambiental derivada da 

combustão do gás natural na cozedura de peças, e também, analisar a carga a 

colocar no forno, de forma a tornar esta relação o mais eficiente possível. Por 

exemplo, podemos analisar o forno 3 nos meses de Julho e Agosto em que se 

verificaram os valores mais elevados do indicador A3c, consequência das 

férias (indicadas a azul na Tabela 2.12) da produção, em que o forno esteve 

Quantidade de matérias primas adquiridas / Pagamento aos fornecedores kg/€ P F m 20,23 20,04 20,41
(Nº de unidades produzidas / Horas laborais directas produção)*100 unids/h P P m 0,72 0,68 0,60
Nº de unidades produzidas / Nº empregados na produção unids P P m 0,04 0,04 0,03
Quantidade de produtos entrados em A / Recursos totais utilizados unids/€ P P m 0,144 0,132 0,127
Quantidade de produtos saídos de A / Recursos utilizados no A e transportes unids/€ P A/D M 0,63 0,64 0,68
Quantidade de produtos Porcelana vendidos a C / Recursos totais utilizados unids/€ P CA M 0,926 0,955 0,916
Valor acrescentado / Horas laborais directas produção €/h P CA M 21,57 21,31 26,30
Valor acrescentado / Amortização de máquinas e equipamentos €/m2 P CA M 296,93 286,05 364,78

Rendibilidade do activo
Lucros operacionais/Activo operacional % F CA M 0,39 0,32 0,38
Percentagem da margem de lucro, rotação do activo.
Lucros operacionais/Vendas % F CA M 0,27 0,27 0,32
Vendas/Activo operacional % F CA M 1,46 1,18 1,20
Margem de lucro bruto
Lucro bruto/Vendas % F P, C M 0,22 0,22 0,27
Custos
Custos Gerais de produção/Vendas % F P, C M 0,19 0,20 0,21
Total dos custos operacionais/Vendas % F CA M 0,1112 0,1158 0,1126
Rácios de utilização do activo 
Activo operacional/Vendas ‰ F CA M 687,0 848,5 833,4
Activo fixo/Vendas ‰ F CA M 631,8 777,3 758,0
Utilização do activo “corrente” ou circulante
Inventário total (existências)/Vendas ‰ F CA M 55,19 71,24 75,35
Inventário matérias-primas/Vendas ‰ F F, C M 11,95 13,43 12,95
Inventário dos produtos acabados, intermédios e em curso/Vendas ‰ F CA M 43,24 57,81 62,40
Contas de clientes/Vendas ‰ F C m 408,43 303,62 270,38
Outros activos circulantes/Vendas ‰ F CA M 259,90 185,74 346,50
Utilização do activo fixo 
Terrenos e edifícios/Vendas ‰ F CA M 252,33 260,68 286,21
Máquinas e equipamentos/Vendas ‰ F CA M 656,65 712,87 693,64
Equipamentos de transporte/Vendas ‰ F CA M 22,56 22,41 21,55
Mobiliário e acessórios/Vendas ‰ F CA M 29,95 29,76 30,61
Rácios suplementares
Variação das vendas face ao ano transacto % F C m 5% -3% 8%
Mão-de-obra directa na produção/Horas laborais produção €/h F P m 10,82 11,30 11,71

2005 2006Indicadores Unids. 2004
Classe 
SDS

Mód. CA Nível



44 
 

parado para trabalhos de manutenção. Nesta situação houve um gasto de gás 

natural na paragem e no arranque do forno com peças inutilizadas, peças 

essas que não são tidas em consideração na quantidade enfornada. Pode 

verificar-se, também, que o forno 9 nos primeiros cinco meses esteve acima 

da média anual (os valores acima da média anual estão indicados a vermelho 

na Tabela 2.12) do seu consumo específico, tal facto, deveu-se às afinações 

iniciais do forno e à optimização das suas curvas de cozedura. 

Existe uma relação directa entre os indicadores I1 e I2, pois as emissões de 

CO2 estão directamente relacionadas com o consumo de Gás natural. 

 

 

Indicadores: 

I1 - Quantidade gás natural consumido / Quantidade enfornada 

I2 - Quantidade de CO2 emitido / Quantidade enfornada 

 

 

Tabela 2.12. Exemplo 2 (Regime quase-estacionário Jan.-Dez. 2006 - Classe 

de indicadores de DS). 

Mês 
I1 (A1b) [m

3 / ton] I2 (A3c) [kg CO2 eq / kg] 

Forno 3 Forno 9 Forno 3 Forno 9 
J 97,38 152,92 0,2106 0,3307 
F 90,75 151,90 0,1962 0,3285 
M 89,50 152,82 0,1935 0,3305 
A 92,71 157,27 0,2005 0,3401 
M 92,67 150,43 0,2004 0,3253 
J 92,22 145,78 0,1994 0,3152 
J 99,52 149,44 0,2152 0,3232 
A 99,95 147,72 0,2161 0,3194 
S 94,71 142,59 0,2048 0,3084 
O 93,52 137,93 0,2022 0,2983 
N 93,02 138,76 0,2012 0,3001 
D 96,94 149,35 0,2096 0,3230 

Média 
Anual 

94,41 148,08 0,2042 0,3202 
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Exemplo 3 

A classe da qualidade foi seleccionada para o exemplo 3, com uma análise 

diária que permite analisar a eficiência do processo, com base em quatro 

indicadores escolhidos. A representação esquemática auxilia e, apresenta o 

cálculo dos indicadores seleccionados tornando-o mais claro, para uma melhor 

compreensão deste exemplo. 

A interpretação destes indicadores é imediata e simples de analisar, tanto em 

valores como em gráficos. 

 

 

Tabela 2.13. Exemplo 3 (Regime quase-estacionário Set. 2007 – Classe de 

indicadores Q). 

 

 

 

 

Boas à 1ª 
N0-�N1+N3+N5�-(N2+N4+N6)

N0
 

Boas por 100 cheias 
N0-�N1+N3+N5�

N0
 

Quebras Crú 
�N1+N3�

N0
 

Quebras Cozido 
N5

N0
 

Recuperadas Crú 
N2+N4

N0
 

Retocadas Cozido 
N6

N0
 

 

Exemplos de 
Indicadores

Unids 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Boas à 1ª % 89,2 89,3 89,6 90,8 91,1 89,2 89,3 88,1 87,9 90 88,6 90,8 90,1 91,1 89,1 90,3 89,1 89,2 89,4 91 91,4 92,9 90,9 91,1 88,3 92,3
Boas por 100 cheias % 97,1 96,6 97,2 96,3 97,2 96,3 96,8 96,6 96,6 97,1 96,6 96,9 96,3 96,3 96,7 97,1 97,3 97,3 96,5 96,9 97,5 97,3 97,2 96,3 96,7 97,5
Quebras em crú % 1,4 1,5 1,8 1,8 1,8 2 1,6 1,8 1,9 1,7 2,3 1,9 2,5 2,8 2,1 1,9 1,6 1,5 2,3 2,1 1,7 1,8 1,5 2,1 1,7 1,5
Quebras em cozido % 0,7 0,8 1 0,6 1 1,1 1 0,9 1 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,8 0,8 0,4 0,5 0,6 0,8 1,4 0,9 0,6
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EnchimentoPasta

Recuperação 
Crú

N0*

N2

N1

*N0 – peças cheias 

 

 

 

Exemplo 4 

Este exemplo utiliza a classe de desenvolvimento sustentável, com as 

respectivas subclasses A1b

regimes de gestão quase-

como base o regime de transição. A análise pretendida deste tipo de regime é 

a de interpretar os valores dos in

mudança significativa. Neste caso, considerou

pelo forno 9, e, calculou-se os indicadores 

de modo a tornar a análise mais real e global da situação exist

conclusões possíveis a retirar deste 

Vidragem Cozedura

Quebras

Retoque
Recuperação 

Crú

N2+N4

N0-N1

N6

N5

N3
Vidro

N4

o utiliza a classe de desenvolvimento sustentável, com as 

A1b e A3c. Os exemplos 1,2 e 3 tinham como base os 

-estacionários, ao contrário deste exempl

como base o regime de transição. A análise pretendida deste tipo de regime é 

a de interpretar os valores dos indicadores seleccionados antes e após uma 

mudança significativa. Neste caso, considerou-se a substituição do forno 1 

se os indicadores A1b também para os fornos 2 e 3, 

de modo a tornar a análise mais real e global da situação existente. Uma das 

a retirar deste exemplo, pode ser a análise do indicador 

N0-N1-N3-N5

 

 

o utiliza a classe de desenvolvimento sustentável, com as 

1,2 e 3 tinham como base os 

ontrário deste exemplo que tem 

como base o regime de transição. A análise pretendida deste tipo de regime é 

dicadores seleccionados antes e após uma 

se a substituição do forno 1 

também para os fornos 2 e 3, 

ente. Uma das 

exemplo, pode ser a análise do indicador 
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A1b_1 (ver Tabela 2.14). Pode-se verificar que após a substituição do forno 1 

pelo forno 9, o consumo de gás natural por kg diminui 10,4%, o que significa 

que a tomada de decisão para a mudança do forno 1 pelo forno 9 (novo, mais 

eficiente e com maior capacidade), confirma-se como sendo a correcta. Os 

indicadores são: 

I1 - GN Consumido / Peças enfornadas [m3 / kg] 

I2 – CO2 emitido / Peças enfornadas [kg CO2 eq. / kg] 

 

I2=β� αi.I1i4

i=1

 

 

com, β=2,162 [kg CO2 eq./m
3 GN] 

 

Tabela 2.14. Exemplo 4 (Regime de transição – Classe de indicadores de DS). 

Forno 
α 

Produção 
[%] 

I1 
GN/peças 
[m3/kg] 

α. I1 
[m3/kg] 

 Mar. Dez. Mar. Dez. Mar. Dez. 
1 27,1% 0,0% 0,163 - 0,044 39% - - 
2 8,2% 9,9% 0,329 0,329 0,027 24% 0,033 23% 
3 64,6% 38,3% 0,064 0,090 0,041 37% 0,034 24% 
9 0,0% 51,7% - 0,146 - - 0,076 53% 
         
   I2 [kg CO2/kg] 0,242  0,307  

 

Analisando os valores, pode concluir-se que a produção do mês de Março do 

forno 3 foi, significativamente, superior ao mês de Dezembro, como 

consequência da maior capacidade de enfornar do forno 9 que absorveu 51,7% 

da produção. Provocando assim, um aumento do consumo específico do forno 

3. Por último, verifica-se que apesar do forno 9 ser mais eficiente que o forno 

1 (substituído) o forno 3 tem o melhor valor do indicador I1. 

Resumindo tem-se: 

 

A favor:   I1(F9) < I1 (F1) 

Contra:    α (F3, Mar.) > α (F3, Dez.) 
 I1(F3, Mar.) < I1 (F3, Dez.) 

 I1(F3) < I1 (F9) 
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2.3. Reflexões conclusivas sobre a parte I da tese 

2.3.1. Resposta à questão inicial 

Chegou o momento de explicar o partido que se pode tirar do SDS (Secção 2.2) 

para uma abordagem de investigação da questão geral motivadora desta 

primeira parte da tese, formulada na Secção 1.2. 

 

2.3.1.1. Impacte da gestão no Desenvolvimento Sustentável 

Em primeiro lugar, para quantificar os impactes da actividade da empresa no 

ambiente, o SDS oferece toda uma classe de indicadores de DS (Secção 

2.2.2.3), que abrange, em particular, as áreas: 

i) da eficiência energética: ver subclasse A1b (Tabela 2.8 e Tabela 2.9), à qual 

pertence, por exemplo, o indicador de consumo específico definido para os 

fornos da ROCA (Tabela 2.14); 

ii) das emissões de CO2: ver subclasse A3c (Tabela 2.8 e Tabela 2.9), de que 

um membro ilustrativo é o indicador específico definido para o caso ROCA 

(Tabela 2.12 e Tabela 2.14); 

iii) da utilização de energias renováveis: ver subclasse E1 (Tabela 2.8 e Tabela 

2.9). 

 

2.3.1.2. O conceito de produtividade 

Em segundo lugar, para quantificar o conceito de produtividade, adopta-se no 

SDS a definição de Bernolak para um, indicador de produtividade generalizado 

(equação (2.1)), definição que é estruturante da Classe de indicadores de 

Produtividade do SDS. Na Secção 2.2.2.2, dão-se exemplos suficientes para 

ilustrar a variedade de indicadores de produtividade específicos que se podem 

definir, em função do nível e do foco da análise da CA que interessem. 

 

2.3.1.3. O conceito de competitividade 

Em terceiro lugar, considerando o seu carácter eminentemente transversal, a 

competitividade é quantificada por uma super-classe formada por indicadores 

de um grupo de classes básicas do SDS, tal como se esquematiza na Figura 

2.5. Naturalmente, a escolha das classes básicas e dos indicadores em cada 

classe dependerá do contexto e dos objectivos da análise pretendida. 
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Por outro lado, nada impede a definição de um indicador específico de 

competitividade, não integrável nas cinco classes básicas nobres do SDS, tal 

como a quota de mercado. No entanto, como este grupo de indicadores não se 

antevê numeroso, parece preferível, por agora, integrá-los na Classe de outros 

indicadores do SDS.  

Em todo o caso, tratar-se-ão de indicadores com carácter público, que 

permitam comparar diferentes componentes da competitividade das empresas 

do grupo-alvo. 

Para facilitar a comparação global da competitividade das empresas, pode 

ainda definir-se um indicador global e contextual de competitividade, que seja 

uma média ponderada dos indicadores da super-classe de competitividade 

pertinente para o efeito, previamente normalizados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Competitividade - Super classe de indicadores. 
 

2.3.1.4. Correlação entre Desenvolvimento Sustentável e 

produtividade 

Dispõe-se já de uma base de trabalho suficiente para a primeira correlação 

pretendida, entre medidas de gestão visando o desenvolvimento sustentável e 

a produtividade da empresa. 

De forma geral, pode dizer-se que as medidas de gestão tendo em vista o DS 

podem reduzir os custos ou economizar recursos de produção, que aparecem 

em denominador no rácio de um indicador de produtividade apropriado 

(equação (2.1)), aumentando, deste modo, a produtividade. Conforme se 

pode ver num exemplo simples. No exemplo 4 do caso de estudo, apresentado 

na Secção 2.2.3, até Março de 2005, aumenta-se a eficiência energética do 

processo, transferindo parte da produção, do forno 1 para o forno 3, visto que 

este tem um indicador de consumo específico I1 [m3/kg] = (Gás natural 

consumido/Peças enfornadas) = 0,064 muito inferior àquele (I1 = 0,163 



50 
 

m3/kg). Por um lado, esta medida vai em abono do DS, seja reduzindo o 

consumo de gás natural (fonte de energia não renovável), seja reduzindo as 

emissões de CO2. Por outro lado, ela aumenta a produtividade, por redução 

dos custos de energia e das licenças de emissão de CO2. 

 

2.3.1.5. Correlação entre Desenvolvimento Sustentável e 

competitividade 

A correlação entre medidas de gestão para o DS e a competitividade da 

empresa pode fazer-se analogamente, empregando ferramentas estatísticas 

de correlação, e até de regressão, entre indicadores da classe de DS do SDS e 

os indicadores que se estimem apropriados. Infelizmente, dada a variedade de 

indicadores deste tipo não parece fácil, ou mesmo possível, estabelecer 

conclusões gerais relevantes a este respeito. 

 

2.3.2. Avaliação do valor acrescentado do SDS no estado-da-arte 

Dado que o SDS foi desenvolvido independentemente, unicamente com base 

na revisão bibliográfica de largo espectro que se sintetiza na Secção 2.1, 

pareceu prudente e oportuno realizar uma revisão bibliográfica “a posteriori”, 

para avaliar especificamente o valor acrescentado (originalidade e relevância) 

do SDS no estado da arte. É esta revisão que se sintetiza abaixo. 

 

A necessidade global da quantificação do desenvolvimento sustentável existe e, 

uma aproximação mais holística e uniformizada tornava a sua utilização mais 

generalizada (Espinosa et al., 2008). O mercado futuro e os desenvolvimentos 

regulatórios irão aumentar e, simultaneamente, exigir uma preocupação cada 

vez mais significativa pela área do desenvolvimento sustentável, ao nível da 

gestão empresarial (Sardinha et al., 2007). Assim, o desenvolvimento das 

estratégias neste novo paradigma da sustentabilidade é de extrema 

importância para o estabelecimento de metas e/ou sistemas de monitorização 

(Meadowcroft, 2007). No entanto, um sistema de medição adequado ainda 

não foi encontrado (Bonacchi e Rinaldi, 2007). Apesar do imenso trabalho feito 

relativamente ao DS, não existe um indicador universalmente aceite, porque 

existe uma ambiguidade do objectivo de caracterização e medição do DS 
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(Parris e Kates, 2003). Surgindo assim, várias sugestões para a criação de um 

novo indicador universal de monitorização como por exemplo o GDP (Gross 

Domestic Product) ou o HDI (Human Development Index) (Parris e Kates, 

2003; Mayer, 2007). 

A informação que existe sobre os impactes ambientais da indústria nas 

estruturas explícitas ambientais é escassa, e além disso existem também 

poucas iniciativas por parte da indústria na participação do planeamento do 

desenvolvimento sustentável. Neste sentido, a criação de redes que 

impulsionassem o sector privado e a sociedade, no planeamento do DS, 

poderiam permitir alcançar um consenso necessário para uma mudança 

estrutural de forma a alcançar a sustentabilidade genuína (Luken, 2006). 

A necessidade das empresas serem cada vez mais competitivas, e 

simultaneamente, mais responsáveis em termos ambientais, torna o conceito 

de consumo sustentável emergente na forma de operacionalizar o DS. 

Criando-se assim, uma estrutura conceptual para elaborar e analisar o 

consumo sustentável com base em indicadores (Comim, 2007; Spangenberg, 

2002), individuais e agregados para a indústria (Moles et al., 2007). Utilizando 

essa estrutura conceptual nas análises de tendências, e também, como uma 

entrada para modelos económicos de análise das interacções entre o 

desenvolvimento económico, recursos naturais e o ambiente (Alfsen e Greaker, 

2007). Contudo é referido que a selecção do “reporting”, e, dos indicadores 

será o próximo passo a ser dado (Spangenberg, 2002). Já o estudo de 

Yongvanich e Guthrie (2006), concluiu que o foco desses “reportings” ainda 

está incompleto e deve ser integrado assim como refinado. No entanto, tem 

que se ter em consideração os princípios chave do DS, pois o desenhar dos 

indicadores de DS deve ser especialmente cuidado, porque o seu significado 

assim o exige (Mitchell, 1996). 

No caso da indústria transformadora considerar o DS nas suas tomadas de 

decisão implica, tentar novas abordagens de medição e categorização de 

indicadores/variáveis para que a sua agregação e avaliação seja feita de forma 

integrada, e assim, potenciar a criação de valor sustentável (Seuring et al., 

2003; Becker, 2004), que em conjunto com estruturas coerentes e bem 

controladas para a implementação de estratégias tornam-se numa vantagem 
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competitiva para a empresa (Mitchell, 1996), permitindo também, uma 

apresentação dos indicadores mais cuidada e, uma utilização mais eficiente 

dos dados, servindo melhor a comunicação entre vários grupos-alvo nas 

diferentes situações (Lyytimäki e Rosenström, 2007). 

Bagheri e Hjorth (2007) propõem que o DS deve ter como base um processo e 

não numa orientação com objectivos fixos. Ao contrário das abordagens 

tradicionais de elaboração de estratégias que traçam objectivos fixos, 

relacionados com os fornecedores e/ou gestão de encomendas, e afirmam que 

a estratégia adequada do processo de aprendizagem social deve envolver os 

accionistas e os que elaboram os próprios planos. 

No caso do BSC existe uma estrutura integrada que pode auxiliar os gestores 

a implementarem estratégias, especialmente em multinacionais (Landry et al., 

2002), existindo mesmo uma sugestão de ser criada uma quinta perspectiva 

referente à sustentabilidade (Epstein e Wisner, 2001). A implementação de 

um BSC temático (em 13 empresas Portuguesas) em que os aspectos 

financeiros das actividades ambientais e sociais também são incluídos, foi útil 

para compreender melhor os pontos fortes e fracos das ligações entre as 

medidas e objectivos, iniciativas e conquistas (Sardinha e Reijnders, 2005). 

O BSC pode também ser aplicado à Gestão da Cadeia de Abastecimento, 

percorrendo as quatro perspectivas existentes, permitindo monitorizar as 

diferentes perspectivas do negócio e ajudando os gestores a avaliar o 

desempenho económico de forma mais equilibrada e integrada do ponto de 

vista da sustentabilidade (Wagner, 2007). No entanto, Bhagwat e Sharma 

(2007) recomendam pesquisas futuras com o objectivo de determinar se estas 

perspectivas são suficientes. Como também, Wagner (2007) tenta impulsionar 

trabalhos futuros que incluam aspectos da Cadeia de Abastecimento quando 

se integram temas de sustentabilidade com outras funções. 

Importa também, referir que as empresas que adoptam sistemas de gestão 

ambiental têm o processo mais facilitado para implementarem este conceito 

da Gestão da CA mais sustentável, e, estão mais propensas a expandir o seu 

foco, além das fronteiras organizacionais e a utilizarem as melhores práticas, 

de forma a minimizar os impactes ambientais em todo o sistema desde os 

fornecedores aos clientes (Darnall, 2006). 
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Da revisão bibliográfica “a posteriori” que se apresenta acima, podem extrair-

se as seguintes conclusões sobre o valor acrescentado do SDS no estado da 

arte: 

1. O SDS enquadra-se bem na investigação recente, na medida em que: 

vai ao encontro do paradigma de gestão emergente visando a 

competitividade sustentável; satisfaz a necessidade da gestão de 

quantificar conceitos, como sejam, desenvolvimento sustentável, 

produtividade e competitividade, por meio de indicadores apropriados; e, 

com este propósito, tira partido e desenvolve a ferramenta, já 

consagrada, do BSC, e tem também em conta a perspectiva abrangente 

da Cadeia de Abastecimento em que a empresa se integra. 

 

2. Como um todo unitário, o SDS constitui uma contribuição original e, 

também relevante, no âmbito da gestão industrial. Neste sentido, 

destaca-se no SDS: a definição clara, geral, abrangente, e bem 

categorizada dos indicadores de gestão, bem como das utilizações que 

se lhes podem dar. 

 

2.3.3. Decisão de encerrar esta linha de investigação na tese. 

Sem querer retirar valor, nem ao SDS nem à questão de investigação da 

Secção 1.2, as conclusões que se tecem na Secção 2.3.2 sobre o valor 

acrescentado do SDS no estado da arte, bem como as perspectivas que se 

apresentam na Secção 2.3.1 sobre o potencial de investigação, tirando partido 

do SDS, da questão que constitui a motivação inicial da tese, conduziu à 

decisão de encerrar neste capítulo esta linha particular de investigação. 

Mantendo, porém, a motivação de fundo da tese e os pressupostos enunciados 

na introdução, de desenvolver ferramentas de gestão inovadoras e relevantes 

dentro do paradigma de gestão empresarial para a competitividade 

sustentável. 
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3. Análise de Atribuição 

 

3.1. Introdução à Parte II da Tese 

3.1.1. Enquadramento e motivação 

O objectivo da Análise de Atribuição em Ecologia Industrial é imputar às 

actividades económicas os impactes ambientais respectivos (Figura 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Esquematização do problema da atribuição. 
 

Heijungs (2001), um autor consagrado na área da Ecologia Industrial, 

apresenta uma teoria sobre a Análise de Atribuição, bastante geral e bem 

fundamentada, englobando muitas das ferramentas utilizadas no âmbito da 

Ecologia Industrial, tais como: a análise de ciclo de vida; a análise de fluxo de 

substâncias; a análise de impacte ambiental e a análise de risco. Nesta teoria 

unificada, estas ferramentas são vistas como formas ou utilizações 

particulares de ferramentas mais gerais da Análise de Atribuição. 

Uma revisão da literatura sobre Gestão e Ecologia Industrial, confirmada pelo 

próprio Heijungs (em comunicação pessoal), pôs a descoberto as duas lacunas 

que se apresentam abaixo, que inspiraram a motivação específica da Parte II 

da tese, no quadro mais amplo da motivação de fundo da tese (ver capítulo 1). 

 

Primeira lacuna: possivelmente, pelo carácter teórico profundo deste trabalho 

(Heijungs, 2001) e pelo pequeno número e simplicidade dos casos práticos 

que trata no seu livro não se conhece nenhuma aplicação prática da sua teoria 

da Análise de Atribuição. 
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Segunda lacuna: a maior parte das análises ambientais reportadas na 

literatura (exemplos típicos podem ser encontrados em Wrisberg et al., 2002) 

são realizadas a um nível sistémico muito mais elevado do que aquele que 

corresponde a uma empresa. 

 

3.1.2. Objectivo 

Com o enquadramento e motivação que se referem acima, o objectivo da 

Parte II da tese é aplicar a teoria da Análise de Atribuição à gestão de uma 

empresa alinhada pelo paradigma da competitividade sustentável. 

Este objectivo tem três aspectos, a saber: 

1 Avaliar o potencial, para esta aplicação, das várias partes da teoria; 

2 Extrair da teoria ferramentas de apoio às decisões de gestão da 

empresa, realizando, para tal, os desenvolvimentos (da teoria) que 

se revelarem necessários; e 

3 Demonstrar o modo e o interesse de utilização das ferramentas 

anteriores, num Caso de Estudo com complexidade e dimensão 

apropriadas, tendo-se escolhido, para tal, a ROCA, S.A. (Portugal), 

uma empresa de louça sanitária. 

 

3.1.3. Estrutura 

Descreve-se a seguir a estrutura geral da Parte II da tese, abrangendo os 

capítulos 3, 4 e 5, reservando-se a descrição da estrutura detalhada de cada 

capítulo ou secção para o local oportuno da tese. 

No Capítulo 3, começa por se apresentar uma síntese original da teoria de 

Heijungs (Secção 3.2), adaptada aos objectivos 1 a 3 referidos (Secção 3.1.2). 

Faz-se seguidamente, a aplicação desta teoria à gestão (Secção 3.3), segundo 

duas vertentes: por um lado, visando directamente o objectivo 2, propõem-se, 

em linhas teóricas gerais, duas ferramentas de análise dos impactes 

ambientais de curto-prazo da actividade da empresa (Secção 3.3.1); por outro 

lado, visando o objectivo 1, justifica-se a opinião sobre o baixo potencial de 

interesse da parte da teoria relativa à análise de impactes ambientais de 

longo-prazo, para a gestão de uma empresa (Secção 3.3.2). 
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No Capítulo 4, aborda-se especificamente o chamado Problema da Alocação. 

Este problema, que é central na Análise de Atribuição e até no âmbito mais 

amplo da Ecologia Industrial, surge, quase sempre, ao aplicar a segunda 

ferramenta da análise de impactes ambientais de curto-prazo, apresentada na 

Secção 3.3.1.2. O problema é formulado em linhas gerais na Secção 4.1. na 

Secção 4.2, expõe-se o Método Base proposto para a sua resolução, que se 

apoia na teoria de Heijungs mas contém elementos inovadores (em particular, 

o Passo 2c, apresentado na Secção 4.2.4.3), que são essenciais para fazer o 

fecho do método de uma forma física e economicamente satisfatória. Na 

Secção 4.3, apresenta-se, sucintamente, um método alternativo, proposto por 

Heijungs, para resolução do Problema da Alocação, o Método da Pseudo-

Inversa, mostrando-se, porém, que não tem interesse prático. Por fim, na 

Secção 4.4, tirando partido do problema da alocação levantado pelo sistema 

simples utilizado na Secção 4.3.2 para analisar o Método da Pseudo-Inversa, 

faz-se uma primeira aplicação, com carácter pedagógico, do Método Base. 

Finalmente, no Capítulo 5, alcança-se o objectivo 3, aplicando a teoria 

apresentada e desenvolvida nos capítulos 3 e 4, a um Caso de estudo de 

média/grande dimensão. Na Secção 5.1, proporciona-se uma visão 

panorâmica da Cadeia de Abastecimento da ROCA, S.A. (Portugal), dando 

especial ênfase à descrição do Módulo de Produção. Passa-se depois, a definir 

(Secção 5.2) e caracterizar, no quadro da Análise de Atribuição (Secção 5.3), 

o sistema a analisar. Por fim, nas Secções 5.4 e 5.5, aplicam-se segundo uma 

metodologia passo-a-passo, respectivamente, a primeira e a segunda 

ferramentas de análise propostas na Secção 3.3.1, ao sistema. 

 

3.2. A Análise de Atribuição de Heijungs 

 

3.2.1. Conceitos base 

Para começar, alguns conceitos básicos de Heijungs (2001) são apresentados, 

ainda que definidos ligeiramente em termos diferentes. 

“Commodities” são os elementos básicos que entram, ou saem de um sistema 

económico (formalmente definido abaixo: não é possível evitar alguma 

circularidade, embora sem cair na tautologia). São classificadas como 
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económicas (e.g.: materiais, energia, trabalho, serviços, produtos, resíduos) 

ou como ambientais (e.g.: recursos naturais, emissões e desperdícios para o 

ambiente), quer fluam, respectivamente, para dentro da “economia” (aqui 

retratada como um sistema global económico), ou do ambiente para a 

“economia” ou vice-versa. As “commodities” económicas podem ser divididas 

em “boas” ou “más” (e.g., resíduos inutilizáveis) quer representem um 

proveito ou um custo para o vendedor. 

Um processo transforma “commodities” (entradas) em “commodities” (saídas). 

De acordo com esta natureza, um processo pode ser económico ou ambiental. 

Um aspecto chave que diferencia os dois tipos de processos é o tempo de 

operação, que é controlado pelo homem nos processos económicos (ligando 

ou desligando esses processos) mas que depende da própria dinâmica do 

processo nos processos ambientais. 

Um sistema económico é uma rede de processos económicos, cada um com as 

suas “commodities” de entrada e saída. Como se mostra na Figura 3.2, por 

definição (ver acima), respeitante a um sistema económico particular: uma 

“commodity” económica pode ser interna (saída de alguns processos e entrada 

de outros, todas elas dentro do sistema) ou externa (saída/entrada de um 

processo económico externo ao sistema que é entrada/saída dos processos no 

seu interior); uma “commodity” ambiental é sempre externa porque é 

transferida, em qualquer sentido, entre um processo económico dentro do 

sistema e o ambiente exterior ao sistema. Quando se aplicam as ferramentas 

da Análise de Atribuição ao sistema (ver Capítulo 5), as “commodities” 

económicas que são tanto “entradas externas boas” ou “saídas externas más” 

são chamadas de “commodities pseudo-ambientais”, porque têm um 

comportamento algo similar às “commodities” ambientais, com a economia 

externa que desempenha o papel do ambiente. 
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Figura 3.2. Respeitante a um “Sistema económico” particular, considerando 
a “Economia externa” e o “Ambiente”, relações entre: 
“Commodities” Económicas Externas (CEE), “Commodities” 
Pseudo-Ambientais (CPA), “Commodities” Económicas Internas 
(CEI), “Commodities” Ambientais (CA), Processos Económicos e 
Processos Ambientais 

 

3.2.2. Ferramentas de análise de curto-prazo: intervenções 

ambientais 

Elementos e relações básicas 

Considerando um sistema S(p,n,m) definido por p processos (j=1, …, p) 

envolvendo n “commodities” económicas (i=1, …, n) e m “commodities” 

ambientais (k=, …, m). Recolhe-se os dados básicos que caracterizam a 

operação de um sistema e os respectivos efeitos ambientais, respectivamente, 

nas seguintes matrizes: 

• A� (nxp)=[  a	
� ], que se chama a “Matriz Tecnológica” de S, onde: a	
�=(quantidades negativas/positivas de entradas/saídas da “commodity” 

económica i consumida/produzida por unidade de tempo do processo j); 

e 

• B� (mxp)=[  b	� ], que se chama a “Matriz Intervenção” de S, onde: b	�=(quantidades negativas/positivas de entradas/saídas da “commodity” 

ambiental k extraída/emitida do/para o ambiente por unidade de tempo 

de operação do processo j). 
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De facto, considerando as hipóteses da Análise de Atribuição (AA) (Heijungs, 

2001), dadas as matrizes A� e B�, e em particular 

• “Matriz coluna de tempos” t(px1)=[tj], onde: tj=(tempo de operação do 

processo j); 

é possível calcular a correspondente: 

• “Matriz coluna da Procura” a(nx1)=[ai] de S, com: ai=(quantidade 

negativa/positiva da “commodity” económica i consumida/produzida por 

S); e 

• “Matriz coluna das Intervenções Ambientais” b(mx1)=[bk] de S, com: 

bk=(quantidade negativa/positiva de entrada/saída da “commodity” 

ambiental k extraída/emitida do/para o ambiente por S); 

Respectivamente, através das seguintes equações matriciais: 

a=  A� . t (3.2) 
b=  B� . t (3.3) 

 

Também é possível calcular as intervenções ambientais b que são a 

consequência da operação dos vários processos de S durante o tempo 

necessário para satisfazer uma dada procura a. Com este propósito, num 

primeiro passo, supondo que a matriz tecnológica A� é quadrada (n=p) e não 
singular (se este não for o caso, o chamado Problema da Alocação surge, que 

é discutido no Capítulo 4), os tempos de operação necessários t dos vários 

processos são calculados com a equação (3.2): 

 

t =A�-1
 . a    (3.4) 

 

Num segundo passo as correspondentes intervenções ambientais b são 

determinadas com a equação (3.3). Os dois passos podem ser juntos, e dão 

lugar à seguinte relação, que se chama a “1ª Equação Fundamental da AA” 

 

b= C� .a   onde    C� (mxn) = B� . A�-1
 (3.5a, b) 

 

Com base no que foi exposto acima, as ferramentas de curto-prazo da AA 

podem ser divididas nas duas classes seguintes: ferramentas “Commodity 

Flow Accounting” (CFA), e ferramentas “Activity Level Analysis” (ALA). 
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Ferramentas de “Commodity Flow Accounting” (CFA) 

Na CFA, todos os processos p de um sistema S têm um tempo de operação 

dado, t=1 unidade de tempo (i.e., tj=1 para j=1, …, p), e a correspondente 

procura global a e as intervenções ambientais b de S são determinadas 

através: 

 

��
�
�� at= A� . 1  (i.e.,  a
= �a�ij  ,  i=1, …, np

j=1

�
bt= B� . 1  (i.e.,  bk= �b�kj  ,  k=1, …, m)

p
j=1

� (3.6a, b) 
 
(3.7a, b) 

 

Ferramentas de “Activity Level Analysis” (ALA) 

Na ALA, uma dada procura tem a forma a=�0  … 0 ��� 0 … 0�T (i.e., ai=0 
excepto para i=i0) é imposta a S - usualmente, a “commodity” económica i0 é 

uma saída externa boa de S; especificamente, no “Life Cycle Assessment” 

(LCA), ai0 = 1 unidade da “commodity” económica i0, e a correspondente 

intervenção ambiental b de S são calculados com as equações (3.5a, b): 

 

b= C� . �0  … 0 ��� 0 … 0�T  (i.e.,   bk = C�ki0. ai0 ,  k= 1, …, m� (3.8a, b) 
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Visão panorâmica das ferramentas de Análise Ambiental 

Na Figura 3.3 apresenta-se um esquema panorâmico das ferramentas de AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Esquema panorâmico das ferramentas de AA (baseado na Figura 
7.1 de Heijungs, 2001). 

 

A título ilustrativo da ALA é derivada a ferramenta de LCA, fazendo a restrição 

de que a procura externa tenha apenas um elemento não nulo, normalmente 

unitário. De forma similar, pode-se derivar da CFA a ferramenta de SFA 

apresentando só as fracções do fluxo de “commodities” que estão associadas 

ao consumo/produção da “substância” (material, produto ou energia), em 

análise. 

 

3.2.3. Ferramentas de análise de longo-prazo: tensores e problemas 

ambientais 

Às intervenções ambientais (b) de um sistema S que funciona durante um 

período de tempo, chamam-se aqui efeitos a curto-prazo no ambiente. 

Supondo que se coloca a zero o relógio ambiental (i.e., t=0) quando todos os 

processos de S são desligados, em que b(0) = b e, também a(0) = a, 

calculados com as equações (3.2) e (3.3). Para t>0 em que as intervenções 

ambientais ocorrem, Heijungs considera que diferentes processos ambientais 

que actuam à volta de S (processos físicos, químicos e biológicos de 

transporte num meio (dispersão) ou entre meios (do ar para a água), e 

degradação ou formação de substâncias) podem alterar as quantidades de 

algumas “commodities” ambientais b(t) que existem no ambiente, e mesmo 

algumas “commodities” económicas a(t) no sistema S (ex. corrosão). Estes 

Análise de Atribuição 
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efeitos são chamados de efeitos a longo-prazo no ambiente (t →  ∞ ). 

Apresenta-se de seguida, de forma sintética, como se modelou estes efeitos. 

O conjunto de “commodities” ambientais associadas a b(mx1) é dividido em 

dois subconjuntos: 

• O subconjunto b’(m1x1) de “commodities” que, a longo-prazo, são 

totalmente dissipadas do (se b’k(0)>0) ou totalmente regeneradas para 

(se b’k(0)<0) o ambiente, de forma assimptótica, i.e., para b’k(t)→0 

com t →  ∞. Por exemplo se um determinado químico é lançado para o 

ambiente no instante t=0 com a quantidade b’k, afirma-se que a medida 

da exposição ambiental a esse químico é dada pela integração em 

ordem ao tempo da sua quantidade: 

 

ck= � b'k�t�dt∞
0   (3.9) 

 

A quantidade Ck não é uma concentração nem uma massa, é uma 

unidade de kg.hora, e essa quantidade chama-se integração em ordem 

ao tempo da presença do químico. A integração em ordem ao tempo da 

presença de “commodities” degradáveis e da ausência de “commodities” 

renováveis chamam-se tensores transientes. 

 

• O subconjunto b’’(m2x1) de “commodities” que, a longo-prazo, tornam-

se permanentemente presentes no (se b’’k,∞>0) ou são 

permanentemente eliminadas (se b’’k,∞<0) do ambiente, em que o 

efeito a longo-prazo, é expresso por um tensor permanente: 

 

b''k,∞= lim
t→∞

b''k�t�≠0 (3.10) 

 

O aumento ou diminuição assimptótica de uma quantidade permanente 

de uma “commodity” ambiental é definida como a medida da exposição 

a químicos persistente e a recursos não-renováveis. Esta medição 

também é aplicada ao aparecimento ou desaparecimento de 

“commodities” económicas. Estas “commodities” em conjunto são 

caracterizadas por tensores permanentes. 
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Todas as “commodities” económicas associadas com a(nx1) têm um efeito de 

longo-prazo do segundo tipo, caracterizado por tensores permanentes: 

 

ai,∞= lim
t→∞

ai�t�≠0 (3.11) 
 

De notar que todas as “commodities”, ambientais ou económicas, em que as 

quantidades não variam com o tempo (t), têm um efeito a longo-prazo do 

segundo tipo, pois originam os tensores permanentes b''k,∞=b
''
k(0)  ou 

ai,∞=ai(0). Reúne-se os efeitos ambientais de longo-prazo, associados a todas 

as “commodities” económicas e ambientais, no tensor ambiental q(n+m,1), 

com uma componente permanente d(n+m2,1) e uma componente transiente 

c(m1,1): 

 

q�n+m,1�= �d(n+m2,1)
c(m1,1)

  com d= ! a∞(n,1)

b''∞(m2,1)
" (3.12) 

 

Na equação (3.12): a matriz a∞ tem os componentes ai,∞ (i=1, …, n) definido 

pela equação (3.11); e a matriz c tem os componentes ck1  (k1=1, …, m1) 

definido pela equação (3.9). 

Heijungs modela as variações temporais em funções evolutivas em ordem ao 

tempo a(t), b’(t) e b’’(t) por meio de um sistema de equações diferenciais 

lineares com coeficientes constantes (empíricos), que recolhe da matriz de 

dano D e da matriz de destino C. Deste modelo deriva-se uma relação 

conjunta, chamada a 2ª equação fundamental da AA, por um lado entre as 

intervenções ambientais b, a matriz D e a matriz C, e por outro lado o tensor 

ambiental q. O próximo passo na AA foi a definição de um conjunto de t 

categorias de impactes ambientais, e de uma matriz correspondente R(t x 

(n+m))=[Rli], onde Rli quantifica a influência do tensor qi, de forma 

permanente (i=1, …, n+m2) ou transiente (i=n+m2+1, …, n+m), sobre a 

categoria de impacte l (l=1, …, t). Uma lista de categorias de impactes 

ambientais bastante consensual é, por exemplo: 

C1 - Extracção de recursos abióticos; 

C2 - Extracção de recursos bióticos; 
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C3 - Extracção de terra; 

C4 - Aquecimento global; 

C5 - Redução do ozono estratosférico; 

C6 - Impactos toxicológicos para o Homem; 

C7 - Impactos eco toxicológicos; 

C8 - Formação de foto-oxidação; 

C9 – Acidificação; 

C10 - Eutroficação; 

C11 - Odor; 

C12 - Ruído; 

C13 - Radiação; 

C14 - Casuais. 

 

Este passo fica concluído calculando a coluna da matriz de impactes 

ambientais r(tx1) através da 3ª equação fundamental da AA: 

 

r = R . q (3.13) 
 

Finalmente, a matriz coluna dos factores de problemas ambientais G(tx1), 

onde Gl=(é o factor associado à categoria de impacte l), é introduzido, para 

que o escalar g (índice de problemas ambientais) possa ser calculado através 

da 4ª equação fundamental da AA: 

 

g = GT . r (3.14) 
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3.3. Aplicação da Análise de Atribuição de Heijungs à Gestão 

3.3.1. Desenvolvimento de ferramentas de análise de impactes 

ambientais de curto-prazo 

3.3.1.1. Ferramenta de atribuição de intervenções ambientais a 

subsistemas 

Dado um sistema S(p,n,m), e um subsistema Sq(pq,nq,mq) de S são definidos 

uns subconjuntos significativos de processos pq de S, em conjunto com as 

entradas/saídas das “commodities” económicas nq e das “commodities” 

ambientais mq. Obviamente, pq≤p, nq≤n e mq≤m. 

De seguida, uma ferramenta específica de CFA da AA útil para a gestão é 

apresentada, que comporta os pesos normalizados p[q](mx1) da atribuição ao 

subsistema Sq, das intervenções ambientais b resultantes da operação de S 

por um período de tempo de duração arbitrária, por exemplo, t=1 unidade de 

tempo. Para calcular as intervenções ambientais b[q] do subsistema Sq durante 

o período em questão, pode-se utilizar a seguinte variação da equação 

matricial: 

 

b[q]= B� . t[q]  com tj
[q]= #1 se o processo j pertence a Sq

0 se não pertence
�  (j=1, …,p) (3.15a,b) 

 

As intervenções ambientais b de S durante o período são dadas pelas 

equações (3.7a, b), e assim, os pesos p[q] são calculados com: 

 

P[q] = $p1[q] p2
[q] … pm

[q]%T  com   pk
[q]=

bk
[q]

bk
  (k=1, …, m) (3.16) 

 

De forma a assegurar-se que esses pesos têm significado físico (considerando 

as hipóteses da AA), tem de ser provado que satisfazem a seguinte matriz 

identidade, para qualquer partição P={S1, …, Ss} dos subsistemas de S. 

 

P[1] +…+ P[s] = 1 (3.17) 
 

Com este propósito, de notar que, para P ser uma partição de S, é necessário 

e suficiente que os conjuntos de s processos que definem o subsistemas 

Sq(q=1, …, s) formam uma partição de todo o conjunto de processos que 
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definem o sistema S (i.e., que todo o processo j [j=1, …, p] pertence a um, e 

só um, subsistema Sq). Neste caso, deriva imediatamente das equações (3.7a, 

b) e (3.15a,b) tal que: 

 

b = b[1] +…+ b[s], (3.18) 
 

e isto, em conjunto com a definição (3.16), prova a identidade (3.17). 

 

3.3.1.2. Ferramenta de atribuição de intervenções ambientais a 

produtos 

Das ferramentas da ALA da AA, é possível extrair uma ferramenta específica, 

interessante para a gestão, que atribui uma parte b(i) das intervenções 

ambientais globais b do sistema S, ao consumo/produção da “commodity” 

económica i (i=1, …, n). Supondo, sem perder a generalidade, que todos os 

processos de S são ligados para t=1, originando a procura global a e as 

intervenções ambientais b dadas por, respectivamente, as equações (3.6a, b) 

e (3.7a, b). A parte b(i) de b atribuída ao consumo/produção da “commodity” i 

é, então dada por (ver equação (3.8a, b)): 

 

b(i)= C� . �0  … 0 ai 0… 0�T (3.19) 
 

Os pesos de atribuição correspondentes p(i)(mx1) (i=1, …, n) são, assim: 

 

P[i] = &p1[i] p2
[i] … pm

[i](T  com   pk
[i]= bk

[i]
bk
  (k=1, …, m) (3.20) 

 

De notar que, como na Secção 3.2.2, a matriz C� (equação (3.5a, b)) pode ser 
calculada para S, tanto porque o problema da alocação não aparece, ou 

porque já foi resolvido. Um segundo ponto é que todo o conjunto das n 

“commodities” económicas de S pode ser dividido em geral, nos subconjuntos 

seguintes: 

• Entradas externas boas: como explicado no Secção 3.2.1, estas 

“commodities” são transferidas para um conjunto de “commodities” 

pseudo-ambientais; 
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• Entradas externas más: usualmente, para empresas fora do sector da 

reciclagem, como é o caso de estudo escolhido, este subconjunto está 

vazio; 

• Entradas/Saídas internas, ambas boas e más: por definição, têm um 

valor nulo de consumo/produção, i.e., ai=0 para cada uma dessas 

“commodities”, e, assim de acordo com as equações (3.19) e (3.20), 

b(i)=0 e p(i)=0; 

• Saídas externas boas: este é o subconjunto que justifica a existência da 

empresa; 

• Saídas externas más: são tratadas como as entradas externas boas (ver 

acima). 

 

Concluindo, a ferramenta de atribuição presente é principalmente aplicada a 

saídas externas boas. 

No entanto, para se ter a certeza que a utilização da ferramenta tem 

significado físico, tem que se demonstrar primeiro que: 

 

P[1] +…+ P[n] = 1 (3.21) 
 

De facto, calculando b, indirectamente, com as equações (3.6a, b) e (3.5a, b), 

a identidade (3.21) deriva imediatamente das equações (3.19) e (3.20). 

 

3.3.2. Avaliação do interesse das ferramentas de análise de impactes 

ambientais de longo-prazo 

Os efeitos ambientais de longo-prazo de Heijungs não são uma preocupação, 

nem suscitam interesse à gestão da maior parte das empresas privadas, assim 

serão ignorados pelas seguintes razões: 

 

1. Dada a complexidade dos processos ecológicos envolvidos, o modelo 

utilizado para calcular o tensor ambiental q, das intervenções ambientais b 

(efeitos de curto-prazo), parece algo simplista, mesmo do ponto de vista 

conceptual. Por exemplo, qual é o ambiente neste contexto: a vizinhança 

local na área circundante às instalações da empresa, a região onde estão 

localizadas, …, ou o planeta?; o ar, a água, a terra, …, ou todo juntos? 
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2. Os coeficientes empíricos recolhidos da matriz de dano D e da matriz de 

destino C (2ª equação fundamental da AA) são difíceis de obter com 

fiabilidade. 

 

3. Enquanto alguns coeficientes da matriz R na equação (3.13) (3ª equação 

fundamental da AA) só podem ser obtidos de forma empírica com base 

num modelo ecológico complexo, outros calculam-se de forma arbitrária. 

 

4. Os factores de problemas ambientais na matriz coluna G da equação (3.14) 

(4ª equação fundamental da AA) são intrinsecamente arbitrários, reflectem 

percepções altamente vagas e disputadas da opinião da maior parte da 

sociedade relativamente à importância dos impactes ecológicos. 

 

5. Tendo em consideração as razões enunciadas do ponto 1 ao ponto 4, 

conclui-se que os efeitos a longo-prazo e o seu carácter espacial de larga 

escala em conjunto com a experiência ecológica, têm de ser modelados de 

forma sólida, envolvendo também um grau de política intrínseca e uma 

arbitrariedade social, tornando a previsão destes efeitos ambientais mais 

adequada para as organizações públicas e organizações não 

governamentais (ONGs) preocupadas com o ambiente, do que para 

empresas privadas. 
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CAPÍTULO 4 

PROBLEMA DA ALOCAÇÃO
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4. O Problema da Alocação 

Como se refere na Secção 3.2.2, para a aplicação das ferramentas de ALA, 

tais como, Análise de Ciclo de Vida e, em particular, a nova ferramenta de 

gestão que se propõe na Secção 3.3.1.2, em geral, requer-se a resolução do 

Problema da Alocação para o sistema em causa, problema a que se dedica o 

presente capítulo, cuja estrutura se passa a descrever. 

Na Secção 4.1, faz-se uma formulação do Problema da Alocação, muito 

sumária e geral, nomeadamente, independente do método de resolução que 

se adopte. Na Secção 4.2, apresenta-se o Método Base proposto para resolver 

o Problema da Alocação, segundo se crê, com toda a generalidade e de uma 

forma inteiramente satisfatória em termos físicos e económicos, condição 

essencial para a sua incorporação numa ferramenta de gestão fiável. 

Na Secção 4.3, expõe-se brevemente um método alternativo proposto a que 

se chama o Método da Pseudo-Inversa (Heijungs, 2001). A justificação desta 

secção radica em que, quando é aplicável, este método é muito mais expedito 

que o Método Base. É assim, fundamental, delimitar o âmbito de aplicação do 

Método da Pseudo-Inversa, questão que é insuficientemente tratada. 

Concretamente, conclui-se que este âmbito é praticamente vazio, o que relega 

este método para a categoria de mera curiosidade académica, não o 

permitindo considerar uma verdadeira alternativa ao Método Base. Por fim, na 

Secção 4.4, faz-se uma primeira aplicação do Método Base para resolver o 

Problema da Alocação para um sistema económico simples, envolvendo 

reciclagem. Esta aplicação tem carácter eminentemente pedagógico. O motivo 

porque não se apresenta esta secção, imediatamente a seguir à Secção 4.2, 

onde se apresenta o Método Base, é poder tirar partido de uma análise prévia 

simplificada do sistema em causa, que é feita no âmbito do esclarecimento do 

Método da Pseudo-Inversa, na Secção 4.3. 

 

 

4.1. Formulação geral 

Para a maior parte dos sistemas económicos reais S, envolvendo p processos 

e n “commodities” económicas, a matriz tecnológica A�  (nxp) é rectangular, 
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com n>p. Neste caso, evidentemente, a matriz A�  não é invertível, inibindo 
assim o cálculo directo da matriz auxiliar C�, mediante a equação (3.5a, b). 

Nestas condições o cálculo da matriz C� , de forma a permitir o cálculo 

subsequente das intervenções ambientais b do sistema resultantes da procura 

a imposta (ver 1ª Eq. Fundamental da AA, equação (3.5a, b)) constitui o que 

se designa por Problema da Alocação no contexto da AA. 

 

4.2. Método base 

A apresentação do Método Base aqui proposto para resolver o Problema da 

Alocação começa pela sua formulação específica (Secção 4.2.1). Segue-se na 

Secção 4.2.2 o enunciado de uma tese simples mas fundamental, sobre a 

razão de ser dos processos económicos, na qual se apoia boa parte do método. 

O Passo 1 do método (Secção 4.2.3), muito expedito, baseia-se na 

identificação de um subconjunto de “commodities” pseudo-ambientais dentro 

do conjunto de n “commodities” económicas do sistema. O Passo 2 do método 

(Secção 4.2.4) é mais complexo, pelo que é subdividido em quatro Subpassos, 

Subpassos 2a a 2d. O conceito nuclear do Passo 2 é o de “alocação de um 

processo real em vários processos virtuais”. Nos Subpassos 2a a 2b (Secções 

4.2.4.1 e 4.2.4.2), dão-se, respectivamente, as condições básicas a verificar e 

uma regra básica a aplicar para construir uma alocação admissível. No 

Subpasso 2c (Secção 4.2.4.3) reside a contribuição mais valiosa da tese para 

o Método Base, que consiste numa regra adicional de admissibilidade de uma 

alocação, sem qual todo o método colapsa, por assim dizer. 

Finalmente, no Subpasso 2d (Secção 4.2.4.4) dão-se as regras básicas para 

determinação dos chamados “factores de alocação”. Nesta parte, há duas 

pequenas contribuições originais da tese, a saber: a formulação matricial das 

regras; e a defesa da existência universal, para qualquer sistema real do 

número necessário e suficiente de regras adicionais para determinar 

univocamente todos os factores de alocação, sem o qual o Método Base não 

ficaria completo. Esta última tese é demonstrada “por construção”, aplicando o 

Método Base a dois sistemas: um, de pequena dimensão, apresentada na 

Secção 4.4; e outro, de média/grande dimensão, tratado como Caso de estudo 

no Capítulo 5. 
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4.2.1. Formulação específica 

No Método Base, o Problema da Alocação consiste em substituir o par de 

matrizes tecnológica e de intervenção (A�, B�), que caracterizam o sistema S, 

por um par “equivalente” (num sentido que se esclarece abaixo) de matrizes 

(A�’’, B�’’), de tal forma que a matriz tecnológica transformada A�′′(n’’xp’’) seja 
quadrada (i.e., n’’=p’’) e não-singular. A matriz auxiliar C� calcula-se, então, 
assim (ver equação (3.5a, b)): 

 

C� = B�′′ . A�′′-1 (4.22) 
 

4.2.2. Tese fundamental 

O que justifica a existência de um processo económico é a produção de saídas 

boas e/ou o consumo de entradas más. Desta simples tese é possível extrair 

boa parte dos dois passos principais do Método Base. 

 

4.2.3. Passo 1: Identificação das “commodities” pseudo-ambientais 

O primeiro passo do Método Base apoia-se na observação de que as 

“commodities” económicas entradas externas boas, ou saídas externas más, 

são extraídas de ou enviadas para, a economia externa ao sistema, de forma 

semelhante à extracção de, ou ao envio para, o ambiente, das “commodities” 

ambientais. Noutros termos, tais “commodities” económicas devem ser 

tratadas como “pseudo-ambientais” (ver Figura 3.2), pela transferência das 

npa linhas correspondentes, da matriz tecnológica A�  (nxp), para a matriz de 

intervenção B�  (mxp). As matrizes tecnológica e de intervenção modificadas 

ficam, assim: A�′ (n’xp) e B'�  (m’xp), com n’ = n – npa e m’ = m + npa. Por 

conseguinte, doravante, o conjunto de “commodities” económicas fica 

reduzido a n’ elementos, “commodities” puramente económicas, e o conjunto 

de “commodities” ambientais passa a ter m’ elementos: as “commodities” 

genuinamente ambientais acrescidas “commodities” económicas pseudo-

ambientais. 

Este passo é insuficiente para a resolução do Problema da Alocação, se, como 

é o mais habitual, n’>p. 
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4.2.4. Passo 2: Selecção dos processos a alocar e modo de fazer a 

alocação 

Nos Subpassos 2a a 2d especificam-se as condições a verificar e as regras a 

aplicar para construir uma “alocação” admissível, isto é, física e 

economicamente significativa. 

 

4.2.4.1. Subpasso 2a: Condições básicas 

O segundo passo do Método Base consiste em “alocar” um ou mais processos 

reais do sistema, por exemplo o processo j, num certo número nj>1 de 

“processos virtuais alocados”. A primeira condição básica a satisfazer por uma 

alocação é que, colocando nj=1 para um processo real não alocado: 

 

n1 + n2 + … + np = n’ (4.23) 
 

A segunda condição básica exprime que o conjunto de nj processos virtuais 

alocados deve ser equivalente ao processo real j, no sentido em que ambos 

consomem/produzem a mesma quantidade de cada “commodity” económica i 

(i=1, …, n’) e ambos extraem/emitem a mesma quantidade de cada 

“commodity” ambiental k (k=1, …, m’). Para exprimir esta condição 

simbolicamente, supondo que o processo real j é alocado nos processos 

virtuais j’’=j’’j, j’’j+1, …, j’’j+nj-1, onde j’’1=1 e j’’j=n1+n2+…+nj-1 para j=2, …, 

p. Neste caso a representação do sistema, antes e depois da alocação, é dada 

pelos pares de matrizes, respectivamente, (A�′, B'� ) e (A�’’, B�′′), onde A�’’ (n’, n’) 
e B�′′ (m’, n’), sendo a equivalência entre ambos os pares expressa por: 

 

a�'ij=a�''i,j''j+a�''i,j''j+1+ …+ a�''i,j''j+nj-1      com   i=1, …, n';   j=1, …, p (4.24)
b�'kj=b�''k,j''j+b�''k,j''j+1+ …+ b�''k,j''j+nj-1  com k=1, …, m';   j=1, …, p (4.25)

 

4.2.4.2. Subpasso 2b: Regra básica 

Do ponto de vista matemático, as equações (4.23), (4.24) e (4.25) deixam o 

processo de alocação altamente indeterminado. Nestas condições, a regra 

básica do Subpasso 2b (aliás, consequência directa da tese fundamental da 

Secção 4.2.2) especifica, até certo ponto, quais os processos (reais) alocáveis, 
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e como proceder à sua alocação, em ambos os casos conservando o sentido 

económico e físico do método. 

A primeira parte desta regra estabelece que apenas podem ser alocados são 

aqueles processos do sistema que satisfazem, pelo menos, uma das três 

condições seguintes: 

i) produzem mais de uma saída boa (co-produção ou produção multi-

saídas); 

ii) consomem mais de uma entrada má (por exemplo, tratamento 

combinado de resíduos); ou 

iii) consomem uma entrada má e produzem uma saída boa (reciclagem). 

 

A segunda parte da regra, não explicitada por Heijungs, considera que o valor 

máximo de nj, max nj, correspondente à “alocação completa” do processo j, é 

alcançado quando cada um dos processos virtuais alocados j’’ satisfaz as 

seguintes condições mutuamente exclusivas: 

I) consome uma entrada má mas não produz nenhuma saída boa; ou 

II) não consome nenhuma entrada má mas produz uma saída boa. 

 

De notar que várias “alocações parciais” do processo j, num número nj<max nj 

de processos alocados, são permitidas por esta regra básica, facto que não é 

referido. 

 

4.2.4.3. Subpasso 2c: Regra adicional 

Ponto da situação: grau de indeterminação do Problema da Alocação 

A parte do Método Base exposto até agora (Passo 1 e Subpassos 2a a 2d) 

deixa o Problema da Alocação, para qualquer sistema real, ainda 

significativamente indeterminado: 

1º) Porque o valor máximo possível do membro esquerdo da equação (4.23), 

alcançado através da alocação completa de todos os processos reais que 

são alocáveis, é tal que max n1 + … + max nj >n’, tal como se mostra na 

Tabela 4.1, deixando assim espaço para um certo número de alocações 

possíveis; 
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Tabela 4.1. Relação entre as “commodities” económicas e os processos reais 

não-alocáveis ou completamente alocados de um sistema 

qualquer, após o Subpasso 2b. 

Tipos possíveis de “commodities” económicas Relação com processos de 
S, após Subpasso 2b 

Valor Tipo de fluxo  

boa entrada externa 

 

 
 

Previamente excluída de A�′ 
por ser uma “Commodity” 
pseudo-ambiental 
[Passo 1] 

boa saída/entrada interna 

 

 
 

Única saída boa de um (ou 
mais) processo real não-
alocável ou virtual alocado 
[Subpasso 2b, i) ou II)] 

boa saída externa 

 

 
 

Única saída boa de um (ou 
mais) processo real não-
alocável ou virtual alocado 
[Subpasso 2b, i) ou II)] 

má entrada externa 

 

 
 

Única entrada má de um (ou 
mais) processo real não-
alocável ou virtual alocado 
[Subpasso 2b, ii) ou I)] 

má saída/entrada interna 

 

 
 

Única entrada má de um (ou 
mais) processo real não-
alocável ou virtual alocado 
[Subpasso 2b, ii) ou I)] 

má saída externa 

 

 
 

Previamente excluída de A�′ 
por ser uma “Commodity” 
pseudo-ambiental 
[Passo 1] 

 

 

2º) Porque, para cada processo real alocado, de cada alocação possível, 

existe uma infinidade de formas de distribuir as quantidades de cada 

“commodity” económica consumida/produzida, e de cada “commodity” 

ambiental extraída/emitida, entre os vários processos virtuais alocados, 

todas elas satisfazendo as equações (4.24) e (4.25), respectivamente, 

da segunda condição básica (Subpasso 2a). 
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Esta dupla indeterminação necessita de ser ultrapassada para que a 

ferramenta de ALA que se estiver a empregar produza uma única saída, que 

será, a única solução matemática do problema com significado físico e 

económico. 

Com este propósito, a segunda fonte de indeterminação é tratada no 

Subpasso 2d (Secção 4.2.4.4). 

 

O mau condicionamento numérico de algumas alocações 

No contexto da análise da primeira fonte de indeterminação, no caso concreto 

da resolução do Problema da Alocação para o sistema do Caso de Estudo (ver 

Secção 5.5), observou-se que a maior parte das alocações permitidas pela 

regra do Subpasso 2b conduzem a uma matriz A�′′ cuja inversão, necessária 
para o cálculo da matriz C�  com a equação (3.5a, b) constitui um problema 

numérico mal condicionado. Daqui decorre, como resultado da aplicação da 

ferramenta da Secção 3.3.1.2, um conjunto de pesos Pik (i = 1, …, n’; k = 1, …, 

m’), calculados com a equação (3.16), sem sentido, muitos destes com 

valores absolutos acima dos 100%, uns positivos outros negativos (ver Tabela 

5.25). 

 

Solução regra adicional 

Para ultrapassar este problema, propõe-se uma regra adicional, que permite 

apenas alocações nas quais cada “commodity” económica que seja uma 

entrada má ou uma saída boa, de qualquer processo real, esteja 

especificamente atribuída a um único processo virtual alocado, evitando assim 

a concorrência dos processos virtuais no consumo ou produção da “commodity” 

em causa. 

 

Novo ponto da situação a respeito do grau de indeterminação 

pendente 

Como resultado da aplicação desta regra, verifica-se que o número de 

alocações admissíveis é drasticamente reduzido, embora possa ainda ser 

superior a um. 
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Assim, após o Subpasso 2c, os graus de liberdade remanescentes no Método 

Base, cuja influência na(s) solução(ões) fica por investigar são os seguintes: 

• Um pequeno número de alocações admissíveis; e  

• Para cada alocação admissível, os graus de liberdade associados à 

indeterminação da equações (4.24) e (4.25), aludida acima como a 

segunda fonte de indeterminação do método. 

 

4.2.4.4. Subpasso 2d: Factores de alocação 

Neste subpasso, assume-se que uma alocação admissível foi já escolhida para 

o sistema, e procura-se uma solução determinada, com significado físico e 

económico, para o problema posto pelas equações (4.24) e (4.25), que 

conduzirá à determinação das matrizes (A�’’, B�′′) a partir das matrizes (A�′, B�′). 
 

Formulação matricial do problema 

Para isso, começa-se por fazer a formulação matricial do problema, em três 

passos, a saber: 

1º Na alocação de trabalho escolhida, um processo real j (j=1, …, p) é 

alocado num conjunto de processos virtuais j’’=j’’j, j’’j+1, …, j’’j+nj-1, onde 

j’’1=1 e j’’j=n1+n2+…+nj-1 para j=2, …, p. 

2º Introduzem-se dois pares de matrizes auxiliares: a matriz tecnológica 

expandida e a matriz de intervenção expandida, (A�'e(n’xn’), B�'e(m’xn’)); e 

as correspondentes matrizes dos factores de alocação, (ΘA(n’xn’), 

Θ
B(m’xn’)). As primeiras são definidas directamente pelas seguintes 

relações: 

 

a�'e,ij''=a�'ij     com   i=1, …, n';   j=1, …, p;   j’’=j’’j, j’’j+1, …, j’’j+nj-1 (4.26)
b�'e,kj''=b�'kj     com   k=1, …, m';   j=1, …, p;   j’’=j’’j, j’’j+1, …, j’’j+nj-1 (4.27)

 

3º Após a alocação, as matrizes tecnológica e de intervenção (A� ’’, B� ’’) são 
dadas por: 

 

A�’’= ΘA ⊗ A�'e  onde   a�''ij''= θij''A  . a�'e,ij''  para  i, j''=1, …, n' (4.28)

B�’’= ΘB ⊗ B�'e  onde   b�''kj''= θkj''B  . b�'
e,kj''

  para  k=1, …, m'; j''=1, …, n' (4.29)
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De notar, que as equações (4.28) e (4.29), envolvem um produto matricial 

especial, se bem que de fácil implementação numa folha de cálculo. Nesta 

formulação, o problema resume-se, pois, essencialmente, na determinação 

das matrizes dos factores de alocação, (θA ,θB ), para o que se propõem abaixo 

algumas regras básicas. 

 

Regras básicas 

A primeira regra básica, a que se poderia chamar Regra da Aditividade, deriva 

imediatamente das equações (4.24),(4.25),(4.28) e (4.29): 

 

1 = θi,j''j
A  + θ

i,j''j+1

A
+…+ θi,j''j+nj-1

A   para i=1, …, n' ;  j=1, …, p (4.30) 

1 = θk,j''j
B  + θ

k,j''j+1

B
+…+ θk,j''j+nj-1

B   para k=1, …, m' ;  j=1, …, p (4.31) 

 

Seguidamente, supondo que, dentro do conjunto de processos virtuais 

alocados j’’=j’’j, …, j’’j+nj-1, o processo l’’ tem atribuído o consumo ou a 

produção total, pelo processo real j, da “commodity” económica il’’, consoante 

esta seja uma entrada má ou uma saída boa, pode formular-se uma segunda 

regra básica nos seguintes termos: 

 

θ
i
l''
l''

A =1 para l''= j’’j, j’’j+1, …, j’’j+nj-1 (4.32) 

θ
i
l''
j''

A =0 para l'', j''= j’’j, j’’j+1, …, j’’j+nj-1 mas j’’≠ l’’ (4.33) 

 

A terceira regra básica, que parece bastante natural e, até, necessária, 

embora esta não seja a opinião de Heijungs, tem a seguinte formulação: 

 

a�'e,ij''=0 + θ
ij''
A =0 para  i=1, …, n'; j''=1, …, n' (4.34) 

b�'e,kj''=0 + θ
kj''
B =0 para  k=1, …, m'; j''=1, …, n' (4.35) 

 

De resto, não parece que existam mais regras de aplicação geral, como as três 

apresentadas acima, que os factores de alocação devam satisfazer. Nem 

mesmo uma regra tão simples como a que impusesse que um factor de 

alocação deva estar compreendido entre 0 e 1. De facto, na Secção 4.4, no 

quadro de uma primeira aplicação do Método Base a um sistema simples com 
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reciclagem, apresentam-se exemplos de um factor de alocação negativo e de 

um outro maior que 1, ambos com significado físico. 

 

Ponto da situação no final do Passo 2 

No entanto, ao contrário de Heijungs, defende-se nesta tese que, para cada 

sistema e alocação de trabalho escolhida, para além das três regras básicas 

dadas acima, existem regras adicionais específicas, que exprimem condições 

(por exemplo, leis) físicas ou económicas aplicáveis aos vários processos 

(reais ou virtuais) do sistema, em número suficiente para determinar todos os 

factores de alocação. Em suporte desta afirmação, oferecem-se dois exemplos 

práticos, nas Secções 4.4 e 5.5. 

Assim, fica apenas pendente, no Método Base, a indeterminação associada à 

alocação de trabalho escolhida, visto que as matrizes de factores de alocação 

(θA ,θB ) dependem, evidentemente, desta. Porém, como se tem oportunidade 

para mostrar na Secção 5.5, ao aplicar a ferramenta de imputação das 

intervenções ambientais do sistema a produtos, no sistema do Caso de Estudo, 

tal indeterminação não se reflecte nos pesos de imputação da ferramenta, isto 

é, estes pesos não são afectados pela alocação de trabalho escolhida, o que 

mostra que o Método Base se pode já considerar fechado para a aplicação em 

vista. 

 

4.3. Método da Pseudo-Inversa 

4.3.1. Formulação específica 

O Método da Pseudo-Inversa é proposto por Heijungs (2001) para, 

pretensamente, curto-circuitar o Problema de Alocação para alguns sistemas. 

Este método baseia-se na seguinte forma de cálculo da matriz C� , em 

alternativa à equação (3.5a, b): 

 

C�=B� ·A�† (4.36) 
 

Na equação (4.36), A�†
(pxn) é a pseudo-inversa da matriz A�  (nxp), que se 

define mesmo para n>p, (Golub e Van Loan, 1989), de uma forma que não 

envolve especiais dificuldades, mas que não se justifica apresentar aqui. 
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4.3.2. Condição de validade 

É referido que este método só pode ser aplicado aos sistemas (com n>p) para 

os quais o Método Base da Secção 4.2 não requeira o emprego de nenhuma 

regra adicional específica, para determinar os factores de alocação necessários 

(ver Secção 4.2.4.4). Ilustra-se a verificação desta condição de validade para 

um exemplo que é revisto, detalhadamente, abaixo, empregando a formulação 

proposta do Método Base. 

 

O sistema em causa é composto por (Figura 4.1): 

• dois processos (p=2): (P1) Produção de chapas de ferro rectangulares; 

e (P2) Produção de discos circulares de ferro, por corte das chapas; 

• três “commodities” económicas (n=3): (C1) chapas de ferro 

rectangulares; (C2) discos circulares de ferro; e (C3) material de ferro 

(matéria-prima ou sobras do Processo 2); 

• e nenhuma “commodity” ambiental (m=0). 

 

O sistema caracterizado pela seguinte matriz tecnológica, onde as unidades 

físicas das quantidades de cada “commodity” consumida/produzida por hora 

(unidade de tempo adoptada) não são especificadas por Heijungs: 

 

A�= ,10 -10
0 8
-2 2

- 
 (4.37) 

 

 

 

Figura 4.1. Representação do sistema simples com reciclagem utilizado por 
Heijungs (2001) para ilustrar as condições de aplicação do 
Método da Pseudo-Inversa. 

 

P1 P2C1 C2C3

C3
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De acordo com o Método Base, para construir uma alocação admissível para o 

sistema, é necessário identificar primeiro o valor económico (bom/mau) de 

cada “commodity”. As “commodities” C1 e C2 são, obviamente, boas, mas 

existe uma certa ambiguidade na classificação da “commodity” C3. 

Considerando que o carácter de matéria-prima da “commodity” C3 prevalece 

sobre o carácter de sobra para reciclagem, esta é classificada como boa. 

Existe ainda uma segunda ambiguidade pendente sobre a “commodity” C3: é 

interna (saída do processo P2 e entrada do processo P1) ou externa (entrada 

do processo P1)? Na última opção, C3 é classificada como uma “commodity” 

pseudo-ambiental (entrada externa boa), passando assim, a ser transferida da 

matriz A� para a matriz B� (Passo 1 do Método Base). Neste caso, o problema 

da alocação ficava imediatamente resolvido, porque a matriz tecnológica 

A�′(2x2) é invertível. No entanto, se, seguindo Heijungs, a “commodity” C3 for 

classificada como interna, então, o processo P2 terá de ser alocado, pois 

produz duas saídas boas (co-produção de discos circulares e sobras de ferro). 

De acordo com as equações (4.26) e (4.28), a matriz tecnológica expandida 

A�'e, a matriz dos factores de alocação ΘA e a matriz tecnológica pós-alocada 

A�'', são, respectivamente, expressas por: 

 

A�'e =  /10 -10 -10
0 8 8
-2 2 2

0,  ΘA =  /1 θ12
A θ13

A

0 1 0
1 0 1

0  e  A�'' = /10 -10.θ12
A -10.θ13

A

0 8 0
-2 0 2

0 
 

Considerando que θ13
A =1-θ12

A , devido à regra básica (4.30), a matriz inversa 

de A�'' é dada por: 
 

A�''-1 = /0.1/θ12A 1/8 (1-θ12
A )/(2θ12

A )
0 1/8 0

0.1/θ12
A 1/8 (2θ12

A )

0 
 

Por conseguinte, se, mas só se, a procura a imposta tem a forma a = [0 a2 0]T, 

os tempos de operação da matriz coluna t tornam-se independentes do factor 

de alocação livre θ12
A , porque, neste caso: A�''-1. a = �a2/8 a2/8 a2/8�T  (ver 

equação (3.4)). Quer dizer, neste caso, parece que se cumpre a condição de 
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validade do Método da Pseudo-Inversa, visto que o Método Base consegue 

resolver o Problema da Alocação sem necessitar de recorrer a regras “ad-hoc” 

adicionais para determinar quaisquer factores da alocação. 

 

4.3.3. Discussão crítica 

Sucede, no entanto, que este caso é puramente académico. Isto torna-se 

ainda mais evidente quando se calculam as intervenções ambientais b, que 

têm um interesse prático muito maior que os tempos de operação t (ver 

equações (3.5a, b)), porque, neste caso, vão aparecer factores de alocação 

adicionais ΘB , através da matriz de intervenção pós-alocação B�'' , que 
desempenha o papel da matriz B� na equação (3.5a, b), tornando b, quase de 
certeza, dependente de alguns factores de alocação em ΘA ou ΘB. 

Conclui-se, assim, que esta condição não é satisfeita por nenhum sistema real, 

o que implica, por sua vez, que o Método da Pseudo-Inversa não tem 

interesse prático. 

 

4.4. Aplicação do Método Base a um sistema simples com reciclagem 

Aproveita-se o exemplo de Heijungs analisado na Secção 4.3.2, reformulando-

o em termos mais consistentes, para fazer uma primeira aplicação completa e 

rigorosa do Método Base para resolver o Problema da Alocação, com 

objectivos essencialmente pedagógicos. 

Em primeiro lugar (ver Figura 4.2), a “commodity” C3 é substituída pelo 

seguinte par de “commodities”: (C3) matéria-prima de ferro (entrada externa 

boa); e (C4) sobras de ferro do processo P2 (entrada/saída interna má). 

Em segundo lugar, introduz-se, como factor operativo do sistema, o “factor de 

reciclagem” α=(fracção mássica da nova “commodity” C3 na entrada de ferro 

do processo P1), que é igual a 1 quando não há reciclagem, e diminui com o 

aumento da reciclagem, até um valor mínimo positivo, característico do 

sistema. 

Em terceiro lugar, de forma a conferir significado físico à análise do sistema, 

assume-se que as quantidades de todas as “commodities” 

consumidas/produzidas são expressas nas mesmas unidades de massa. Neste 

caso, para o processo P1 satisfazer a lei da conservação de massa de ferro, o 
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elemento a�31 , por exemplo, da matriz tecnológica A�  (3x2) (ver equação 

(4.37)), tem de ser -10 (em vez de -2). 

Em suma, a nova matriz tecnológica do sistema é: 

 

A�= 1 10 -10
0 8

-10α 0
-10(1-α� 2

2 
 

 

 

Figura 4.2. Sistema de Heijungs da Figura 4.1, ligeiramente reformulado. 
 

 

Assim, se todo o ferro residual produzido pelo processo P2 (“commodity” C4) 

for reciclado, o factor de reciclagem toma o valor mínimo possível, de α= 0.8. 
De seguida, descrevem-se os passos do Método Base aplicados a este sistema. 

 

 

• Passo 1: 

 A “commodity” C3 é clarificada como pseudo-ambiental e, portanto, a 

terceira linha da matriz A�′ é transferida para a matriz de intervenção B�, 
originando a matrizes modificadas A�′(3x2) e B�′(1x2). 

• Subpassos 2a-c: 

O processo P1, que consome uma entrada má (“commodity” C4) e 

produz uma saída boa (“commodity” 1), é alocado nos processos virtuais: 

P1a (produção virtual de chapas rectangulares exclusivamente com base 

em matéria-prima de ferro) e P1b (reciclagem virtual do ferro residual do 

processo P2 em equivalente a ferro de matéria-prima). A representação 

do sistema alocado é dada na Figura 4.3. 

P1 P2C1 C2C3

C4
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Figura 4.3. Sistema da Figura 4.2, após alocação. 
 

• Subpasso 2d: 

Expressas em função dos factores de alocação que não podem ser 

determinados por regras básicas, a matriz tecnológica e a matriz de 

intervenção pós-alocação são: 

 

A�''= /10 0 -10
0 0 8
0 -10(1-3) 2

0  e  B�''= $-103.θ11B -103.(1-θ11B ) 0% 
 

O factor de alocação θ11
B  é determinado por uma regra adicional 

específica, que impõe que o processo virtual P1a satisfaça a lei de 

conservação da massa de ferro: 

 

a�''11= -b�''11  4  θ11
B =

13    e   θ12B =1-θ11
B =

3-13  
Assim, por exemplo, se o factor de reciclagem for 3=0.8, vem: θ11

B =1.25 

e θ12
B =-0.25, o que confirma a conjectura apresentada no final do 

Subpasso 2d, aliás partilhada por Heijungs, de que podem existir factores 

de alocação negativos ou maiores que 1 com significado físico-económico. 

 

Em suma, a solução do Método Base para o Problema da Alocação do sistema 

da Figura 4.2, com 3=0.8 (reciclagem máxima), apresenta como equivalentes, 

do ponto de vista da Análise de Atribuição, os seguintes sistemas: 

 

• Sistema original (Figura 4.2) com matrizes tecnológica e de intervenção: 

 

P1a P2C1 C2C3

C4P1bC3
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A�=
566
6710 -10
0 8
-8 0

-2 2 899
9:  e  B�=�−� 

 

• Sistema alocado (Figura 4.3) com matrizes tecnológica e de intervenção: 

 

A�= /10 0 -10
0 0 8
0 -2 2

0  e  B�=&-10 2 0( 
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CAPÍTULO 5 

CASO DE ESTUDO
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5. Caso de Estudo 

Exposta, nos Capítulos 3 e 4, a parte pertinente da teoria da Análise de 

Atribuição, mas que inclui contribuições originais relevantes, nomeadamente, 

para a Gestão Industrial, aplicam-se, no presente capítulo, as ferramentas de 

gestão para um desenvolvimento ambientalmente sustentável, da Secção 

3.3.1, a um Caso de Estudo de média/grande dimensão, com um tríplice 

propósito, a saber: 

1º Teórico-pedagógico: explicar como se aplica a teoria a um caso 

prático genérico e não-trivial. Neste sentido, o rigor metodológico é 

especialmente cuidado. 

2º Teórico-científico: demonstrar, por construção, a validade e a 

generalidade da teoria. 

3º Prático: mostrar o interesse para a gestão, das saídas 

proporcionadas pelas ferramentas em causa. Neste campo, não se 

vai tão longe quanto possível e desejável, por falta de tempo e de 

espaço na tese. 

 

A estrutura do Capítulo é a seguinte. Os aspectos relevantes da empresa 

escolhida como Caso de Estudo, a ROCA, S.A. (Portugal), são apresentados na 

Secção 5.1. O sistema é definido com rigor na Secção 5.2, sendo caracterizado 

quantitativamente, à luz da Análise de Atribuição, na Secção 5.3. Finalmente, 

na Secção 5.4, aplica-se, ao sistema, a primeira ferramenta de gestão 

proposta, para atribuição de intervenções ambientais a partes dos sistema ou 

subsistemas, e, na Secção 5.5, a segunda ferramenta, para atribuição de 

intervenções ambientais a produtos externos do sistema 

 

5.1. Descrição panorâmica da CA da ROCA, S.A. 

A explicação do processo produtivo da empresa ROCA, pertencente ao sector 

de louça sanitária, torna-se necessária para uma melhor compreensão do fluxo 

produtivo e da escolha dos subsistemas na aplicação prática efectuada. 

O estágio de produção (da CA da empresa) para fabrico de louça sanitária tem 

como etapas significativas as seguintes: 

• Recepção de matérias-primas 
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• Preparação de pasta 

• Preparação de vidro 

• Fabricação de moldes 

• Modelação 

• Enchimento e Desmoldagem 

• Secagem 

• Vidragem 

• Cozedura (ou 2ª cozedura) 

• Inspecção Final 

A representação através de um fluxograma simplificado é apresentada na 

Figura 5.1, onde as etapas recepção de matérias-primas e secagem não 

aparecem na figura por fazerem parte de um subsistema, mas estas são 

descritas no texto explicativo do estágio de produção. 

 

Figura 5.1. Representação simplificada da CA. 
 

Recepção de matérias-primas 

As matérias-primas chegam às instalações fabris a granel ou ensacadas. O 

transporte das matérias-primas é feito por barco e na descarga está um 

técnico do laboratório que analisa a qualidade da mercadoria, que em caso de 

não cumprir os requisitos exigidos abre um processo de reclamação ao 

fornecedor, e, também está presente um elemento do departamento de 

compras que verifica as quantidades transportadas por camião até à fábrica. 
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Na chegada à fábrica a matéria-prima é colocada em tulhas especialmente 

dedicadas para o efeito, e, é colocada uma identificação que designa o tipo de 

material, a data de chegada e a tolva de carga para a preparação da pasta. 

As matérias-primas ensacadas são verificadas em quantidade por um 

elemento do departamento de compras e armazenadas na zona de ensacados 

com uma identificação da data de chegada, e, por um elemento do laboratório 

que analisa a qualidade da matéria-prima. 

Os materiais subsidiários como por exemplo as paletes, cartão, placas, e 

plástico são controladas pelo departamento de compras e se chegarem com as 

referências e quantidades correctas são armazenadas no locais respectivos, se 

não cumprirem em quantidade ou qualidade são registadas com um dístico 

vermelho pelo departamento de qualidade e posteriormente devolvidas aos 

fornecedores. 

 

Preparação de pasta 

As matérias-primas (argila, caulino, feldspato, …) chegam à empresa em 

estado bruto, e têm de sofrer várias fases até à preparação da pasta cerâmica. 

Essas fases são: o doseamento, a moagem, a diluição, a peneiração e o 

armazenamento. 

O doseamento é efectuado antes de as matérias-primas (areias, feldspato e 

água) serem colocadas nos moinhos rotativos de bolas de alumina, que 

efectuam o processo de moagem das matérias-primas. A fase de diluição vem 

a seguir à moagem, e, é nos diluidores que essa suspensão é misturada com 

os caulinos, argilas e outros produtos químicos tais como os desfloculantes 

(por exemplo, o carbonato de sódio), originando uma pasta líquida viscosa de 

cor castanha escura que se pode chamar de “barbotina”. Em seguida temos 

fase de peneiração, onde a pasta é bombeada para os peneiros e as suas 

impurezas de maior dimensão são retiradas, posteriormente a pasta é 

colocada em tanques de distribuição, permanecendo algum tempo até ser 

enviada para o processo de enchimento, com as características necessárias e 

desejadas para o processo de fabrico de louça sanitária. 
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Figura 5.2.
 

Preparação de vidro 

Esta fase tem como saída o vidro que se destina à secção de vidragem. O 

processo de preparação de vidro tem as fases do doseamento, da diluição, da 

moagem e da peneiração. O processo é

preparação de pasta, mas a diluição é efectuada antes da moagem das 

matérias-primas (areias, caulino, feldspato, sulfato de cobalto, entre outras). 

A pasta líquida (barbotina) depois de preparada é peneirada para se r

impurezas e armazenada em tanques de distribuição como se pode ver na 

Figura 5.3. O laboratório analisa as qualidades do vidro e verifica se cumpre os 

requisitos necessários, à sua utilização no processo, para ser env

de vidragem. 

Figura 5.3.
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fabricar os moldes de gesso utilizados no enchimento) e as madres das 
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Esta fase tem como saída o vidro que se destina à secção de vidragem. O 

processo de preparação de vidro tem as fases do doseamento, da diluição, da 
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Figura 5.4. Fluxograma (simplificado) do processo de desenvolvimento. 
 

As características inerentes à concepção do produto tornam este processo 

particularmente específico, pois a dificuldade da produção de louça sanitária 

ao nível comportamental/estrutural das peças, após a cozedura é imprevisível. 

As matérias subsidiárias utilizadas neste subsistema são: as resinas, gesso 

prest dit, plasticina, barro lastra, entre outras (ver Figura 5.10). 

 

Fabricação de moldes 

As madres que são fabricadas na secção da modelação são uma entrada neste 

processo e utilizam-se para produzir os moldes em gesso. As fases deste 

processo são: o doseamento, a mistura, o enchimento das madres e a 

secagem dos moldes. No doseamento a relação de gesso e água tem ser 

específica para cada modelo a produzir. Após a mistura da água e gesso nas 

proporções adequadas procede-se ao enchimento manual das madres. Em 

seguida, o molde é colocado num secador durante 1 semana com uma 

temperatura máxima de 55 ºC e com uma humidade relativa de 35%. 

 

Posteriormente são armazenados e enviados para a secção de enchimento. 

Nesta secção também se produz os suportes das peças (alpiotas) utilizados 

nas olarias, e são de poliuretano. 
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Enchimento e Desmoldagem 

O processo de fabrico de peças inicia-se na olaria e começa com o enchimento 

dos moldes, linha a linha (semi-automático) ou por baterias de moldes 

(automático), com a pasta cerâmica. Quando os moldes estão cheios procede-

se ao processo de formação e ganho de espessura das peças, após algum 

tempo injecta-se ar sobre pressão (chamado ar de escorrimento) no molde 

para retirar o excesso de pasta, limpar os locais de difícil acesso e para evitar 

a sua deformação por sucção, assim a peça assume a forma das paredes do 

molde ficando pronta para desmoldar. 

A tarefa de desmoldar é semi-automática (máquina de desmoldar) e efectuada 

por um operador que após a abertura dos moldes inicia um conjunto de 

tarefas na peça. Estas tarefas são manuais e devem ser efectuadas na altura 

certa para as peças não perderam a sua consistência nem ganharem 

imperfeições. 

 

Secagem 

Finalizadas as tarefas do operador na olaria a peça está pronta para o 

processo de secagem que consiste em retirar a água da peça, para ganhar a 

consistência necessária. Esta operação começa no momento em que a peça é 

completa, pois a temperatura e a humidade das olarias são controladas mas o 

processo de secagem propriamente dito, inicia-se no secador em que as 

temperaturas são mais elevadas e permitem a secagem mais eficiente. As 

olarias e os secadores utilizam queimadores que têm o gás natural como 

combustível. 

 

Vidragem 

A fase de vidragem consiste em aplicar o vidro à peça, esta operação confere 

à peça depois de cozida, o aspecto da porcelana mais estético e com as 

devidas características higiénicas. 

A exigência desta tarefa faz com que seja uma das operações mais duras de 

todo o processo de fabrico para os operadores. As peças antes de serem 

vidradas são raspadas, polidas e inspeccionadas e só depois de passarem a 

inspecção é que são vidradas. O vidro é aplicado através de pistolas que 
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pulverizam o vidro na superfície das peças em três camadas. A aplicação do 

vidro é efectuada em locais próprios com cortinas de água que recolhem o 

vidro não utilizado (vidro de retorno). 

 

Cozedura (ou 2ª cozedura) 

As peças antes de serem carregadas no forno (a gás natural) são limpas na 

base. As placas do forno que suportam as peças também são limpas e contêm 

uma substância chamada alumina que previne o pegar da peça à placa, antes 

de carregar a peça colocam-se também umas placas de esferovite para 

absorver o impacto da carga. O processo de cozedura é chamado de 

monocozedura a uma temperatura de 1200 ºC, este processo é todo 

controlado por computador, onde as funções de verificação, regulação e 

interpretação estão a cargo do responsável de fornos. 

A vagona (mesa que transporta as peças) depois de carregada, é transportada 

de forma automática para dentro do forno e passa por vários estágios: pré-

aquecimento, aquecimento, cozedura e arrefecimento. Após estas fases a peça 

está cozida e é carregada em paletes com destino à inspecção final. 

As peças reparadas consideradas de 2º fogo são novamente enfornadas (2ª 

cozedura), após a sua reparação, utilizam-se os fornos chamados 

intermitentes (arrancam e param de acordo com o programa de enforna) que 

utilizam o gás natural como combustível. 

 

Inspecção Final 

A fase final do processo é a inspecção, nesta secção as peças são 

inspeccionadas a 100% para identificação de defeitos visuais de acordo com 

as normas estabelecidas pelo departamento de qualidade e verificadas em 

termos de estanquicidade, através de máquinas automáticas programadas 

para detectar a mais pequena fuga. 

As peças são colocadas por operadores ou robôs em passadeiras e são 

analisadas visualmente por inspectoras, que seleccionam as peças boas das 

peças com defeito. As peças com defeito podem ser de terceira (para recozer) 

ou inutilizadas, as de terceira passam para a secção de retoque que procede à 
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sua reparação e envia essas peças para o forno intermitente, as inutilizadas, 

i.e., defeitos não recuperáveis são partidas e passam a resíduo chamado caco. 

As peças boas podem ser embaladas de duas formas em palete ou em caixas 

de cartão. As peças em palete têm um plástico que as envolve para as 

proteger e também para dar estabilidade à palete, as peças que são colocadas 

em caixa de cartão também vão em paletes e com um plástico envolvente. A 

colocação deste plástico é efectuada por fornos retrácteis que consomem gás 

natural. 

 

Armazém/Distribuição 

Nesta fase do processo, as paletes de peças são armazenadas no local 

designado para cada referência com os códigos respectivos, e, tornam-se 

stock de armazém. Estas peças destinam-se ao mercado internacional ou 

nacional. A gestão de armazém é efectuada de acordo com os pedidos de 

encomenda e planeamento efectuado, seguindo-se a distribuição por 

empresas subcontratadas de transporte dos produtos. As “commodities” 

intrínsecas a estes processos seleccionadas estão representadas na Figura 

5.15 e Figura 5.16. 

 

5.2. Definição do Sistema 

As fronteiras do sistema escolhido para o Caso de Estudo estão assinaladas na 

Figura 5.5. 

Fornecedores

2ª 
Linha

1ª 
Linha

Produção
Armazenamento/

Distribuição Clientes

Modelação

Fabricação 
de Moldes

P.Pasta

P.Vidro

Planeamento Manutenção

Enchimento Vidragem Fornos Inspecção

Controlo 
Qualidade

Armazém

Distribuidores 
Nacionais

Compras

Nacionais

Transporte

Distribuidores 
Internacionais Internacionais

Armazém Central 
Designado

Fluxo de materiais e de informarção

Sectores transversais à CA

Sistema

 

Figura 5.5. Parte da CA da ROCA, S.A. (Portugal) definida como “sistema 
económico” em análise (adaptado de Paulo e Gouveia, 2007). 
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Na Tabela 5.1 listam-se os processos económicos relevantes identificados no 

sistema, cujas descrições constam na Secção 5.1. 

Tabela 5.1. Processos económicos que compõem o sistema. 

Nº Processo 
1 Preparação de vidro 
2 Preparação de pasta 
3 Fabrico de moldes 
4 Fabrico de alpiotas 
5 Modelação 
6 Enchimento/Olaria 
7 Vidragem 
8 Fornos 
9 Inspecção final/embalagem 
10 Armazém 
11 Distribuição 
12 ETARI 
13 Serviços 

Para cada processo, seleccionaram-se as “commodities” de entrada e saída, 

económicas e ambientais, que se consideraram mais relevantes para a análise 

que se pretende efectuar. Em particular, as “commodities” ambientais ou 

pseudo-ambientais seleccionadas relacionam-se com as categorias de impacte 

ambiental de Heijungs (ver Secção 3.2.3) e com as subclasses de indicadores 

do “Sustainable Development Scorecard” (ver Secção 2.2.2.3) tal como se 

pode ver na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2. Categorias de impacte ambiental e subclasses de indicadores do 

SDS associadas a “commodities” ambientais ou pseudo-

ambientais do sistema. 

“Commodities” Ambientais ou 
pseudo-ambientais (exemplos) 

Categoria de Impacte 
Ambiental 

Subclasse de 
DS do SDS 

Matérias-primas da CA: 
 -argilas 
 -feldspato 
 -… 
Energia não-renovável: 
 -gás natural 
Água 

C1 Extracção Recursos Abióticos A1a 
 
 
 

A1b 
 

A1c 
Emissões de GEE 
 -CO2 

C4 Aquecimento Global A3c 

Emissão de pó de Sílica C6 Impactes toxicológicos para o 
Homem 

A3b 

Nível de Ruído C12 Ruído A2 

Sacos de plástico Produção de resíduos A3a 
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Nas Figuras Figura 5.6 a Figura 5.18, apresentam-se diagramas de 

entradas/saídas de “commodities” económicas e ambientais para cada um dos 

processos da Tabela 5.1. Estas figuras são resumidas na Tabela 5.3. 

Em suma, o sistema é representado por 13 processos económicos e 82 

“commodities”, que podem ser divididas em: 

• 42 “commodities” económicas boas de entrada externa; 

• 1 “commodity” ambiental de entrada externa; 

• 12 “commodities” económicas boas de entrada/saída interna; 

• 4 “commodities” económicas más de entrada/saída interna; 

• 8 “commodities” económicas boas de saída externa; 

• 9 “commodities” económicas más de saída externa; 

• 6 “commodities” ambientais de saída, 3 das quais de se acabarão por 

desprezar por razões que se justificam mais abaixo. 

Repare-se que são classificadas como económicas, todas as “commodities” 

boas de entrada externa, tais como, matérias-primas (argilas, feldspato, …) e 

energia (gás natural, electricidade, …), que tenham sofrido qualquer tipo de 

processo económico da valorização na economia externa a montante do 

sistema, bem como, todas as “commodities” más de saída externa, como 

lamas ou resinas, que vão ainda ser processadas pela economia externa a 

jusante do sistema. Naturalmente, todas estas “commodities” virão a ser 

classificadas como pseudo-ambientais. 
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Figura 5.6. Diagrama de entrada/saída de “commodities” do processo de 
Preparação de vidro (P1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Diagrama de entrada/saída de “commodities” do processo de 
Preparação de pasta (P2) 
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Figura 5.8. Diagrama de entrada/saída de “commodities” do processo de 
Fabrico de moldes (P3) 

 

 

 

 

 

Figura 5.9. Diagrama de entrada/saída de “commodities” do processo de 
Fabrico de alpiotas (P4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Diagrama de entrada/saída de “commodities” do processo de 
Modelação (P5)  
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Figura 5.11. Diagrama de entrada/saída de “commodities” do processo de 
Enchimento/Olaria (P6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Diagrama de entrada/saída de “commodities” do processo de 
Vidragem (P7) 
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Figura 5.13. Diagrama de entrada/saída de “commodities” do processo de 
Fornos (P8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14. Diagrama de entrada/saída de “commodities” do processo de 
Inspecção final/Embalagem (P9)  
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Figura 5.15. Diagrama de entrada/saída de “commodities” do processo de 
Armazém (P10) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Diagrama de entrada/saída de “commodities” do processo de 
Distribuição (P11) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17. Diagrama de entrada/saída de “commodities” do processo de 
ETARI (P12) 

 

 

 

 

Figura 5.18. Diagrama de entrada/saída de “commodities” do processo de 
Serviços (P13)  

 

 

 

P10 

 

CE  

S
a
íd
a
s 
 

CE  
E
n
tr
a
d
a
s 

 

Peças entradas em A. 

Energia Eléctrica 

Gás propano (garrafa) 

Água rede 

Baterias  
 

Peças em stock 12/2006 

Madeira (paletes)  

Resíduos Domésticos/Ind. 

Lixo de varreduras 

Baterias usadas 

Peças em stock 12/2006 

Madeira (paletes)  

 

 

P11 

 

CE  

CA  
S
a
íd
a
s 
 

CE  

E
n
tr
a
d
a
s 

 

Peças em stock 29/12/2006 

Gasóleo distribuição (1) 

 

 

Peças expedidas 

 

Emissões de CO2 

 

 

P12 

 

CE  CE  

E
n
tr
a
d
a
s 

S
a
íd
a
s 
 Água bruta 

Polial p18 

Floculante Ecopol as/650 

Energia Eléctrica 

Gasóleo 

Lamas 

Água tratada armazenada 

Água tratada reutilizada  
 

 

 

P13 

 

CE  

S
a
íd
a
s 
 CE  

E
n
tr
a
d
a
s 

 

Energia Eléctrica 
 

Resíduos Domésticos/Ind. 

 



108 
 

Tabela 5.3. Síntese das entradas/saídas de “commodities” dos vários 

processos do sistema. 

 

* Em fundo cinzento estão as “commodities” que acabarão por ser retiradas da 

análise, por motivos que se justificam na Secção 5.3.1. 

 

 

 

Commodities económicas
Commodities 

ambientais
Commodities económicas Commodities ambientais *

1 Preparação de Vidro FELDSPATO SE-75 (BIG-BAGS) água (furo) vidro emissão pó silica (p.vidro)

WOLLASTONITE FW 325 (BIG BAGS) big-bags (pagamos p/a levarem) partículas fracção inalável

SILICATO DE ZIRCONIO  (BIG BAGS) sacos de plástico (Sulfato de cobalto)

SULFATO DE COBALTO (EM SACOS) Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem)

Silica Moída Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem)

BOLAS ALUMINA DIAM. 40 mm água bruta

vidro de retorno

água tratada reutilizada 

Energia Eléctrica

2 Preparação de Pasta CAULINO REMBLEND (GRANEL) água (furo) pasta bidons de plástico

FELDSPATO CAZALLA (GRANEL) Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) sacos de plástico (Carbonato de sódio)

SILICATO DE SODIO SUPER NEUTRO (EM BIDONS) Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) emissão pó silica (p. pastas)

ARGILA SANMIX LM2/S (GRANEL) água bruta partículas fracção inalável

ARGILA S90 (GRANEL)

Carbonato de Sódio

BOLAS ALUMINA DIAM.  50 mm

restos de pasta de peças e cortes (quebras)

peças em crú inutilizadas (antes da enforna)

água tratada reutilizada 

Energia Eléctrica

Gasóleo

3 Fabrico de Moldes GESSO CERAMICO EXTRA (GRANEL) água (furo) moldes emissão CO2 (secadores)

TUBO PVC DIAM.20 PN16 PRETO 1.6 Madres fora de uso (pagamos para levarem) partículas fracção inalável

MALHETES REDONDO 38MM CONJUNTO 2 PECAS M/F Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) ruído médio (fab. moldes)

TUBO VD 12 a 32  LEGRAND Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem)

Ferragens Baterias  usadas

VARILHAS FERRO 13CM água bruta

madres

gás natural

Energia Eléctrica

água rede

Baterias 

gás propano (garrafa)

4 Fabrico de Alpiotas POLIOL 9111 (225) alpiotas

ISOCIONATO H (250)

madres alpiotas

5 Modelação resinas madres ruído médio (modelação)

gesso prest dit madres alpiotas

barro lastra latas de resina (pagamos p/a levarem 170 € /ton)

Plasticina Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem)

Verguinha 6mm Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem)

Varão quadrado 8mm

Energia Eléctrica

6 Enchimento/Olaria pasta peças em crú emissão pó silica (olarias)

moldes Ferro-Velho (mistura) partículas fracção inalável

alpiotas restos de pasta de peças e cortes (quebras) emissão CO2 combustão olarias

Energia Eléctrica peças em crú inutilizadas (antes da enforna) ruído médio (olaria)

gás natural gesso  moldes gastos

água tratada reutilizada Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem)

gás propano (garrafa) Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem)

água rede Baterias  usadas

Baterias água bruta

7 Vidragem peças em crú peças vidradas ruído médio (vidragem)

vidro vidro de retorno emissão pó silica (vidragem)

Energia Eléctrica Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) partículas fracção inalável

água rede Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem)

Baterias Baterias  usadas

8 Fornos peças vidradas peças cozidas (1º, 2º Fogo e Recozer) emissão CO2 combustão

ALUMINA CALCINADA MARTOXID MZS3 Revestimento de fornos e refractarios (pagamos p/a levarem)ruído médio (fornos)

Placas esferovite Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem)

gás natural Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem)

Energia Eléctrica Baterias  usadas

água rede

Baterias 

9 Inspecção Final / Embalagem peças cozidas (1º, 2º Fogo e Recozer) peças entradas em armazém emissão CO2 retráctil

plástico retráctil peças inutilizadas (caco) (pagamos para levarem) ruído médio (esc.final)

paletes cartão/papel (recebemos p/a levarem)

cartão caixas Plástico (filme) (recebemos p/a levarem)

cartão placas Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem)

gás natural Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem)

Energia Eléctrica Baterias  usadas

Gasóleo

água rede

Baterias 

10 Armazém peças entradas em armazém  peças em stock 29/12/2006

Energia Eléctrica madeira (paletes) (recebemos p/a levarem)

gás propano (garrafa) Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem)

água rede Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem)

Baterias Baterias usadas

11 Distribuição peças em stock 29/12/2006 peças expedidas emissão CO2 transporte (1)

Gasóleo distribuição (1)

12 ETARI água bruta lamas

POLIAL p18 água tratada armazenada

Floculante ECOPOL AS/650 água tratada reutilizada 

Energia Eléctrica

Gasóleo

13 Serviços Energia Eléctrica Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem)

Nº Processo

Entradas Saídas



109 

 

5.3. Caracterização quantitativa básica do sistema 

5.3.1. Dados de entrada/saída de “commodities” 

A unidade de tempo escolhida para a recolha dos dados de operação do 

sistema foi de 1 ano, que é o período cíclico de actividade da empresa. As 

quantidades das várias “commodities” de entrada/saída que são 

consumidas/produzidas ou extraídas/emitidas por cada processo, por unidade 

de tempo são apresentadas na Tabela 5.4 e Tabela 5.5.  

 

As unidades físicas em que estas quantidades estão expressas são ditadas 

pela mera conveniência ou pelo uso, apenas tendo de ser iguais para a mesma 

“commodity”, em todos os processos. 

Os valores de consumo/produção de algumas “commodities” (água suja, 

baterias novas e usadas, gasóleo, energia eléctrica) só estavam disponíveis 

em termos globais, isto é, para o sistema como um todo, o que obrigou a 

estimar “a posteriori” a sua pelos processos relevantes, com base na 

experiência de peritos da empresa. Por exemplo, o consumo global de energia 

eléctrica do sistema foi distribuído da seguinte forma: P1 (9%), P2 (15%), P3 

(6%), P5 (3%), P6 (25%), P7 (8%), P8 (11%), P9 (6%), P10 (7%), P12 (4%) 

e P13 (6%). Optou-se por agregar a variada gama de produtos cerâmicos 

produzidos pelo sistema numa única “commodity” (peças expedidas), por falta 

de dados fiáveis para fazer a sua discriminação. 

Por último, os dados sobre as concentrações de partículas de Sílica e de 

partículas finas em suspensão no ar [mg/m3], e sobre o nível de ruído [dB(A)], 

que são “commodities” ambientais de saída dos processos 1-3 e 5-9 (ver 

Tabela 5.3), acabaram por se revelar insuficientes para a presente análise de 

atribuição de efeitos ambientais de curto-prazo, pelo que estas “commodities”, 

assinaladas a fundo cinzento na Tabela 5.4 e Tabela 5.5, tiveram que se 

descartar. Veja-se com mais detalhe porquê, por exemplo, para o caso da 

concentração de partículas de Sílica no ar, na vizinhança do espaço onde o 

processo 1 (preparação de vidro) ocorre (Volume de Controlo, VC), grandeza 

associada à “commodity” ambiental k. Na verdade, esta grandeza pode ser 

interpretada como um tensor permanente b’’k1,∞ = 0.42 mg/m3 (ver equação 

(3.10)) no ambiente circunvizinho ao VC. Para determinar a componente 
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correspondente b�k1[mg/ano] da matriz de intervenção B�, é necessário modelar 

a variação com o tempo t, da quantidade de partículas de Sílica no VC, 

bk1(t)[mg], depois do processo 1 ser iniciado (instante t=0), como se pode ver 

na Figura 5.19, que é explicada abaixo. Ora, tal modelação está já fora do 

âmbito do trabalho visado na tese. 
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Figura 5.19. Variação temporal da quantidade partículas de Sílica em 
suspensão no ar no VC onde ocorre o processo 1. 

 

A explicação detalhada da Figura 5.19 é a seguinte: 

O processo 1 é iniciado no instante t=0, quando o total de partículas de Sílica 

no VC é bk1(0)=0 mg. Na parte a da Figura 5.19 para t>0, as partículas de 

Sílica são produzidas a uma taxa constante b�k1[mg/ano] no interior do VC, e 

são evacuadas para o exterior do VC a uma taxa variável b<
k1(t). Na parte b da 

Figura 5.19 apresenta-se um gráfico qualitativo da evolução temporal da 

quantidade de partículas de Sílica no VC, bk1(t), a qual estabiliza 

assimptoticamente com o tempo, i.e., bk1(t) → bk1,∞ para t → ∞. Assim, como 

b’’k1,∞ = bk1,∞/V, onde V = (Volume do VC), para calcular b’’k1,∞ é necessário 

modelar previamente bk1(t). 

 

 

Volume de 

Controlo, VC 
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Tabela 5.4. Dados de entrada/saída de “commodities” dos processos 1-5, durante 1 ano de operação do sistema. 

 

 

 

Commodities económicas 2006 Unids.
Commodities 

ambientais
2006 Unids. Commodities económicas 2006 Unids. Commodities ambientais 2006 Unids.

1 Preparação de Vidro FELDSPATO SE-75 (BIG-BAGS) 1689,33 ton água (furo) 2067700 litros vidro 4185 ton (seco) emissão pó silica (p.vidro) 0,42 mg/m
3

WOLLASTONITE FW 325 (BIG BAGS) 821,98 ton big-bags (pagamos p/a levarem) 10740 kg partículas fracção inalável 2,28 mg/m
3

SILICATO DE ZIRCONIO  (BIG BAGS) 506,677 ton sacos de plástico (Sulfato de cobalto) 22 unids.

SULFATO DE COBALTO (EM SACOS) 545,9 kg Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 33367,2 kg

Silica Moída 343,111 ton Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 25831 kg

BOLAS ALUMINA DIAM. 40 mm 19.450 kg água bruta 36300 litros

vidro de retorno 1400 ton

água tratada reutilizada 33000 litros

Energia Eléctrica 2009794 kWh

2 Preparação de Pasta CAULINO REMBLEND (GRANEL) 8478,37 ton água (furo) 12178688 litros pasta 43132 ton bidons de plástico 291 unids.

FELDSPATO CAZALLA (GRANEL) 10654,33 ton Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 44489,6 kg sacos de plástico (Carbonato de sódio) 880 unids.

SILICATO DE SODIO SUPER NEUTRO (EM BIDONS) 87421,8 kg Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 61994,4 kg emissão pó silica (p. pastas) 1,12 mg/m
3

ARGILA SANMIX LM2/S (GRANEL) 4321,74 ton água bruta 31460 litros partículas fracção inalável 0,83 mg/m
3

ARGILA S90 (GRANEL) 7337,45 ton

Carbonato de Sódio 19,4 ton

BOLAS ALUMINA DIAM.  50 mm 38900 kg

restos de pasta de peças e cortes (quebras) 1800 ton

peças em crú inutilizadas (antes da enforna) 48351 unids.

água tratada reutilizada 33000 litros

Energia Eléctrica 3349657 kWh

Gasóleo 1805,3 litros

3 Fabrico de Moldes GESSO CERAMICO EXTRA (GRANEL) 2209,226 ton água (furo) 1753354 litros moldes 24410 unids. emissão CO2 (secadores) 127,89 tCO2

TUBO PVC DIAM.20 PN16 PRETO 1.6 9150 m Madres fora de uso (pagamos para levarem) 7500 kg partículas fracção inalável 1,04 mg/m
3

MALHETES REDONDO 38MM CONJUNTO 2 PECAS M/F 525328 unids. Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 50050,8 kg ruído médio (fab. moldes) 86,55 dB(A)

TUBO VD 12 a 32  LEGRAND 28577 m Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 41329,6 kg

Ferragens 41139 unids. Baterias  usadas 869,91 kg

VARILHAS FERRO 13CM 33540 unids. água bruta 48400 litros

madres 70 unids.

gás natural 59006 m
3

Energia Eléctrica 1339863 kWh

água rede 127,9 litros

Baterias 869,91 kg

gás propano (garrafa) 1800,33 kg

4 Fabrico de Alpiotas POLIOL 9111 (225) 3825 kg alpiotas 3250 unids.

ISOCIONATO H (250) 3750 kg

madres alpiotas 9 unids.

5 Modelação resinas 3618,16 kg madres 70 unids. ruído médio (modelação) 78,9 dB(A)

gesso prest dit 10500 kg madres alpiotas 9 unids.

barro lastra 2061 kg latas de resina (pagamos p/a levarem 170 € /ton) 1824 unids.

Plasticina 209,5 unids. Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 50050,8 kg

Verguinha 6mm 900 m Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 41329,6 kg

Varão quadrado 8mm 102 m

Energia Eléctrica 669931 kWh

Nº Processo

Entradas Saídas
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Tabela 5.5. Dados de entrada/saída de “commodities” dos processos 6-13, durante 1 ano de operação do sistema. 

 

Commodities económicas 2006 Unids.
Commodities 

ambientais
2006 Unids. Commodities económicas 2006 Unids. Commodities ambientais 2006 Unids.

6 Enchimento/Olaria pasta 43132 ton peças em crú 2557442 unids. emissão pó silica (olarias) 2,89 mg/m
3

moldes 24410 unids. Ferro-Velho (mistura) 120660 kg partículas fracção inalável 2,73 mg/m
3

alpiotas 3250 unids. restos de pasta de peças e cortes (quebras) 1800 ton emissão CO2 combustão olarias 1497,31 tCO2

Energia Eléctrica 5582761 kWh peças em crú inutilizadas (antes da enforna) 48351 unids. ruído médio (olaria) 79,31 dB(A)

gás natural 690831 m
3

gesso  moldes gastos 2777,8 ton

água tratada reutilizada 99000 litros Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 116785,2 kg

gás propano (garrafa) 1800,33 kg Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 129155 kg

água rede 511,6 litros Baterias  usadas 1681,83 kg

Baterias 1681,83 kg água bruta 58080 litros

7 Vidragem peças em crú 2557442 unids. peças vidradas 2507036 unids. ruído médio (vidragem) 93,18 dB(A)

vidro 4185 ton (seco) vidro de retorno 1400 ton emissão pó silica (vidragem) 4,06 mg/m
3

Energia Eléctrica 1786484 kWh Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 61173,2 kg partículas fracção inalável 9,73 mg/m
3

água rede 319,75 litros Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 56828,2 kg

Baterias 927,91 kg Baterias  usadas 927,91 kg

8 Fornos peças vidradas 2507036 unids. peças cozidas (1º, 2º Fogo e Recozer) 2730045 unids. emissão CO2 combustão 18778,82 tCO2

ALUMINA CALCINADA MARTOXID MZS3 13650 kg Revestimento de fornos e refractarios (pagamos p/a levarem) 23143 kg ruído médio (fornos) 75,88 dB(A)

Placas esferovite 3524184 unids. Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 61173,2 kg

gás natural 8664221 m
3

Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 77493 kg

Energia Eléctrica 2456415 kWh Baterias  usadas 1739,83 kg

água rede 153,48 litros

Baterias 1739,83 kg

9 Inspecção Final / Embalagem peças cozidas (1º, 2º Fogo e Recozer) 2730045 unids. peças entradas em armazém 2447645 unids. emissão CO2 retráctil 29,25 tCO2

plástico retráctil 130349 kg peças inutilizadas (caco) (pagamos para levarem) 1142,9 ton ruído médio (esc.final) 82,43 dB(A)

paletes 84322 unids. cartão/papel (recebemos p/a levarem) 57920 kg

cartão caixas 64866 unids. Plástico (filme) (recebemos p/a levarem) 19220 kg

cartão placas 637035 unids. Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 38928,4 kg

gás natural 13496 m
3

Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 41329,6 kg

Energia Eléctrica 1339863 kWh Baterias  usadas 2551,74 kg

Gasóleo 580,275 litros

água rede 102,32 litros

Baterias 2551,74 kg

10 Armazém peças entradas em armazém 2447645 unids.  peças em stock 29/12/2006 166972 unids.

Energia Eléctrica 1563173 kWh madeira (paletes) (recebemos p/a levarem) 180960 kg

gás propano (garrafa) 7201,33 kg Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 38928,4 kg

água rede 63,95 litros Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 41329,6 kg

Baterias 2203,77 kg Baterias usadas 2203,77 kg

11 Distribuição peças em stock 29/12/2006 166972 unids. peças expedidas 2458987 unids. emissão CO2 transporte (1) 2667,3 tCO2

Gasóleo distribuição (1) 998023 litros

12 ETARI água bruta 242000 litros lamas 3735 ton

POLIAL p18 46940 kg água tratada armazenada 77000 litros

Floculante ECOPOL AS/650 500 kg água tratada reutilizada 165000 litros

Energia Eléctrica 893242 kWh

Gasóleo 998023 litros

13 Serviços Energia Eléctrica 1339863 kWh Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 61173,2 kg

Nº Processo

Entradas Saídas
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5.3.2. Matrizes Tecnológica e de Intervenção 

Com base nos dados da Tabela 5.4 e Tabela 5.5, constituíram-se a matriz 

tecnológica A� (75x13) e a matriz de intervenção B� (4x13) do sistema, que se 

mostram, respectivamente, na Tabela 5.6 e na Tabela 5.7, onde a	
�[(unidades 
da “commodity” económica i)/ano] e b	�[(unidades da “commodity” ambiental 

k)/ano]. Uma quantidade negativa/positiva representa o consumo/produção 

ou extracção/emissão de uma “commodity” de entrada/saída. Nestas matrizes, 

as “commodities” estão numeradas e classificadas de acordo com um código 

de cores, e os processos são referidos pelos seus números na Tabela 5.4 e 

Tabela 5.5. A coluna do processo 13 está assinalada a cinzento por motivos 

que se explicam na Secção 5.5. 
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Tabela 5.6. Matriz tecnológica A�  (75x13), do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Commodities Económicas / Processos Unids. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 água tratada reutilizada litros -33000 -33000 -99000 165000

2 alpiotas unids. 3250 -3250

3 madres unids. -70 70

4 madres alpiotas unids. -9 9

5 moldes unids. 24410 -24410

6 pasta ton 43132 -43132

7 peças cozidas (1º, 2º Fogo e Recozer) unids. 2730045 -2730045

8 peças em crú unids. 2557442 -2557442

9 peças entradas em armazém unids. 2447645 -2447645

10 peças vidradas unids. 2507036 -2507036

11 peças em stock 29/12/2006 unids. 166972 -166972

12 vidro ton 4185 -4185

13 água bruta litros 36300 31460 48400 58080 67760 -242000

14 peças em crú inutilizadas (antes da enforna) unids. -48351 48351

15 restos de pasta de peças e cortes (quebras) ton -1800 1800

16 vidro de retorno ton -1400 1400

17 água tratada armazenada litros 77000

18 Baterias  usadas (recebemos p/a levarem) kg 869,91 1681,83 927,91 1739,83 2551,74 2203,78

19 cartão/papel (recebemos p/a levarem) kg 57920

20 Ferro-Velho (mistura) (recebemos) kg 120660

21 gesso  moldes gastos (recebemos) ton 2777,8

22 madeira (paletes) (recebemos p/a levarem) kg 180960

23 Plástico (filme) (recebemos p/a levarem) kg 19220

24 peças expedidas unids. 2458987

25 ARGILA S90 (GRANEL) ton -7337,45

26 ARGILA SANMIX LM2/S (GRANEL) ton -4321,74

27 barro lastra kg -2061

28 Carbonato de Sódio ton -19,4

29 CAULINO REMBLEND (GRANEL) ton -8478,37

30 FELDSPATO CAZALLA (GRANEL) ton -10654,33

31 FELDSPATO SE-75 (BIG-BAGS) ton -1689,33

32 Silica Moída ton -343,111

33 SILICATO DE SODIO SUPER NEUTRO (EM BIDONS) kg -87421,8

34 SILICATO DE ZIRCONIO  (BIG BAGS) ton -506,677

35 SULFATO DE COBALTO (EM SACOS) kg -545,9

36 WOLLASTONITE FW 325 (BIG BAGS) ton -821,98

37 ALUMINA CALCINADA MARTOXID MZS3 kg -13650

38 Baterias kg -869,91 -1681,83 -927,91 -1739,83 -2551,74 -2203,78

39 BOLAS ALUMINA DIAM.  50 mm kg -38900

40 BOLAS ALUMINA DIAM. 40 mm kg -19,450

41 cartão caixas unids. -64866

42 cartão placas unids. -637035

43 Ferragens unids. -41139

44 Floculante ECOPOL AS/650 kg -500

45 GESSO CERAMICO EXTRA (GRANEL) ton -2209,226

46 gesso prest dit kg -10500

47 ISOCIONATO H (250) kg -3750

48 MALHETES REDONDO 38MM CONJUNTO 2 PECAS M/F unids. -525328

49 paletes unids. -84322

50 Placas esferovite unids. -3524184

51 Plasticina unids. -209,5

52 plástico retráctil kg -130349

53 POLIAL p18 kg -46940

54 POLIOL 9111 (225) kg -3825

55 resinas kg -3618,16

56 TUBO PVC DIAM.20 PN16 PRETO 1.6 m -9150

57 TUBO VD 12 a 32  LEGRAND m -28577

58 Varão quadrado 8mm m -102

59 VARILHAS FERRO 13CM unids. -33540

60 Verguinha 6mm m -900

61 água rede litros -127,9 -511,6 -319,75 -153,48 -102,32 -63,95

62 Energia Eléctrica kWh -2009794 -3349657 -1339863 -669931,3 -5582761 -1786484 -2456415 -1339863 -1563173 -893241,8 -1339863

63 gás natural m3 -59006 -690831 -8664221 -13496

64 gás propano (garrafa) kg -1800,33 -1800,33 -7201,333

65 Gasóleo litros -1805,3 -580,3 -193,4

66 Gasóleo distribuição litros 998023

67 big-bags (pagamos p/a levarem) kg 10740 entrada/saída boa (interno)

68 lamas (pagamos) ton 3735 entrada/saída má (interno)

69 latas de resina (pagamos p/a levarem 170 € /ton) unids. 1824 saída boa residual (externo)

70 Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) kg 25831 61994,4 41329,6 41329,6 129155 56828,2 77493 41329,6 41329,6 saída boa principal (externo)

71 Madres fora de uso (pagamos para levarem) kg 7500 pseudo-ambientais entrada matérias-primas

72 peças inutilizadas (caco) (pagamos para levarem) ton 1142,9 pseudo-ambientais entrada matérias-subsidiárias/equipamentos

73 Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) kg 33367,2 44489,6 50050,8 50050,8 116785,2 61173,2 61173,2 38928,4 38928,4 61173,2 pseudo-ambientais entrada recursos

74 Revestimento de fornos e refractarios (pagamos p/a levarem) kg 23143 pseudo-ambientais entrada energia

75 sacos de plástico (Sulfato de cobalto) (custo zero p/a levarem) unids. 22 pseudo-ambientais saída resíduos que pagamos para levarem

Legenda:
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Tabela 5.7. Matriz de intervenção B� (4x13), do sistema. 

 

 

Nº Commodities Ambientais / Processos Unids. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 água (furo) litros -2067700 -12178688 -1753354

2 bidons de plástico unids. 291

3 emissão CO2 ton eq. 127,89 1497,31 18778,82 29,25 2667,3

4 sacos de plástico (Carbonato de sódio) unids. 880

Entradas ambientais

Saídas ambientais

Legenda:
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5.4. Atribuição de intervenções ambientais a subsistemas 

 

5.4.1. Identificação de partições de subsistemas relevantes 

Para efeitos de aplicação da ferramenta de gestão da Secção 3.3.1.1, parece 

relevante e suficiente, definir duas partições de subsistemas, a saber: uma 

partição P do sistema completo, definida na Tabela 5.8; abarcando os grandes 

módulos da CA da ROCA; e uma partição P’ do módulo de Produção 

(subsistema S1 da partição P), descrita na Tabela 5.9, que é o módulo mais 

complexo da CA da ROCA. 

 

Tabela 5.8. 1ª partição de subsistemas, P={S1, S2, S3}. 

Sq Descrição Processos incluídos 

S1 Módulo de Produção 1-9, 12 
S2 Módulo do Armazém/Distribuição 10, 11 
S3 Módulo de Serviços 13 
 

Tabela 5.9. 2º partição de subsistemas, P’={S’1, S’2, S’3, S’4, S’5, S’6}. 

S’q Descrição Processos incluídos 

S’1 Departamento Cerâmico 1, 2, 12 
S’2 Desenvolvimento e Modelação 3-5 
S’3 Olaria 6 
S’4 Vidragem 7 
S’5 Fornos 8 
S’6 Inspecção Final 9 
 

A aplicação da ferramenta aos subsistemas seleccionados permite avaliar o 

peso (%) de cada “commodity” distribuído pelos subsistemas seleccionados, e, 

evidenciar as contribuições de cada subsistema no sistema Sq e S’q. 

 

5.4.2. Resultados da análise 

Na Tabela 5.10, apresentam-se as saídas conjuntas da ferramenta da Secção 

3.3.1.1, para as partições P e P’ (ver Tabela 5.8 e Tabela 5.9) de subsistemas 

de todo ou parte do sistema base do Caso de Estudo. Estas saídas são os 

pesos p[q][%] de imputação ao subsistema Sq da partição em causa, das 

intervenções (pseudo-) ambientais correspondentes à extracção/emissão 

(consumo/produção) de “commodities” (pseudo-) ambientais pelo sistema, no 

caso da partição P, ou pelo seu módulo de produção, no caso da partição P’. 
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Nesta tabela, as “commodities” estão classificadas segundo um código de 

cores, tendo-se empregado o Passo 1 do Método Base de resolução do 

Problema da Alocação (ver Secção 4.2.3), para identificar as “commodities” 

pseudo-ambientais. 

 

Tabela 5.10. Pesos p[q] (%) de repartição das intervenções ambientais 

relativas à extracção/emissão de “commodities” (pseudo-) 

ambientais, entre os vários subsistemas, Sq e S’q, das partições P 

e P’ (ver Tabela 5.8 e Tabela 5.9). 

 

N.º Commodities (Pseudo-) Ambientais  / Subsistemas S1 S2 S3 S'1 S'2 S'3 S'4 S'5 S'6

1 água (furo) 100% 0% 0% 89% 11% 0% 0% 0% 0%

2 bidons de plástico 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

3 emissão CO2 88% 12% 0% 0% 1% 7% 0% 92% 0%

4 sacos de plástico (Carbonato de sódio) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

5 ARGILA S90 (GRANEL) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

6 ARGILA SANMIX LM2/S (GRANEL) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

7 barro lastra 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

8 Carbonato de Sódio 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

9 CAULINO REMBLEND (GRANEL) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

10 FELDSPATO CAZALLA (GRANEL) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

11 FELDSPATO SE-75 (BIG-BAGS) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

12 Silica Moída 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

13 SILICATO DE SODIO SUPER NEUTRO (EM BIDONS) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

14 SILICATO DE ZIRCONIO  (BIG BAGS) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

15 SULFATO DE COBALTO (EM SACOS) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

16 WOLLASTONITE FW 325 (BIG BAGS) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

17 ALUMINA CALCINADA MARTOXID MZS3 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

18 Baterias 78% 22% 0% 0% 11% 22% 12% 22% 33%

19 BOLAS ALUMINA DIAM.  50 mm 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

20 BOLAS ALUMINA DIAM. 40 mm 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

21 cartão caixas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

22 cartão placas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

23 Ferragens 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

24 Floculante ECOPOL AS/650 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

25 GESSO CERAMICO EXTRA (GRANEL) 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

26 gesso prest dit 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

27 ISOCIONATO H (250) 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

28 MALHETES REDONDO 38MM CONJUNTO 2 PECAS M/F 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

29 paletes 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

30 Placas esferovite 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

31 Plasticina 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

32 plástico retráctil 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

33 POLIAL p18 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

34 POLIOL 9111 (225) 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

35 resinas 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

36 TUBO PVC DIAM.20 PN16 PRETO 1.6 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

37 TUBO VD 12 a 32  LEGRAND 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

38 Varão quadrado 8mm 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

39 VARILHAS FERRO 13CM 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

40 Verguinha 6mm 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

41 água rede 95% 5% 0% 0% 11% 42% 26% 13% 8%

42 Energia Eléctrica 87% 7% 6% 32% 10% 29% 9% 13% 7%

43 gás natural 100% 0% 0% 0% 1% 7% 0% 92% 0%

44 gás propano (garrafa) 33% 67% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0%

45 Gasóleo 100% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 23%

46 Gasóleo distribuição 0% 100% 0% - - - - - -

47 big-bags (pagamos p/a levarem) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

48 lamas (pagamos) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

49 latas de resina (pagamos p/a levarem 170 € /ton) 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

50 Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 92% 8% 0% 18% 17% 27% 12% 16% 9%

51 Madres fora de uso (pagamos para levarem) 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

52 peças inutilizadas (caco) (pagamos para levarem) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

53 Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 82% 7% 11% 17% 22% 26% 13% 13% 9%

54 Revestimento de fornos e refractarios (pagamos p/a levarem) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

55 sacos de plástico (Sulfato de cobalto) (custo zero p/a levarem) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

ambientais entrada

ambientais saída

pseudo-ambientais entrada matérias-primas

pseudo-ambientais entrada matérias-subsidiárias/equipamentos

pseudo-ambientais entrada recursos

pseudo-ambientais entrada energia

pseudo-ambientais saída resíduos que pagamos p/a levarem

Legenda:
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A Tabela 5.10 permite fazer diversas análises.

Por exemplo, analisando a emissão de CO

observa-se que 88% do valor total 

(produção) e 12% referente ao armazém e distribuição. Analisando mais 

pormenorizadamente, na partição P’, esses 88% estão repartidos da seguinte 

forma (ver Figura 5.20): 92% atribuídos à secção 

1% ao desenvolvimento e modelação (fabrico de moldes). As emissões de CO

estão directamente ligadas ao consumo de gás natural (“commodity” nº 43), 

como se pode verificar nas percentagens de ambas as “commodities”. A 

secção dos fornos é o processo que consome mais gás natural, e, por 

consequência tem uma contribuição mais significativa do que os restantes 

subsistemas. 

Figura 5.20. Distribuição do peso da “commodity” (nº3) emissão de CO
partição P’. 

 

A energia eléctrica na partição P est

subsistema S1, 7% para o S

referente aos 87% pertencentes ao subsistema S

na Figura 5.21. 

 

0%

50%
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Emissão de CO2

permite fazer diversas análises. 

Por exemplo, analisando a emissão de CO2 categorizada como “commodity” 3, 

se que 88% do valor total das emissões é proveniente do S

(produção) e 12% referente ao armazém e distribuição. Analisando mais 

pormenorizadamente, na partição P’, esses 88% estão repartidos da seguinte 

): 92% atribuídos à secção dos fornos, 7% às olarias e 

1% ao desenvolvimento e modelação (fabrico de moldes). As emissões de CO

estão directamente ligadas ao consumo de gás natural (“commodity” nº 43), 

como se pode verificar nas percentagens de ambas as “commodities”. A 

fornos é o processo que consome mais gás natural, e, por 

consequência tem uma contribuição mais significativa do que os restantes 

 

Distribuição do peso da “commodity” (nº3) emissão de CO

A energia eléctrica na partição P está repartida da seguinte forma: 87% para o 

, 7% para o S2 e 6% para o S3. A repartição da energia eléctrica, 

referente aos 87% pertencentes ao subsistema S1 na partição P’ está exposta 

S'1 S'2 S'3 S'4 S'5 S'6

0% 1% 7%
0%

92%

0%

S'1 S'2 S'3 S'4 S'5 S'6

Emissão de CO2 0% 1% 7% 0% 92% 0%

categorizada como “commodity” 3, 

das emissões é proveniente do S1 

(produção) e 12% referente ao armazém e distribuição. Analisando mais 

pormenorizadamente, na partição P’, esses 88% estão repartidos da seguinte 

dos fornos, 7% às olarias e 

1% ao desenvolvimento e modelação (fabrico de moldes). As emissões de CO2 

estão directamente ligadas ao consumo de gás natural (“commodity” nº 43), 

como se pode verificar nas percentagens de ambas as “commodities”. A 

fornos é o processo que consome mais gás natural, e, por 

consequência tem uma contribuição mais significativa do que os restantes 

Distribuição do peso da “commodity” (nº3) emissão de CO2 na 

á repartida da seguinte forma: 87% para o 

. A repartição da energia eléctrica, 

na partição P’ está exposta 



 

Figura 5.21. Distribuiçã
partição P’.

 

A percepção das contribuições de cada secção, na produção de resíduos, tem 

um interesse elevado para uma gestão mais sustentável de um processo. Por 

exemplo, as “commodities” pseudo

(47-55) são originadas maioritariamente pelo subsistema S

50 é repartida em 92% para o S

repartida em 82% para o S

Figura 5.22. Distribuição do peso
varreduras e resíduos domésticos/industriais na partição P’.

 

Destes simples exemplos, vê

intervenções ambientais a subsistemas, em sistemas complexos mas com um 

sistema de informação/monitorização fiável, permite uma leitura, 

interpretação e avaliação do consumo/produção de “commodities” ambientais 
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50%
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Energia Eléctrica

0%

50%

100%

Lixo de varreduras

Resíduos Dom./Ind.

Distribuição do peso da “commodity” (nº42) energia eléctrica na 
partição P’. 

A percepção das contribuições de cada secção, na produção de resíduos, tem 

um interesse elevado para uma gestão mais sustentável de um processo. Por 

exemplo, as “commodities” pseudo-ambientais que são saídas externas más 

55) são originadas maioritariamente pelo subsistema S1. A “commodity” 

50 é repartida em 92% para o S1 e 8% para o S2, e, a “commodity” 53 é 

repartida em 82% para o S1, 7% para o S2 e 11% para o S3. 

Distribuição do peso das “commodities” (nº50 e nº 53) lixo de 
varreduras e resíduos domésticos/industriais na partição P’.

Destes simples exemplos, vê-se que a ferramenta de imputação de 

intervenções ambientais a subsistemas, em sistemas complexos mas com um 

mação/monitorização fiável, permite uma leitura, 

interpretação e avaliação do consumo/produção de “commodities” ambientais 

0%

50%

100%

S'1 S'2 S'3 S'4 S'5 S'6

32%

10%
29%

9% 13% 7%

S'1 S'2 S'3 S'4 S'5 S'6

Energia Eléctrica 32% 10% 29% 9% 13% 7%

S'1 S'2 S'3 S'4 S'5 S'6

S'1 S'2 S'3 S'4 S'5 S'6

Lixo de varreduras 18% 17% 27% 12% 16% 9%

Resíduos Dom./Ind. 17% 22% 26% 13% 13% 9%
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o do peso da “commodity” (nº42) energia eléctrica na 

A percepção das contribuições de cada secção, na produção de resíduos, tem 

um interesse elevado para uma gestão mais sustentável de um processo. Por 

ais que são saídas externas más 

. A “commodity” 

, e, a “commodity” 53 é 

 

das “commodities” (nº50 e nº 53) lixo de 
varreduras e resíduos domésticos/industriais na partição P’. 

se que a ferramenta de imputação de 

intervenções ambientais a subsistemas, em sistemas complexos mas com um 

mação/monitorização fiável, permite uma leitura, 

interpretação e avaliação do consumo/produção de “commodities” ambientais 

S'6

9%

9%
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e pseudo-ambientais prática e eficaz, convertendo os dados em bruto em 

informação relevante para a gestão da empresa. 

 

5.5. Atribuição de intervenções ambientais a produtos 

Vai-se agora aplicar a ferramenta da Secção 3.3.1.2, incluindo o Método Base 

para resolução do Problema da Alocação (Secção 4.2), ao sistema do Caso de 

Estudo. 

 

5.5.1. Aplicação Standard da ferramenta 

Ponto de partida 

Para começar, o sistema tem: p=13 processos económicos; n=75 

“commodities” económicas; e m=4 “commodities” ambientais. As suas 

matrizes tecnológica e de intervenção são, respectivamente, A� (75x13) e 

B�(4x13) (ver Tabela 5.6 e Tabela 5.7). Como n>p, segue-se a aplicação do 

Método Base para passo-a-passo resolver o Problema da Alocação. 

 

Problema da Alocação: Passo 1 (Secção 4.2.3) 

No Passo 1 do Método Base, npe=51 “commodities” pseudo-ambientais são 

identificadas no conjunto das n=75 “commodities” económicas. As matrizes 

(A�,B�) são transformadas, num primeiro momento, nas matrizes (A�′(24x13), 
B�′ (55x13)) [n’=24, m’=55], apresentadas na Tabela 5.11 e Tabela 5.12, 

respectivamente. No entanto, como a coluna 13 da matriz A�′ ficou vazia, o 
que significa que o processo 13 não representa papel nenhum em qualquer 

ALA, num segundo momento, esta coluna é retirada das matrizes modificadas, 

que passam então a ser (A�′(24x12), B�′(55x12)) [p=13 → 12]. 

Na Tabela 5.11 as “commodities” económicas são numeradas e classificadas 

(segundo um código de cores) como: entradas/saídas internas boas (1-12) e 

más (13-16); e saídas externas boas residuais (17-23) e principal (24). 

Na Tabela 5.12 as “commodities” ambientais e pseudo-ambientais são 

numeradas e classificadas (segundo um código de cores) da forma seguinte: 

ambientais de entrada (1) e saída (2-4); entradas pseudo-ambientais boas: 

matérias-primas (5-16), matérias subsidiárias (17-40), recursos (41) e 

energia (42-46); e saídas pseudo-ambientais más (47-55). 
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Tabela 5.11. Matriz tecnológica modificada A�′ (24x13)  →   A�′ (24x12) 

 

 

 

 

 

 

Nº Commodities Económicas / Processos Unids. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 água tratada reutilizada litros -33000 -33000 -99000 165000

2 alpiotas unids. 3250 -3250

3 madres unids. -70 70

4 madres alpiotas unids. -9 9

5 moldes unids. 24410 -24410

6 pasta ton 43132 -43132

7 peças cozidas (1º, 2º Fogo e Recozer) unids. 2730045 -2730045

8 peças em crú unids. 2557442 -3E+06

9 peças entradas em armazém unids. 2447645 -2447645

10 peças vidradas unids. 2507036 -3E+06

11 peças em stock 29/12/2006 unids. 166972 -166972

12 vidro ton 4185 -4185

13 água bruta litros 36300 31460 48400 58080 67760 -242000

14 peças em crú inutilizadas (antes da enforna) unids. -48351 48351

15 restos de pasta de peças e cortes (quebras) ton -1800 1800

16 vidro de retorno ton -1400 1400

17 água tratada armazenada litros 77000

18 Baterias  usadas (recebemos p/a levarem) kg 869,91 1681,83 927,91 1739,83 2551,74 2203,78

19 cartão/papel (recebemos p/a levarem) kg 57920

20 Ferro-Velho (mistura) (recebemos) kg 120660

21 gesso  moldes gastos (recebemos) ton 2777,8

22 madeira (paletes) (recebemos p/a levarem) kg 180960

23 Plástico (filme) (recebemos p/a levarem) kg 19220

24 peças expedidas unids. 2458987

entrada/output boa (interno)

entrada/saída má (interno)

saída boa residual (externo)

saída boa principal (externo)

Legenda:
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Tabela 5.12. Matriz de intervenção modificada B�′ (55x13) →   B�′ (55x12) 

 

Nº Commodities (Pseudo-) Ambientais / Processos Unids. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 água (furo) litros -2067700 -12178688 -1753354

2 bidons de plástico unids. 291

3 emissão CO2 ton eq. 127,89 1497,31 18778,82 29,25 2667,3

4 sacos de plástico (Carbonato de sódio) unids. 880

5 ARGILA S90 (GRANEL) ton -7337,45

6 ARGILA SANMIX LM2/S (GRANEL) ton -4321,74

7 barro lastra kg -2061

8 Carbonato de Sódio ton -19,4

9 CAULINO REMBLEND (GRANEL) ton -8478,37

10 FELDSPATO CAZALLA (GRANEL) ton -10654,33

11 FELDSPATO SE-75 (BIG-BAGS) ton -1689,33

12 Silica Moída ton -343,111

13 SILICATO DE SODIO SUPER NEUTRO (EM BIDONS) kg -87421,8

14 SILICATO DE ZIRCONIO  (BIG BAGS) ton -506,677

15 SULFATO DE COBALTO (EM SACOS) kg -545,9

16 WOLLASTONITE FW 325 (BIG BAGS) ton -821,98

17 ALUMINA CALCINADA MARTOXID MZS3 kg -13650

18 Baterias kg -869,91 -1681,83 -927,91 -1739,83 -2551,74 -2203,78

19 BOLAS ALUMINA DIAM.  50 mm kg -38900

20 BOLAS ALUMINA DIAM. 40 mm kg -19,450

21 cartão caixas unids. -64866

22 cartão placas unids. -637035

23 Ferragens unids. -41139

24 Floculante ECOPOL AS/650 kg -500

25 GESSO CERAMICO EXTRA (GRANEL) ton -2209,23

26 gesso prest dit kg -10500

27 ISOCIONATO H (250) kg -3750

28 MALHETES REDONDO 38MM CONJUNTO 2 PECAS M/F unids. -525328

29 paletes unids. -84322

30 Placas esferovite unids. -3524184

31 Plasticina unids. -209,5

32 plástico retráctil kg -130349

33 POLIAL p18 kg -46940

34 POLIOL 9111 (225) kg -3825

35 resinas kg -3618,16

36 TUBO PVC DIAM.20 PN16 PRETO 1.6 m -9150

37 TUBO VD 12 a 32  LEGRAND m -28577

38 Varão quadrado 8mm m -102

39 VARILHAS FERRO 13CM unids. -33540

40 Verguinha 6mm m -900

41 água rede litros -127,9 -511,6 -319,75 -153,48 -102,32 -63,95

42 Energia Eléctrica kWh -2009794 -3349656,6 -1339863 -669931 -5582761 -1786484 -2456415 -1339863 -1563173 -893242 -1339863

43 gás natural m3 -59006 -690831 -8664221 -13496

44 gás propano (garrafa) kg -1800,33 -1800,33 -7201,33

45 Gasóleo litros -1805,3 -580,3 -193,4

46 Gasóleo distribuição litros 998023

47 big-bags (pagamos p/a levarem) kg 10740

48 lamas (pagamos) ton 3735

49 latas de resina (pagamos p/a levarem 170 € /ton) unids. 1824

50 Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) kg 25831 61994,4 41329,6 41329,6 129155 56828,2 77493 41329,6 41329,6

51 Madres fora de uso (pagamos para levarem) kg 7500

52 peças inutilizadas (caco) (pagamos para levarem) ton 1142,9

53 Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) kg 33367,2 44489,6 50050,8 50050,8 116785,2 61173,2 61173,2 38928,4 38928,4 61173,2

54 Revestimento de fornos e refractarios (pagamos p/a levarem) kg 23143

55 sacos de plástico (Sulfato de cobalto) (custo zero p/a levarem) unids. 22

ambientais entrada

ambientais saída

pseudo-ambientais entrada matérias-primas

pseudo-ambientais entrada matérias-subsidiárias/equipamentos

pseudo-ambientais entrada recursos

pseudo-ambientais entrada energia

pseudo-ambientais saída resíduos que pagamos p/a levarem

Legenda:
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Problema da Alocação: Subpassos 2a e 2b 

De acordo com as condições e regra básicas do Subpassos 2a e 2b do Método 

Base (Secções 4.2.3.1 e 4.2.3.2), as possibilidades “a priori” de alocação de 

processos no sistema estão indicadas na Tabela 5.13. 

No segundo passo da alocação, a Tabela 5.14 foi construída para auxiliar. 

Pode, assim, obter-se um máximo de pmax=29 processos alocados (2 reais e 

27 virtuais) por alocação total de todos os processos alocáveis do sistema, tal 

como se mostra na Tabela 5.14. Como só são necessários n’=24 processos 

para resolver o Problema de Alocação, existe um grande número de alocações 

admissíveis “a priori”, apenas considerando as regras de Heijungs. 

 

Tabela 5.13. Possibilidades “a priori” de alocação de processos no sistema. 

Processo 
j 

“Commodities” económicas 
máx. 
nj 

N.º de coeficientes não 
nulos Entradas 

más 
Internas 

Saídas boas 

Internas Externas a�′ij b�′kj Total 

1 16 12 - 2 2 12 14 
2 14, 15 6 - 3 2 14 16 
3 - 5 18 2 2 16 18 
4 - - - 1 - - - 
5 - 3, 4 - 2 0 10 10 
6 - 8 18, 20, 21 4 7 8 15 
7 - 10 18 2 3 5 8 
8 - 7 18 2 1 10 11 
9 - 9 18, 19, 23 4 1 13 14 
10 - 11 18, 22 3 1 6 7 
11 - - - 1 - - - 
12 13 1 17 3 0 5 5 
   pmax: 29    
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Tabela 5.14. Conjunto completo de processos alocados passíveis 

de incorporar alocações “a priori” admissíveis. 

Processo 
j 

Processos 
alocados 

“Commodities” económicas 
Máximo 

nj 
Entradas 
más 

Internas 

Saídas boas 

Internas Externas 

1 1a 
1b 

16 
- 

- 
12 

- 
- 

2 

2 
2a 
2b 
2c 

14 
15 
- 

- 
- 
6 

- 
- 
- 

3 

3 
3a 
3b 

- 
- 

5 
- 

- 
18 2 

4 - - - - 1 

5 5a 
5b 

- 
- 

3 
4 

- 
- 

2 

6 

6a 
6b 
6c 
6d 

- 
- 
- 
- 

8 
- 
- 
- 

- 
18 
20 
21 

4 

7 7a 
7b 

- 
- 

10 
- 

- 
18 

2 

8 
8a 
8b 

- 
- 

7 
- 

- 
18 2 

9 

9a 
9b 
9c 
9d 

- 
- 
- 
- 

9 
- 
- 
- 

- 
18 
19 
23 

4 

10 
10a 
10b 
10c 

- 
- 
- 

11 
- 
- 

- 
18 
22 

3 

11 - - - - 1 

12 
12a 
12b 
12c 

13 
- 
- 

- 
1 
- 

- 
- 
17 

3 

 

Problema da Alocação: Subpasso 2c 

No subpasso 2c do Método Base (Secção 4.2.4.3), com base na Tabela 5.14, 

comecemos por construir a Tabela 5.15, que mostra qual ou quais processos 

alocados da Tabela 5.14 podem/devem ser utilizados para consumir ou 

produzir toda a quantidade de cada “commodity” económica de entrada má ou 

de saída boa, consumida ou produzida por cada processo real alocável. Esta 

tabela põe em evidência que, de acordo com a regra adicional deste subpasso 

do Método Base, o único grau de liberdade de que se dispõe para construir 

uma alocação admissível “a posteriori” reside na escolha, entre 6 processos 
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possíveis, do processo alocado que produzirá a “commodity” económica 18 

(baterias usadas), na quantidade correspondente ao processo real em causa. 

Estas alocações estão indicadas na Tabela 5.15. A título ilustrativo, a alocação 

A1: utiliza os 4 processos reais 4, 7, 8, e 11; aloca completamente os 

processos 1, 2, 3, 5 e 12, respectivamente, nos 12 processos alocados virtuais: 

1a,b, 2a,b,c, 3a,b, 5a,b e 12a,b,c; aloca parcialmente os processos 6, 7 e 10, 

respectivamente, nos 8 processos alocados virtuais: 6a,c,d, 9a,c,d e 10a,c; ao 

processo alocado 3b (indicado entre parêntesis rectos na Tabela 5.16) a 

produção de baterias usadas (“commodity” económica 18) do processo real 3; 

e requer, no Subpasso 2d, a determinação de 149 factores de alocação “a 

priori” livres, mediante regras específicas do sistema, a formular. 

 

Tabela 5.15. Processos alocados potenciais consumidores/produtores 

exclusivos de cada “commodity” económica de entrada má ou de 

saída boa. 

 

 

 

Classificação “Commodity” económica 
entrada má / saída boa 

Processo alocado 
atribuível 

Saídas boas 
(internas) 

1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

12b 
5a 
5b 
3a 
2c 
8a 
6a 
9a 
7a 
10a 
1b 

Entradas 
boas 

(internas) 

13 
14 
15 
16 

12a 
2a 
2b 
1a 

Saídas boas 
(externas) 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

12c 
3b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10b 

9c 
6c 
6d 
10c 
9d 
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Tabela 5.16. Alocações admissíveis “a posteriori”. 

Nº da 
alocação 

Processos alocados Processos 
não 

alocados 

Nº de factores 
de alocação 

livres Completamente Parcialmente 

A1 1, 2, 3 [3b], 5, 12 
6a, c, d 
9a, c, d  
10a, c  

4, 7, 8, 11 149 

A2 1, 2, 5, 6 [6b], 12 9a, c, d 
10a, c 

3, 4, 7, 8, 11 146 

A3 1, 2, 5, 7 [7b], 12 
6a, c, d 
9a, c, d 
10a, c 

3, 4, 8, 11 139 

A4 1, 2, 5, 8 [8b], 12 
6a, c, d 
9a, c, d 
10a, c 

3, 4, 7, 11 142 

A5 1, 2, 5, 9 [9b], 12 
6a, c, d 
10a, c 3, 4, 7, 8, 11 145 

A6 1, 2, 5, 10 [10b], 
12 

6a, c, d 
9a, c, d 

3, 4, 7, 8, 11 138 

 

 

Problema da Alocação: Subpasso 2d 

No Subpasso 2d do Método Base (Secção 4.2.4.4), determinam-se os factores 

de alocação requeridos pela alocação seleccionada no Subpasso 2c. Na Tabela 

5.16 (baseada, entre outras, na Tabela 5.13) indicam-se já, para cada uma 

das 6 alocações admissíveis, o número de factores de alocação (não nulos) 

que ficam livres “a priori”, isto é, depois de aplicar as três regras básicas que 

se dão na Secção 4.2.4.4. Estes factores de alocação devem ser determinados, 

univocamente, impondo aos vários processos (reais e virtuais) da alocação as 

condições físicas e económicas pertinentes. 

Suponhamos, para simplificar mas sem perda significativa de generalidade, 

que o processo real j é alocado nos processos virtuais j’’ e j’’+1, aos quais se 

atribui o consumo/produção total, pelo processo j, das “commodities” ij’’ e ij’’+1, 

respectivamente. Como se sabe: a fracção da quantidade total a�'ij ≠ 0  da 
“commodity” económica i (i≠ij’’, ij’’+1) – a quantidade total b�'kj ≠ 0  da 

“commodity” ambiental k, extraída/emitida pelo processo j, é tratada da 

mesma forma - consumida/produzida pelo processo j, atribuída ao processo 

alocado j’’, é, por definição, o factor de alocação θij''A  (ver equação (4.28)); e, 

de acordo com a regra básica expressa pelas equações (4.30) e (4.31), tem-

se que  θij''+1
A = 1 − θij''

A  e, de forma análoga,  θkj''+1
B =1-θkj''

B . Nestes 
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pressupostos, as duas regras seguintes, impostas aos factores de alocação, 

exprimem condições económicas aplicáveis a muitos dos processos do 

presente sistema. 

 

• Regra R1: Se o consumo/produção da “commodity” económica i (ou a 

extracção/emissão da “commodity” ambiental ou pseudo-ambiental k), 

pelo processo j, não está especificamente ligada ao consumo/produção 

de nenhuma das “commodities” ij’’ ou ij’’+1, então: 

 

θ
ij''
A ,θ

kj''
B = @a�'ij''j@@a�'ij''j@ + @a�'ij''+1j. C@ (5.38) 

 

O coeficiente β assegura a homogeneidade dimensional da equação (5.38), 

através da conversão das unidades físicas de a�'ij''+1j nas unidades físicas de 
a�'ij''j. Se são as mesmas coloca-se simplesmente β = 1. 

 

• Regra R2: Se o consumo/produção da “commodity” económica i (ou a 

extracção/emissão da “commodity” ambiental ou pseudo-ambiental k), 

pelo processo j, está específica e exclusivamente ligada ao 

consumo/produção da “commodity” ij’’, ou da “commodity” ij’’+1 (é o caso, 

por exemplo, de uma matéria-prima que é incorporada num produto), 

então: 

 

θ
ij''
A , θ

kj''
B =1  ou  θ

ij''
A , θ

kj''
B =0 (5.39a, b) 

 

Para concretizar, doravante, selecciona-se a alocação A6 (Tabela 5.16). As 

regras adicionais utilizadas para determinar todos os factores de alocação 

livres em ΘA  e ΘB  são indicadas na Tabela 5.17, onde as “commodities” ij’’ 

envolvidas na aplicação das regras R1 e R2 aparecem entre parêntesis rectos. 
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Tabela 5.17. Regras adicionais utilizadas para calcular todos os factores de 

alocação associados à alocação A6 (Tabela 5.16). 

Processo 
j 

Processo 
Alocado 

j’’ 

Commodity 
Económica 

ij’’ 

Commodities 
Económica i 

Commodities 
(Pseudo-) Ambientais k 

Regra 

1 1a 
1b 

16 
12 

1, 13 1, 42, 50, 53 
11-12, 14-16, 20, 47, 55 

R1[12,16] 
R2[12] 

2 2a 
2b 
2c 

14 
15 
6 

1, 13 1, 42, 50, 53 
2, 4-6, 8-10, 13, 19 

45 

R1[6,14,15] 
R2[6] 
R3 

3 - - - - - 
4 - - - - - 
5 5a 

5b 
3 
4 

 35,38,40,42,49,50,53 
7, 26, 31 

R1[3,4] 
R2[3] 

6 6a 
6c 
6d 

8 
20 
21 

1, 13, 18 
5 

2, 6, 14, 15 

18, 41, 42, 49, 50, 53 
 

3, 43 

R1[8,20,21] 
R1[20,21] 
R2[8] 

7 - - - - - 
8 - - - - - 
9 9a 

9c 
9d 
 

9 
19 
23 

18 
7 

18, 41, 45, 50, 53 
3 

21, 29, 42, 43, 52 
22, 32 

R1[9,19,23] 
R1[9,23] 
R2[9] 
R4, R5 

10 10a 
10b 
10c 

11 
18 
22 

 
9 

41, 42, 50, 53 
44 
18 

R1[11,18,22] 
R2[11] 
R2[18] 

11 - - - - - 
12 12a 

12b 
12c 

13 
1 
17 

 24, 33, 42, 45, 48 R1[1,13,17] 

 

Na aplicação da regra R1 à alocação dos processos 2, 6, 9 e 10, cada unidade 

da “commodity” económica, respectivamente, 14, 8, 9 e 11, produzida, 

supostamente, pesa 20 kg (“commodities” 14 e 8) ou 16,4 kg (“commodities” 

9 e 11), em média. Em particular, no processo 10, assume-se que a�'11,10 
representa só 80% do número total das unidades em stock (as restantes 

unidades vêm de outros centros de produção do grupo ROCA). 

Para determinar os factores de alocação para a “commodity” pseudo-

ambiental 45 (gasóleo), na alocação do processo 2, a seguinte regra adicional 

específica foi utilizada. 

 

• Regra R3: Primeiro, o consumo de gasóleo foi distribuído por dois 

conjuntos de máquinas: 10% para os “dumpers” e 90% para o 

transporte de matérias-primas. Segundo, a quantidade de gasóleo 

consumido pelo primeiro conjunto de máquinas foi distribuída pelos 
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processos alocados 2a e 2b, com a regra R1, e a quantidade restante foi 

atribuída ao processo alocado 2c, com a regra R2. 

 

• Regra 4: A quantidade da “commodity” pseudo-ambiental 22 (cartão em 

placas) consumida pelo processo 9 foi distribuída entre os processos 

alocados 9a e 9c de acordo com uma estimativa a priori de peritos. 

 

• Regra R5: Finalmente, e ainda na alocação parcial do processo 9, a 

seguinte regra adicional foi utilizada para determinar os factores de 

alocação para a “commodity” pseudo-ambiental 32 (plástico retráctil): 

 

θ32,15
B =

Db�'32,9D-Da�'23,9DDb�'32,9D  ,  θ32,16
B =0  , θ32,17

B =
Da�'23,9DDb�'32,9D (5.40a, b, c)

 

 

Em suma, o resultado do Subpasso 2d para a alocação A6 são as matrizes de 

factores de alocação (ΘA , ΘB) das Tabelas 5.18 e 5.19. 

No Anexo 1 apresentam-se as matrizes (θA, θB) correspondentes às alocações 

A1-5 (ver Tabela 5.16), indicando-se também as regras adicionais utilizadas 

para as calcular. 

 

Problema da Alocação: Solução final 

As matrizes tecnológica e de intervenção pós-alocadas (A�'', B�'') do sistema, 

para a alocação A6, podem agora serem facilmente calculadas com as 

equações (4.28) e (4.29), constando na Tabela 5.20 e Tabela 5.21, 

respectivamente. 

 

Cálculo das saídas finais da ferramenta 

Finalmente, os pesos p(i) de atribuição das intervenções (pseudo-) ambientais 

b(55x1) do sistema, a cada uma das suas “commodities” económicas de saída 

externa boas, tanto residuais (i=17, …, 23) como principal (i=24), são 

calculados com as equações (3.19) e (3.20). A matriz auxiliar C� é calculada 
com a equação (3.5a, b), substituindo nesta as matrizes tecnológica e de 

intervenção originais (A�, B�) pelas correspondentes matrizes pós-alocação (A�′′, 
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B�′′). Os pesos são apresentados na Tabela 5.22, tanto em percentagem como 

expressos por unidade de produção da saída boa em questão, b’(i), i.e.: 

b'k
(i)=

bk
(i)

ai
  para  i=17, …, 24  e  k=1, …, 55 (5.41) 

 

Tabela 5.18. Matriz ΘΘΘΘA dos factores de alocação para as “commodities” 

económicas, na alocação A6. 

 
* NOTA: Os elementos que não se representam são nulos. 

 

 

  

Commod. 1a 1b 2a 2b 2c 3 4 5a 5b 6a 6c 6d 7 8 9a 9c 9d 10a 10b 10c 11 12a 12b 12c

1 0,251 0,749 0,021 0,039 0,940 0,946 0,002 0,051 0 1 0

2 1 1 0 0

3 1 1 0

4 1 0 1

5 1 0 0,042 0,958

6 0 0 1 1 0 0

7 1 1 0 0

8 1 0 0 1

9 1 0 0 1 0 0

10 1 1

11 1 0 0 1

12 0 1 1

13 0,251 0,749 0,021 0,039 0,940 1 0,946 0,002 0,051 1 1 0 0

14 1 0 0 1 0 0

15 0 1 0 1 0 0

16 1 0 1

17 0 0 1

18 1 0,946 0,002 0,051 1 1 0,998 0,001 0,0005 0 1 0

19 0 1 0

20 0 1 0

21 0 0 1

22 0 0 1

23 0 0 1

24 1
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Tabela 5.19. Matriz ΘΘΘΘB dos factores de alocação para as “commodities” 

(pseudo-) ambientais, na alocação A6. 

 
* NOTA: Os elementos que não se representam são nulos. 

 

 

1 0,251 0,749 0,021 0,039 0,940 1

2 0 0 1

3 1 1 0 0 1 1 0 0 1

4 0 0 1

5 0 0 1

6 0 0 1

7 1 0

8 0 0 1

9 0 0 1

10 0 0 1

11 0 1

12 0 1

13 0 0 1

14 0 1

15 0 1

16 0 1

17 1

18 1 0,946 0,002 0,051 1 1 0,998 0,001 0,0005 0 1 0

19 0 0 1

20 0 1

21 1 0 0

22 0,830 0,170 0,000

23 1

24 0,500 0,341 0,159

25 1

26 1 0

27 1

28 1

29 1 0 0

30 1

31 1 0

32 0,853 0 0,147

33 0,500 0,341 0,159

34 1

35 0,886 0,114

36 1

37 1

38 0,886 0,114

39 1

40 0,886 0,114

41 1 0,946 0,002 0,051 1 1 0,998 0,001 0,000 0,949 0,001 0,050

42 0,251 0,749 0,021 0,039 0,940 1 0,886 0,114 0,946 0,002 0,051 1 1 1,000 0,000 0,000 0,949 0,001 0,050 0,500 0,341 0,159

43 1 1 0 0 1 1,000 0,000 0,000

44 1 0,95 0,002 0,05 1 0,0 0,000

45 0,035 0,065 0,900 0,998 0,001 0,0005 0,500 0,341 0,159

46 1

47 0 1

48 0,500 0,341 0,159

49 0,886 0,114

50 0,251 0,749 0,021 0,039 0,940 1 0,886 0,114 0,946 0,002 0,051 1 1 0,998 0,001 0,0005 0,949 0,001 0,050

51 1

52 1 0 0

53 0,251 0,749 0,021 0,039 0,940 1 0,886 0,114 0,946 0,002 0,051 1 1 0,998 0,001 0,0005 0,949 0,001 0,050

54 1

55 0 1

Commod. 1a 1b 2a 5a 5b 6a 6c2b 2c 3 4 9c 9d 10a 10b6d 7 8 9a 12c10c 11 12a 12b
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Tabela 5.20. Matriz tecnológica pós-alocação do sistema A� '' 

 

 

  

Antigas Novas Factor

1 água tratada reutilizada litros m3
1 -8272 -24728 -695 -1294 -31011 0 0 0 0 -93691 -221 -5088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165000 0

2 alpiotas unids. 10
3 
unids. 1 0 0 0 0 0 0 3250 0 0 -3250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 madres unids. unids. 1 0 0 0 0 0 -70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 madres alpiotas unids. unids. 1 0 0 0 0 0 0 -9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 moldes unids. 103 unids. 1 0 0 0 0 0 24410 0 0 0 0 -1016 -23394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 pasta ton kton 1 0 0 0 0 43132 0 0 0 0 -43132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 peças cozidas (1º, 2º Fogo e Recozer) unids. 105 unids. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2730045 -2730045 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 peças em crú unids. 10
5 
unids. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2557442 0 0 -2557442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 peças entradas em armazém unids. 105 unids. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447645 0 0 -2447645 0 0 0 0 0 0

10 peças vidradas unids. 10
5 
unids. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2507036 -2507036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 peças em stock 29/12/2006 unids. 105 unids. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166972 0 0 -166972 0 0 0

12 vidro ton kton 1 0 4185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 água bruta litros m
3

1 9099 27201 663 1234 29563 48400 0 0 0 54965 130 2985 67760 0 0 0 0 0 0 0 0 -242000 0 0

14 peças em crú inutilizadas (antes da enforna)unids. 103 unids. 1 0 0 -48351 0 0 0 0 0 0 48351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 restos de pasta de peças e cortes (quebras)ton kton 1 0 0 0 -1800 0 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 vidro de retorno ton kton 1 -1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 água tratada armazenada litros m3
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77000

18 Baterias  usadas (recebemos p/a levarem) kg ton 1 0 0 0 0 0 870 0 0 0 1592 4 86 928 1740 2547 4 1 0 2204 0 0 0 0 0

19 cartão/papel (recebemos p/a levarem) kg ton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57920 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Ferro-Velho (mistura) (recebemos) kg ton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 gesso  moldes gastos (recebemos) ton kton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 madeira (paletes) (recebemos p/a levarem) kg ton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180960 0 0 0 0

23 Plástico (filme) (recebemos p/a levarem) kg ton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19220 0 0 0 0 0 0 0

24 peças expedidas unids. 105 unids. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2458987 0 0 0

5a 6a 12c10c 1110b6d 7 8 12b9c 10a
unids.

Class. Commodities Económicas / Processos 12a9a1b1a 5b 6c 9d2a 2b 2c 3 4
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Tabela 5.21. Matriz B�'' 

 

  

1 água (furo) litros -518313,339 -1549386,7 -256585,76 -477605,8 -11444496 -1753354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 bidons de plástico unids. 0 0 0 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 emissão CO2 ton eq. 0 0 0 0 0 127,89 0 0 0 1497,31 0 0 0 18778,82 29,236002 0 0,01399842 0 0 0 2667,3 0 0 0

4 sacos de plástico (Carbonato de sódio) unids. 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ARGILA S90 (GRANEL) ton 0 0 0 0 -7337,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 ARGILA SANMIX LM2/S (GRANEL) ton 0 0 0 0 -4321,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 barro lastra kg 0 0 0 0 0 0 0 -2061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Carbonato de Sódio ton 0 0 0 0 -19,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 CAULINO REMBLEND (GRANEL) ton 0 0 0 0 -8478,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 FELDSPATO CAZALLA (GRANEL) ton 0 0 0 0 -10654,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 FELDSPATO SE-75 (BIG-BAGS) ton 0 -1689,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Silica Moída ton 0 -343,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 SILICATO DE SODIO SUPER NEUTRO (EM BIDONS) kg 0 0 0 0 -87421,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 SILICATO DE ZIRCONIO  (BIG BAGS) ton 0 -506,677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 SULFATO DE COBALTO (EM SACOS) kg 0 -545,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 WOLLASTONITE FW 325 (BIG BAGS) ton 0 -821,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 ALUMINA CALCINADA MARTOXID MZS3 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Baterias kg 0 0 0 0 0 -869,91 0 0 0 -1591,63647 -3,75466689 -86,438867 -927,91 -1739,83 -2546,8499 -3,67485006 -1,21945128 0 -2203,77907 0 0 0 0 0

19 BOLAS ALUMINA DIAM.  50 mm kg 0 0 0 0 -38900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 BOLAS ALUMINA DIAM. 40 mm kg 0 -19,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 cartão caixas unids. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64866 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 cartão placas unids. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -528739,05 -108295,95 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Ferragens unids. 0 0 0 0 0 -41139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Floculante ECOPOL AS/650 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250 -170,45455 -79,545455

25 GESSO CERAMICO EXTRA (GRANEL) ton 0 0 0 0 0 -2209,226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 gesso prest dit kg 0 0 0 0 0 0 0 -10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 ISOCIONATO H (250) kg 0 0 0 0 0 0 -3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 MALHETES REDONDO 38MM CONJUNTO 2 PECAS M/F unids. 0 0 0 0 0 -525328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 paletes unids. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84322 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Placas esferovite unids. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3524184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Plasticina unids. 0 0 0 0 0 0 0 -209,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 plástico retráctil kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111129 0 -19220 0 0 0 0 0 0 0

33 POLIAL p18 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23470 -16002,273 -7467,7273

34 POLIOL 9111 (225) kg 0 0 0 0 0 0 -3825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 resinas kg 0 0 0 0 0 0 0 -3205,9646 -412,1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 TUBO PVC DIAM.20 PN16 PRETO 1.6 m 0 0 0 0 0 -9150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 TUBO VD 12 a 32  LEGRAND m 0 0 0 0 0 -28577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Varão quadrado 8mm m 0 0 0 0 0 0 0 -90,379747 -11,62025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 VARILHAS FERRO 13CM unids. 0 0 0 0 0 -33540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Verguinha 6mm m 0 0 0 0 0 0 0 -797,46835 -102,5316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 água rede litros 0 0 0 0 0 -127,9 0 0 0 -484,163807 -1,14214135 -26,2940513 -319,75 -153,48 -102,12375 -0,14735437 -0,04889763 -60,7017937 -0,03908158 -3,20912476 0 0 0 0

42 Energia Eléctrica kWh -503797,949 -1505996 -70571,984 -131361,9 -3147723 -1339862,64 0 -593610,03 -76321,29 -5283367,52 -12463,4522 -286930,032 -1786483,5 -2456414,8 -1339862,6 0 0 -1483774,98 -955,297379 -78442,8059 0 -446620,88 -304514,24 -142106,64

43 gás natural m3 0 0 0 0 0 -59006 0 0 0 -690831 0 0 0 -8664221 -13496 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 gás propano (garrafa) kg 0 0 0 0 0 -1800,33333 0 0 0 -1703,78468 -4,01922427 -92,5294313 0 0 0 0 0 -7201,33333 0 0 0 0 0 0

45 Gasóleo litros 0 0 -63,091745 -117,4383 -1624,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -579,16202 -0,83567296 -0,27730722 0 0 0 0 -96,7125 -65,940341 -30,772159

46 Gasóleo distribuição litros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -998023 0 0 0

47 big-bags (pagamos p/a levarem) kg 0 10740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 lamas (pagamos) ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1867,5 1273,2955 594,20455

49 latas de resina (pagamos p/a levarem 170 € /ton) unids. 0 0 0 0 0 0 0 1616,2025 207,7975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) kg 6475,094 19355,906 1306,1243 2431,205 58257,07 41329,6 0 36621,165 4708,435 122228,648 288,33711 6638,01446 56828,2 77493 41250,329 59,5201054 19,7509742 39230,3495 25,2576372 2073,99285 0 0 0 0

51 Madres fora de uso (pagamos para levarem) kg 0 0 0 0 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 peças inutilizadas (caco) (pagamos para levarem) ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) kg 8364,20412 25002,996 937,32574 1744,727 41807,55 50050,8 0 44348,81 5701,99 110522,219 260,721668 6002,25966 61173,2 61173,2 38853,734 56,062059 18,6034664 36951,1134 23,7901989 1953,49636 0 0 0 0

54 Revestimento de fornos e refractarios (pagamos p/a levarem) kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 sacos de plástico (Sulfato de cobalto) (custo zero p/a levarem) unids. 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12a 12b 12c9d 10a 10b 10c 116d 7 8 9a 9c4 5a 5b 6a 6c1b 2a 2b 2c 3Class. Commodities Ambientais / Processos Unids. 1a
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Tabela 5.22. Pesos de atribuição das intervenções (pseudo-) ambientais do sistema, a cada “commodity” económica de 

saída externa boa que este produz. A matriz da direita dá as intervenções do sistema atribuídas a cada 

saída boa, por unidade de produção da saída boa em questão. 

 

Nº "Commodities"(Pseudo-) Ambientais  / Saídas boas unids. 17 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 24

1 água (furo) litros 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 89% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -6,05E-01 -6,05E+02 0,00E+00 0,00E+00 -5,79E+00

2 bidons de plástico unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,18E-04

3 emissão CO2 ton eq. 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 99% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,41E-05 4,41E-02 0,00E+00 7,28E-07 9,34E-03

4 sacos de plástico (Carbonato de sódio) unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,58E-04

5 ARGILA S90 (GRANEL) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -2,98E-03

6 ARGILA SANMIX LM2/S (GRANEL) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,76E-03

7 barro lastra kg 0% 0% 0% 4% 96% 0% 0% 0% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -7,11E-04 -7,11E-01 0,00E+00 0,00E+00 3,99E-19

8 Carbonato de Sódio ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -7,89E-06

9 CAULINO REMBLEND (GRANEL) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -3,45E-03

10 FELDSPATO CAZALLA (GRANEL) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -4,33E-03

11 FELDSPATO SE-75 (BIG-BAGS) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -6,87E-04

12 Silica Moída ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,40E-04

13 SILICATO DE SODIO SUPER NEUTRO (EM BIDONS) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -3,56E-02

14 SILICATO DE ZIRCONIO  (BIG BAGS) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -2,06E-04

15 SULFATO DE COBALTO (EM SACOS) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -2,22E-04

16 WOLLASTONITE FW 325 (BIG BAGS) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -3,34E-04

17 ALUMINA CALCINADA MARTOXID MZS3 kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -5,55E-03

18 Baterias kg 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00E+00 -1,00E+00 4,07E-20 -1,08E-19 -1,11E-16 0,00E+00 4,07E-20 8,67E-19

19 BOLAS ALUMINA DIAM.  50 mm kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,58E-02

20 BOLAS ALUMINA DIAM. 40 mm kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -7,91E-06

21 cartão caixas unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -2,64E-02

22 cartão placas unids. 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 83% 0,00E+00 0,00E+00 -1,87E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -2,15E-01

23 Ferragens unids. 0% 0% 0% 4% 96% 0% 0% 0% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,42E-02 -1,42E+01 0,00E+00 0,00E+00 1,30E-17

24 Floculante ECOPOL AS/650 kg 16% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 72% -1,03E-03 0,00E+00 0,00E+00 -2,03E-05 -2,03E-02 0,00E+00 0,00E+00 -1,47E-04

25 GESSO CERAMICO EXTRA (GRANEL) ton 0% 0% 0% 4% 96% 0% 0% 0% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -7,62E-04 -7,62E-01 0,00E+00 0,00E+00 6,97E-19

26 gesso prest dit kg 0% 0% 0% 4% 96% 0% 0% 0% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -3,62E-03 -3,62E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,03E-18

27 ISOCIONATO H (250) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,53E-03

28 MALHETES REDONDO 38MM CONJUNTO 2 PECAS M/F unids. 0% 0% 0% 4% 96% 0% 0% 0% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,81E-01 -1,81E+02 0,00E+00 0,00E+00 1,66E-16

29 paletes unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -3,43E-02

30 Placas esferovite unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,43E+00

31 Plasticina unids. 0% 0% 0% 4% 96% 0% 0% 0% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -7,23E-05 -7,23E-02 0,00E+00 0,00E+00 4,06E-20

32 plástico retráctil kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 85% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,00E+00 -4,52E-02

33 POLIAL p18 kg 16% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 72% -9,70E-02 0,00E+00 0,00E+00 -1,90E-03 -1,90E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,38E-02

34 POLIOL 9111 (225) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,56E-03

35 resinas kg 0% 0% 0% 4% 85% 0% 0% 11% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,11E-03 -1,11E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,68E-04

36 TUBO PVC DIAM.20 PN16 PRETO 1.6 m 0% 0% 0% 4% 96% 0% 0% 0% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -3,16E-03 -3,16E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,89E-18

37 TUBO VD 12 a 32  LEGRAND m 0% 0% 0% 4% 96% 0% 0% 0% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -9,86E-03 -9,86E+00 0,00E+00 0,00E+00 9,01E-18

38 Varão quadrado 8mm m 0% 0% 0% 4% 85% 0% 0% 11% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -3,12E-05 -3,12E-02 0,00E+00 0,00E+00 -4,73E-06

39 VARILHAS FERRO 13CM unids. 0% 0% 0% 4% 96% 0% 0% 0% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,16E-02 -1,16E+01 0,00E+00 0,00E+00 1,06E-17

40 Verguinha 6mm m 0% 0% 0% 4% 85% 0% 0% 11% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -2,75E-04 -2,75E-01 0,00E+00 0,00E+00 -4,17E-05

41 água rede litros 0% 0% 0% 1% 12% 0% 0% 88% 0,00E+00 -1,77E-05 -2,54E-06 -5,36E-05 -5,36E-02 -1,77E-05 -2,54E-06 -4,56E-04

42 Energia Eléctrica kWh 1% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 88% -1,85E+00 -4,33E-01 2,75E-05 -8,06E-01 -8,06E+02 -4,33E-01 2,75E-05 -7,49E+00

43 gás natural m3 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 99% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -2,04E-02 -2,04E+01 0,00E+00 0,00E+00 -3,81E+00

44 gás propano (garrafa) kg 0% 0% 0% 1% 17% 0% 0% 82% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -6,54E-04 -6,54E-01 0,00E+00 0,00E+00 -3,62E-03

45 Gasóleo litros 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 98% -4,00E-04 0,00E+00 -1,44E-05 -7,83E-06 -7,83E-03 0,00E+00 -1,44E-05 -1,03E-03

46 Gasóleo distribuição litros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,06E-01

47 big-bags (pagamos p/a levarem) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,37E-03

48 lamas (pagamos) ton 16% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 72% 7,72E-03 0,00E+00 0,00E+00 1,51E-04 1,51E-01 0,00E+00 0,00E+00 1,10E-03

49 latas de resina (pagamos p/a levarem 170 € /ton) unids. 0% 0% 0% 4% 85% 0% 0% 11% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,58E-04 5,58E-01 0,00E+00 0,00E+00 8,45E-05

50 Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) kg 0% 0% 0% 1% 16% 0% 0% 83% 0,00E+00 1,15E-02 1,03E-03 2,93E-02 2,93E+01 1,15E-02 1,03E-03 1,75E-01

51 Madres fora de uso (pagamos para levarem) kg 0% 0% 0% 4% 96% 0% 0% 0% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,59E-03 2,59E+00 0,00E+00 0,00E+00 -2,37E-18

52 peças inutilizadas (caco) (pagamos para levarem) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,65E-04

53 Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) kg 0% 0% 0% 1% 19% 0% 0% 79% 0,00E+00 1,08E-02 9,67E-04 3,47E-02 3,47E+01 1,08E-02 9,67E-04 1,59E-01

54 Revestimento de fornos e refractarios (pagamos p/a levarem) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 9,41E-03

55 sacos de plástico (Sulfato de cobalto) (custo zero p/a levarem) unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,95E-06

ai: 77000 9975 57920 120660 2778 180960 19220 2458987

Unidades: l kg kg kg ton kg kg units
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Existência de uma solução única 

Comprova-se que as saídas (p(i), b’(i)) permanecem invariantes, qualquer que 

seja a alocação A1-6 de trabalho escolhida, pelo que a sua escolha é arbitrária. 

 

 

5.5.2. Problemas numéricos das alocações não admissíveis 

Para se perceber a relevância e a eficácia da regra adicional do Subpasso 2c 

do Método Base, mostra-se na Tabela 5.23 a matriz tecnológica pós-alocação 

A�'' que resultaria da adopção de uma alocação não-admissível, isto é, que não 

satisfaz a regra supra (visto que não consta na Tabela 5.16). 
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Tabela 5.23. Matriz tecnológica pós-alocação do sistema, A�′′, adoptando uma alocação não-admissível. 

 

Antigas Novas Factor

1 água tratada reutilizada litros m
3

1 -23100 -9900 -33000 0 0 0 -84150 -6930 -4950 -2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165000 0

2 alpiotas unids. 10
3 
unids. 1 0 0 0 0 3250 0 -2665 -325 -130 -130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 madres unids. unids. 1 0 0 0 -70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 madres alpiotas unids. unids. 1 0 0 0 0 -9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 moldes unids. 10
3 
unids. 1 0 0 0 24410 0 0 -20504 -1465 -732 -1709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 pasta ton kton 1 0 0 43132 0 0 0 -35800 -3451 -1725 -2157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 peças cozidas (1º, 2º Fogo e Recozer) unids. 10
5 
unids. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2730045 -2484341 -81901 -81901 -81901 0 0 0 0 0 0 0

8 peças em crú unids. 10
5 
unids. 1 0 0 0 0 0 0 2557442 0 0 0 -2531868 -25574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 peças entradas em armazém unids. 10
5 
unids. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447645 0 0 0 -2349739 -73429 -24476 0 0 0 0

10 peças vidradas unids. 10
5 
unids. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2507036 0 -2507036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 peças em stock 29/12/2006 unids. 10
5 
unids. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166972 0 0 -166972 0 0 0

12 vidro ton kton 1 4185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3976 -209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 água bruta litros m
3

1 21780 14520 31460 48400 0 0 46464 1162 4646 5808 33880 33880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -242000

14 peças em crú inutilizadas (antes da enforna) unids. 10
3 
unids. 1 0 0 -48351 0 0 0 36263 4835 1934 5319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 restos de pasta de peças e cortes (quebras) ton kton 1 0 0 -1800 0 0 0 1458 90 108 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 vidro de retorno ton kton 1 0 -1400 0 0 0 0 0 0 0 0 1358 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 água tratada armazenada litros m
3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77000 0 0

18 Baterias  usadas (recebemos p/a levarem) kg ton 1 0 0 0 870 0 0 0 1682 0 0 0 928 1740 0 2552 0 0 0 2204 0 0 0 0 0

19 cartão/papel (recebemos p/a levarem) kg ton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57920 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Ferro-Velho (mistura) (recebemos) kg ton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 120660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 gesso  moldes gastos (recebemos) ton kton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 madeira (paletes) (recebemos p/a levarem) kg ton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180960 0 0 0 0

23 Plástico (filme) (recebemos p/a levarem) kg ton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19220 0 0 0 0 0 0 0

24 peças expedidas unids. 10
5 
unids. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2458987 0 0 0

1a 1b

unids.

Class. Commodities Económicas / Processos 2 3 6b 6c4 5 6a 6d 7a 10b 10c7b 8 9a 9b 9c 11 12a 12b 12c9d 10a
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Seguidamente, comparam-se na Tabela 5.24 os valores dos tempos dos 

processos 1-13 estimados por duas vias, a saber: 

• Via i), directa e sem erro: 

t=1 

• Via ii), indirecta e afectada de erro numérico:  

t =A�''-1. a  com  a = A�''.1 
 

Tabela 5.24. Resultado dos erros numéricos. 

Processo 

t [ano] 

Via i) Via ii) 

Valor Erro Valor Erro 

1a 1,00 0% 0,46 -54% 
1b 1,00 0% 0,26 -74% 
2 1,00 0% 1,15 15% 
3 1,00 0% 1,09 9% 
4 1,00 0% 1,17 17% 
5 1,00 0% 1,09 9% 
6a 1,00 0% 1,00 0% 
6b 1,00 0% 2,76 176% 
6c 1,00 0% 1,00 0% 
6d 1,00 0% 0,71 -29% 
7a 1,00 0% 1,03 3% 
7b 1,00 0% -1,42 -242% 
8 1,00 0% 1,03 3% 
9a 1,00 0% 0,93 -7% 
9b 1,00 0% 4,16 316% 
9c 1,00 0% 1,00 0% 
9d 1,00 0% 1,00 0% 
10a 1,00 0% 1,00 0% 
10b 1,00 0% -1,14 -214% 
10c 1,00 0% 1,00 0% 
11 1,00 0% 1,00 0% 
12a 1,00 0% 1,00 0% 
12b 1,00 0% 0,98 -2% 
12c 1,00 0% 0,59 -41% 

 

 

O resultado final dos erros numéricos patentes na Tabela 5.24, claramente 

introduzidos na operação A�'' → A�''-1 , sobre os pesos finais de saída da 
ferramenta são visíveis na Tabela 5.25. Naturalmente, muitos destes pesos 

não têm qualquer significado físico-económico. 
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Tabela 5.25. Resultado do mau condicionamento numérico. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 água (furo) litros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 115% -1% 6% 12% -6% -1% -25% 100%

2 bidons de plástico unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

3 emissão CO2 ton eq. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 8% 0% 0% 13% 8% 62% 100%

4 sacos de plástico (Carbonato de sódio) unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

5 ARGILA S90 (GRANEL) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

6 ARGILA SANMIX LM2/S (GRANEL) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

7 barro lastra kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

8 Carbonato de Sódio ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

9 CAULINO REMBLEND (GRANEL) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

10 FELDSPATO CAZALLA (GRANEL) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

11 FELDSPATO SE-75 (BIG-BAGS) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 155% -1% -4% -8% -8% -1% -33% 100%

12 Silica Moída ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 155% -1% -4% -8% -8% -1% -33% 100%

13 SILICATO DE SODIO SUPER NEUTRO (EM BIDONS) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

14 SILICATO DE ZIRCONIO  (BIG BAGS) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 155% -1% -4% -8% -8% -1% -33% 100%

15 SULFATO DE COBALTO (EM SACOS) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 155% -1% -4% -8% -8% -1% -33% 100%

16 WOLLASTONITE FW 325 (BIG BAGS) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 155% -1% -4% -8% -8% -1% -33% 100%

17 ALUMINA CALCINADA MARTOXID MZS3 kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 16% 10% 64% 100%

18 Baterias kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 46% 4% 1% 1% 8% 7% 33% 100%

19 BOLAS ALUMINA DIAM.  50 mm kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

20 BOLAS ALUMINA DIAM. 40 mm kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 155% -1% -4% -8% -8% -1% -33% 100%

21 cartão caixas unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 14% 20% 56% 100%

22 cartão placas unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 14% 20% 56% 100%

23 Ferragens unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

24 Floculante ECOPOL AS/650 kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 87% -1% 2% 5% -5% -1% -19% 100%

25 GESSO CERAMICO EXTRA (GRANEL) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

26 gesso prest dit kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

27 ISOCIONATO H (250) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

28 MALHETES REDONDO 38MM CONJUNTO 2 PECAS M/F unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

29 paletes unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 14% 20% 56% 100%

30 Placas esferovite unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 16% 10% 64% 100%

31 Plasticina unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

32 plástico retráctil kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 14% 20% 56% 100%

33 POLIAL p18 kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 87% -1% 2% 5% -5% -1% -19% 100%

34 POLIOL 9111 (225) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

35 resinas kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

36 TUBO PVC DIAM.20 PN16 PRETO 1.6 m 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

37 TUBO VD 12 a 32  LEGRAND m 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

38 Varão quadrado 8mm m 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

39 VARILHAS FERRO 13CM unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

40 Verguinha 6mm m 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

41 água rede litros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 102% 1% 0% 1% -1% 2% -6% 100%

42 Energia Eléctrica kWh 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 95% 1% 2% 3% -1% 2% -3% 100%

43 gás natural m3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 9% 0% 0% 14% 9% 57% 100%

44 gás propano (garrafa) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 1% 3% 11% 0% 45% 100%

45 Gasóleo litros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 83% 2% 5% 10% -1% 4% -5% 100%

46 Gasóleo distribuição litros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

47 big-bags (pagamos p/a levarem) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 155% -1% -4% -8% -8% -1% -33% 100%

48 lamas (pagamos) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 87% -1% 2% 5% -5% -1% -19% 100%

49 latas de resina (pagamos p/a levarem 170 € /ton) unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

50 Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 88% 2% 2% 4% 0% 3% 2% 100%

51 Madres fora de uso (pagamos para levarem) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 109% -1% 7% 14% -6% -1% -23% 100%

52 peças inutilizadas (caco) (pagamos para levarem) ton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 14% 20% 56% 100%

53 Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 93% 1% 2% 3% 0% 2% -1% 100%

54 Revestimento de fornos e refractarios (pagamos p/a levarem) kg 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 16% 10% 64% 100%

55 sacos de plástico (Sulfato de cobalto) (custo zero p/a levarem) unids. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 155% -1% -4% -8% -8% -1% -33% 100%

Unids.Nº Commodities Ambientais / Processos
pik=bk

(i)
/bTk

pT
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6. Conclusões 

Este capítulo de conclusões é composto por duas partes. A primeira parte é 

constituída pelas contribuições do Capítulo 2, e, pelas contribuições dos 

Capítulos 3, 4 e 5, são referidas ainda as comunicações realizadas, fruto do 

desenvolvimento deste trabalho. A segunda parte apresenta algumas 

perspectivas para se prosseguir a investigação no futuro. 

 

6.1. Principais contribuições desta tese 

No capítulo 2, do ponto de vista do trabalho desenvolvido, conclui-se, que este 

tem um valor autónomo e que a ferramenta resultante pode ser considerada 

como uma contribuição no auxílio à tomada de decisão da gestão, para 

alcançar a Competitividade Sustentável, como referido na Secção 1.2. O 

“Sustainable Development Scorecard” (SDS) contribui de forma prática e 

simples para a categorização e organização dos indicadores de gestão, 

evidenciando a importância do desenvolvimento sustentável. 

A aplicação desta ferramenta integrada em conjunto com as decisões tomadas 

pela gestão da empresa pode responder concretamente à pergunta geral 

formulada (Secção 1.2). No entanto, só com base em relações entre 

indicadores relevantes, individuais ou agregados, é que se pode avaliar o 

impacte que os factores descritos irão ter na produtividade e/ou 

competitividade de uma empresa, sendo obviamente, uns mais directos que 

outros nessa quantificação. 

Da revisão bibliográfica para avaliar o valor acrescentado do SDS, podem 

tecer-se as seguintes conclusões: 

1. A ferramenta SDS pode ser caracterizada, de acordo com a perspectiva de 

gestão, como uma ferramenta actual, focada na preocupação da gestão 

pela sustentabilidade (Paradigma 2, ver Secção 1.2), e que poderá servir 

como alternativa ou complemento ao “Balanced Scorecard” (BSC). A 

sugestão, evidenciada por parte de alguns autores, de se criar uma 

perspectiva Ambiental no BSC (5ª Perspectiva), situa esta ferramenta no 

estado-da-arte, tornando-a mais relevante do ponto de vista teórico mas, 

no entanto, também prático. 
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2. Apesar da relevância desta ferramenta, tomou-se a opção de encerrar esta 

linha de investigação (Secção 2.3.3), embora se enquadrasse na 

motivação inicial e fosse ao encontro das questões iniciais (Secção 1.2). 

 

A segunda parte do trabalho tem como base a teoria de Heijungs (2001). Esta 

teoria proporciona um quadro unificador e original de informação dispersa, 

mas que se revelou insuficiente para tratar o caso de estudo escolhido, onde 

se encontraram problemas numéricos instáveis (pesos sem qualquer 

significado, Tabela 5.25). 

O contributo deste trabalho assenta na aplicação desta teoria a um caso 

prático real. No entanto, para se conseguir fazer esta aplicação foi necessário 

ultrapassar alguns problemas de forma original. Assim, acrescentou-se à 

teoria de Heijungs várias regras que permitem realizar essa aplicação que 

estão descritas do ponto 1 ao ponto 7, mais abaixo. 

A conclusão operacional mais evidente está no tipo de informação que a 

aplicação deste trabalho permite retirar de uma cadeia de abastecimento 

complexa, e a sua relação com a produtividade e competitividade da empresa, 

considerando todos os factores presentes na motivação inicial (Secção 1.2) o 

que valida a pergunta de partida. Realçando, que esta relação depende do 

sistema desenhado para a aplicação da teoria, i.e., a escolha das 

“commodities” pode ser feita tendo em conta a análise que se pretende. 

Do trabalho resultante dos capítulos 3, 4 e 5, as seguintes conclusões 

principais, podem ser destacadas: 

1. As ferramentas de Análise de Atribuição (AA) desenvolvidas no âmbito 

da ecologia industrial, utilizadas por Heijungs (2001), podem ser 

subdivididas em dois grupos de ferramentas, de análise dos efeitos 

ambientais, respectivamente: a curto-prazo (intervenções ambientais); 

e a longo-prazo (tensores ambientais, impactes e problema). Estas 

últimas estão fora da competência e âmbito da gestão da maior parte 

das empresas (Secção 3.3.2). 

2. No primeiro grupo, foram desenvolvidas duas ferramentas específicas 

que podem ajudar a gestão empresarial a atingir a competitividade 

sustentável. De forma, a ilustrar a sua construção e utilização, foi 
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seleccionado um sistema real de dimensão significativa, envolvendo 

uma parte relevante da cadeia de abastecimento da ROCA, S.A. 

(Portugal) (ver Figura 5.1). Este sistema é caracterizado pela matriz 

tecnológica A� (nxp) e pela matriz de intervenção B� (mxp), a recolha das 

quantidades de cada uma das n=75 “commodities” económicas 

consumidas/produzidas, e, de cada uma das m=4 “commodities” 

ambientais extraídas/emitidas do/para o ambiente, para cada um dos 

p=12 processos do sistema por ano (Tabelas 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7). 

3. A primeira ferramenta de gestão, do tipo “Commodity” Flow Accounting, 

fornece a informação dos pesos da atribuição das intervenções 

ambientais do sistema a qualquer subsistema (equações (3.7a, b) e 

(3.16); Tabelas 5.8, 5.9 e 5.10). 

4. A segunda ferramenta de gestão, do tipo “Activity Level Analysis”, 

fornece a informação dos pesos da atribuição das intervenções 

ambientais do sistema a qualquer das suas saídas externas boas. Estes 

pesos podem ser ambos expressos em percentagem (equações (3.19) e 

(3.16)), e, em unidades das “commodities” (pseudo-) ambientais cuja 

extracção/emissão, da(o)/para a economia externa ou o ambiente, é 

atribuída em determinadas quantidades, à produção de cada 

“commodity” externa de saída boa por unidade produzida (equação 

(5.41) e Tabela 5.22). 

5. Na aplicação da segunda ferramenta, quando o número (n’) das 

“commodities” puramente económicas (i.e., não são entradas externas 

boas nem saídas externas más, classificadas como pseudo-ambientais) 

é maior que o número de processos do sistema p, surge o Problema da 

Alocação (Capítulo 4). Demonstra-se também (Secção 4.3) que o 

Método da Pseudo-Inversa não pode ser utilizado (possivelmente, nunca) 

para curto-circuitar o Problema da Alocação. 

6. O primeiro passo, fundamental, para resolver o problema da alocação 

de forma determinada, com significado físico e económico, é seleccionar 

uma possível alocação para o sistema, i.e., quais os processos reais que 

devem ser alocados, e, para cada um deles para qual processo virtual. 

Neste aspecto as regras de Heijungs sofrem de duas lacunas: a primeira, 
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não considera a possibilidade de uma alocação parcial de um processo 

real; e, a segunda, omite o facto de que a maior parte das alocações 

permitidas conduzem a um grave problema numérico de mau 

condicionamento na inversão da matriz tecnológica pós-alocada A�′′ 
(n’xn’). De forma, a ultrapassar este último problema, a seguinte regra 

foi adicionada: só as alocações de cada “commodity” puramente 

económica considerada entrada má ou saída boa especificamente 

atribuída a um único processo virtual alocado, é que são permitidas. 

Mostra-se também, que após a aplicação desta regra, a alocação 

seleccionada para trabalhar não afecta os resultados da ferramenta de 

atribuição. As Tabelas 5.14 e 5.16 ilustram os resultados da aplicação 

desta regra ao sistema principal. 

7. O segundo passo, fundamental, para resolver o problema da alocação 

consiste na aplicação de um conjunto de regras para determinar todos 

os factores de alocação, necessários, nas matrizes dos factores de 

alocação Θ
A(n’, n’), Θ

B(m’, n’) (Secção 4.2.4). A respeito deste ponto, 

apresentam-se as seguintes contribuições à teoria de Heijungs: primeiro, 

a formulação da matriz proposta, que é mais simples e fácil de 

implementar utilizando uma folha de cálculo (equações (4.26), (4.27), 

(4.28) e (4.29)); segundo, adiciona-se a regra geral expressa pelas 

equações (4.34) e (4.35); e em terceiro, defende-se que, para qualquer 

sistema real, existem regras ad-hoc suficientes, que expressam 

restrições físicas ou económicas auto-impostas, para que o cálculo de 

todos os factores de alocação se torne num problema completamente 

determinado. O último ponto, tem como base, a análise de um sistema 

simples construído por Heijungs (Secção 4.4), mas acima de tudo, pela 

análise do sistema principal na Secções 5.4 e 5.5 (ver, em particular as 

equações (5.38) e (5.39a, b), e, a Tabela 5.17, com as regras ad-hoc 

utilizadas. 

 

Importa referir, que o trabalho desenvolvido deu origem a algumas 

comunicações nacionais e internacionais, que se enunciam em seguida: 

• Comunicação: “Uma ferramenta de Gestão Sustentável: Caso Roca” 
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o 5º Forum Centro de Integração e Inovação de Processos (CENI) – 

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, 07/2008 – Portugal – 

Setúbal; 

• Artigo: “New class of sustainable development indicators to achieve 

sustainable competitiveness“ 

o 4TH European Congress Economics and Management of Energy in 

Industry (ECEMEI), 11/2007 – Portugal – Porto; 

• Artigo: “Competitiveness: Energy Efficiency across the Supply Chain” 

o Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações 

Internacionais (SIMPOI), 08/2007 – Brasil – Rio de Janeiro; 

o Manufacturing & Service Operations Management (MSOM), 

06/2007 – China – Pequim; 

o Capítulo 6 do Livro: “Trends and Scenarios Towards 

Competitiveness”, apresentado na Universidade de Aveiro na 

Conferência Factores de Competitividade - 02/2007 – Portugal – 

Aveiro. 

 

Sintetizando a opinião generalizada, recolhida nas intervenções referidas, de 

investigadores, e de responsáveis de empresas de média/grande dimensão, 

constata-se um manifesto interesse pelas ferramentas desenvolvidas e 

aplicadas neste trabalho de doutoramento. Realçando uma vez mais a 

relevância e a pertinência do tema tratado, assim como, do resultado obtido 

por este trabalho, acrescenta-se o facto de já existir a possibilidade de 

implementar estas ferramentas em empresas Nacionais e Multinacionais 

instaladas em Portugal. 

 

6.2. Perspectivas futuras 

Para desenvolvimento futuro, e, considerando que a informação 

disponibilizada deve ser real, fiável, e segmentada (até à diferenciação por 

produto no Caso ROCA) de modo, a produzir informação precisa à gestão da 

empresa, será conveniente a implementação de um sistema de informação 

que utilize o SDS, na categorização e organização dos indicadores, 

despertando a criação de indicadores no âmbito do DS e de todas as outras 
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classes. Sugere-se para tal, a criação de uma plataforma comum e transversal, 

com acessos específicos para as várias direcções orgânicas da empresa. 

Apresenta-se também o interesse em integrar o SDS com a Teoria de Heijungs, 

demonstrada e aplicada, para uma análise integrada e mais detalhada, com 

um aumento do valor acrescentado, resultante da utilização em conjunto 

destas ferramentas. 

 

Aponta-se ainda, a possibilidade de continuar a investigação nas áreas da 

Ecologia Industrial e outras, com o sentido de se criarem novas ferramentas 

de apoio à gestão para a inserção na plataforma a desenvolver, 

perspectivando a continuação do trabalho aqui iniciado. 
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ANEXOS 

FACTORES DE ALOCAÇÃO DAS ALOCAÇÕES PENDENTES  

A1, A2, A3, A4, A5



157 

 

 

Conteúdo: 

Alocação A1 retirando o comum com A6 ........................................................ 158 

Alocação A1: Matriz ΘA (24,24) .................................................................... 158 

Alocação A1: Matriz ΘB (55,24) .................................................................... 159 

Alocação A2 retirando o comum com A6 ........................................................ 160 

Alocação A2: Matriz ΘA (24,24) .................................................................... 160 

Alocação A2: Matriz ΘB (55,24) .................................................................... 161 

Alocação A3 retirando o comum com A6 ........................................................ 162 

Alocação A3: Matriz ΘA (24,24) .................................................................... 162 

Alocação A3: Matriz ΘB (55,24) .................................................................... 163 

Alocação A4 retirando o comum com A6 ........................................................ 164 

Alocação A4: Matriz ΘA (24,24) .................................................................... 164 

Alocação A4: Matriz ΘB (55,24) .................................................................... 165 

Alocação A5 retirando o comum com A6 ........................................................ 166 

Alocação A5: Matriz ΘA (24,24) .................................................................... 166 

Alocação A5: Matriz ΘB (55,24) .................................................................... 167 

 

 



158 
 

Alocação A1 retirando o comum com A6 

Processo j Processo 
Alocado j’’ 

Commodity 
Económica ij’’ 

Commodities 
Económica i 

Commodities 
(Pseudo-) Ambientais k 

Regra 

3 3a 
3b 

5 
18 

13 
3 

41, 42, 44, 50, 53 
1,3,23,25,28,36,37,39,43,51 

18 

R1[5,18] 
R2[5] 
R2[18] 

10 10a 
10c 

11 
22 

9,18 18, 41, 42, 50, 53 
44 

R1*[11,22] 
R2[11] 

 

 

Alocação A1: Matriz ΘΘΘΘA (24,24) 

  

1 água tratada reutilizada 0,251 0,749 0,021 0,039 0,940 0,946 0,002 0,051 0 1 0

2 alpiotas 1 1 0 0

3 madres 1 0 1 0

4 madres alpiotas 1 0 1

5 moldes 1 0 0 0,042 0,958

6 pasta 0 0 1 1 0 0

7 peças cozidas (1º, 2º Fogo e Recozer) 1 1 0 0

8 peças em crú 1 0 0 1

9 peças entradas em armazém 1 0 0 1 0

10 peças vidradas 1 1

11 peças em stock 29/12/2006 1 0 1

12 vidro 0 1 1

13 água bruta 0,251 0,749 0,021 0,039 0,940 1 0 0,946 0,002 0,051 1 1 0 0

14 peças em crú inutilizadas (antes da enforna) 1 0 0 1 0 0

15 restos de pasta de peças e cortes (quebras) 0 1 0 1 0 0

16 vidro de retorno 1 0 1

17 água tratada armazenada 0 0 1

18 Baterias  usadas (recebemos p/a levarem) 0 1 0,946 0,002 0,051 1 1 0,998 0,001 0,0005 0,95 0,05

19 cartão/papel (recebemos p/a levarem) 0 1 0

20 Ferro-Velho (mistura) (recebemos) 0 1 0

21 gesso  moldes gastos (recebemos) 0 0 1

22 madeira (paletes) (recebemos p/a levarem) 0 1

23 Plástico (filme) (recebemos p/a levarem) 0 0 1

24 peças expedidas 1

Class. Commodities Económicas / Processos 3a 43b1a 1b 2a 2b 2c 9d 10a 12c10c 11 12a 12b9a 9c85a 5b 6a 6c 6d 7
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Alocação A1: Matriz ΘΘΘΘB (55,24) 

1 água (furo) 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 0

2 bidons de plástico 0 0 1

3 emissão CO2 1 0 1 0 0 1 0,9995 0 0,0005 1

4 sacos de plástico (Carbonato de sódio) 0 0 1

5 ARGILA S90 (GRANEL) 0 0 1

6 ARGILA SANMIX LM2/S (GRANEL) 0 0 1

7 barro lastra 1 0

8 Carbonato de Sódio 0 0 1

9 CAULINO REMBLEND (GRANEL) 0 0 1

10 FELDSPATO CAZALLA (GRANEL) 0 0 1

11 FELDSPATO SE-75 (BIG-BAGS) 0 1

12 Silica Moída 0 1

13 SILICATO DE SODIO SUPER NEUTRO (EM BIDONS) 0 0 1

14 SILICATO DE ZIRCONIO  (BIG BAGS) 0 1

15 SULFATO DE COBALTO (EM SACOS) 0 1

16 WOLLASTONITE FW 325 (BIG BAGS) 0 1

17 ALUMINA CALCINADA MARTOXID MZS3 1

18 Baterias 0 1 0,9464 0,0022 0,05 1 1 0,9981 0,0014 0,0005 0,95 0,05

19 BOLAS ALUMINA DIAM.  50 mm 0 0 1

20 BOLAS ALUMINA DIAM. 40 mm 0 1

21 cartão caixas 1 0 0

22 cartão placas 0,83 0,17 0

23 Ferragens 1 0

24 Floculante ECOPOL AS/650 0,5 0,3 0,2

25 GESSO CERAMICO EXTRA (GRANEL) 1 0

26 gesso prest dit 1 0

27 ISOCIONATO H (250) 1

28 MALHETES REDONDO 38MM CONJUNTO 2 PECAS M/F 1 0

29 paletes 1 0 0

30 Placas esferovite 1

31 Plasticina 1 0

32 plástico retráctil 0,853 0 0,147

33 POLIAL p18 0,5 0,3 0,2

34 POLIOL 9111 (225) 1

35 resinas 1 0

36 TUBO PVC DIAM.20 PN16 PRETO 1.6 1 0

37 TUBO VD 12 a 32  LEGRAND 1 0

38 Varão quadrado 8mm 1 0

39 VARILHAS FERRO 13CM 1 0

40 Verguinha 6mm 1 0

41 água rede 0,9997 0,0003 0,9464 0,0022 0,05 1 1 0,9981 0,0014 0,0005 0,950 0,050

42 Energia Eléctrica 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 0,9997 0,0003 1 0 0,9464 0,0022 0,05 1 1 1 0 0 0,950 0,050 0,5 0,3 0,2

43 gás natural 1 0 1 0 0 1 1 0 0

44 gás propano (garrafa) 0,9997 0,0003 0,9464 0,0022 0,05 1 0,0

45 Gasóleo 0,03 0,07 0,90 0,9981 0,0014 0,0005 0,5 0,3 0,2

46 Gasóleo distribuição 1

47 big-bags (pagamos p/a levarem) 0 1

48 lamas (pagamos) 0,5 0,3 0,2

49 latas de resina (pagamos p/a levarem 170 € /ton) 1 0

50 Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 0,251 0,749 0,021 0,039 0,940 1 0 1 0 0,9464 0,0022 0,05 1 1 0,9981 0,0014 0,0005 0,950 0,050

51 Madres fora de uso (pagamos para levarem) 1 0

52 peças inutilizadas (caco) (pagamos para levarem) 1 0 0

53 Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 0,251 0,749 0,021 0,039 0,940 0,9997 0,0003 1 0 0,9464 0,0022 0,05 1 1 0,9981 0,0014 0,0005 0,950 0,050

54 Revestimento de fornos e refractarios (pagamos p/a levarem) 1

55 sacos de plástico (Sulfato de cobalto) (custo zero p/a levarem 0 1

Class. Commodities Ambientais / Processos 1b 2a 10c2b 2c 5b3a 4 5a 9c 9d 10a6a 71a 83b 12c12b9a6c 6d 11 12a
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Alocação A2 retirando o comum com A6 

Processo j Processo 
Alocado j’’ 

Commodity 
Económica ij’’ 

Commodities 
Económica i 

Commodities 
(Pseudo-) Ambientais k 

Regra 

6 6a 
6b 
6c 
6d 

8 
18 
20 
21 

1, 13  
18 

R1[8,18,20,21] 
R2[18] 

10 10a 
10c 

11 
22 

9,18 18, 41, 42, 50, 53 
44 

R1*[11,22] 
R2[11] 

 

 

Alocação A2: Matriz ΘΘΘΘA (24,24) 

  

1 água tratada reutilizada 0,251 0,749 0,021 0,039 0,940 0,946 0,000 0,002 0,051 0 1 0

2 alpiotas 1 1 0 0 0

3 madres 1 1 0

4 madres alpiotas 1 0 1

5 moldes 1 0 0 0,042 0,958

6 pasta 0 0 1 1 0 0 0

7 peças cozidas (1º, 2º Fogo e Recozer) 1,00 1 0 0

8 peças em crú 1 0 0 0 1

9 peças entradas em armazém 1 0 0 1 0

10 peças vidradas 1 1

11 peças em stock 29/12/2006 1 0 1

12 vidro 0 1 1

13 água bruta 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1,00 0,94634 0,00003 0,00223 0,05139 1 1 0 0

14 peças em crú inutilizadas (antes da enforna) 1 0 0 1 0 0 0

15 restos de pasta de peças e cortes (quebras) 0 1 0 1 0 0 0

16 vidro de retorno 1 0 1

17 água tratada armazenada 0 0 1

18 Baterias  usadas (recebemos p/a levarem) 1 0 1 0 0 1 1 0,998 0,001 0,0005 1 0

19 cartão/papel (recebemos p/a levarem) 0 1 0

20 Ferro-Velho (mistura) (recebemos) 0 0 1 0

21 gesso  moldes gastos (recebemos) 0 0 0 1

22 madeira (paletes) (recebemos p/a levarem) 0 1

23 Plástico (filme) (recebemos p/a levarem) 0 0 1

24 peças expedidas 1

Class. Commodities Económicas / Processos 2b 2c 3 41a 1b 2a 9d 10a 12c10c 11 12a 12b9a 9c5a 5b 6a 6c 6d 7 86b
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Alocação A2: Matriz ΘΘΘΘB (55,24) 

  

1 água (furo) 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1

2 bidons de plástico 0 0 1

3 emissão CO2 1 1 0 0 0 1 0,9995 0 0,0005 1

4 sacos de plástico (Carbonato de sódio) 0 0 1

5 ARGILA S90 (GRANEL) 0 0 1

6 ARGILA SANMIX LM2/S (GRANEL) 0 0 1

7 barro lastra 1 0

8 Carbonato de Sódio 0 0 1

9 CAULINO REMBLEND (GRANEL) 0 0 1

10 FELDSPATO CAZALLA (GRANEL) 0 0 1

11 FELDSPATO SE-75 (BIG-BAGS) 0 1

12 Silica Moída 0 1

13 SILICATO DE SODIO SUPER NEUTRO (EM BIDONS) 0 0 1

14 SILICATO DE ZIRCONIO  (BIG BAGS) 0 1

15 SULFATO DE COBALTO (EM SACOS) 0 1

16 WOLLASTONITE FW 325 (BIG BAGS) 0 1

17 ALUMINA CALCINADA MARTOXID MZS3 1

18 Baterias 1 0 1 0 0 1 1 0,9981 0,0014 0,0005 1 0

19 BOLAS ALUMINA DIAM.  50 mm 0 0 1

20 BOLAS ALUMINA DIAM. 40 mm 0 1

21 cartão caixas 1 0 0

22 cartão placas 0,83 0,17 0

23 Ferragens 1

24 Floculante ECOPOL AS/650 0,5 0,3 0,2

25 GESSO CERAMICO EXTRA (GRANEL) 1

26 gesso prest dit 1 0

27 ISOCIONATO H (250) 1

28 MALHETES REDONDO 38MM CONJUNTO 2 PECAS M/F 1

29 paletes 1 0 0

30 Placas esferovite 1

31 Plasticina 1 0

32 plástico retráctil 0,853 0,000 0,147

33 POLIAL p18 0,5 0,3 0,2

34 POLIOL 9111 (225) 1

35 resinas 1 0

36 TUBO PVC DIAM.20 PN16 PRETO 1.6 1

37 TUBO VD 12 a 32  LEGRAND 1

38 Varão quadrado 8mm 1 0

39 VARILHAS FERRO 13CM 1

40 Verguinha 6mm 1 0

41 água rede 1 0,94634 0,00003 0,00223 0,05139 1 1 0,9981 0,0014 0,0005 0,950 0,050

42 Energia Eléctrica 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 1 0 0,94634 0,00003 0,00223 0,05139 1 1 1 0 0 0,950 0,050 0,5 0,3 0,2

43 gás natural 1 1 0 0 0 1 1 0 0

44 gás propano (garrafa) 1 0,94634 0,00003 0,00223 0,05139 1 0,0

45 Gasóleo 0,03 0,07 0,90 0,9981 0,0014 0,0005 0,5 0,3 0,2

46 Gasóleo distribuição 1

47 big-bags (pagamos p/a levarem) 0 1

48 lamas (pagamos) 0,5 0,3 0,2

49 latas de resina (pagamos p/a levarem 170 € /ton) 1 0

50 Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 1 0 0,94634 0,00003 0,00223 0,05139 1 1 0,9981 0,0014 0,0005 0,950 0,050

51 Madres fora de uso (pagamos para levarem) 1

52 peças inutilizadas (caco) (pagamos para levarem) 1 0 0

53 Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 1 0 0,94634 0,00003 0,00223 0,05139 1 1 0,9981 0,0014 0,0005 0,950 0,050

54 Revestimento de fornos e refractarios (pagamos p/a levarem) 1

55 sacos de plástico (Sulfato de cobalto) (custo zero p/a levarem) 0 1

Class. Commodities Ambientais / Processos 2a 10c82b 2c 5b3 4 5a 6a 10a71a 1b 6b 12c12b9a6c 6d 11 12a9c 9d
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Alocação A3 retirando o comum com A6 

Processo j Processo 
Alocado j’’ 

Commodity 
Económica ij’’ 

Commodities 
Económica i 

Commodities 
(Pseudo-) Ambientais k 

Regra 

7 7a 
7b 

10 
18 

13 
8, 12, 16 

41, 42, 50, 53 
 

18 

R1[10,18] 
R2[10] 
R2[18] 

10 10a 
10c 

11 
22 

9,18 18, 41, 42, 50, 53 
44 

R1*[11,22] 
R2[11] 

 

 

Alocação A3: Matriz ΘΘΘΘA (24,24) 

 

  

1 água tratada reutilizada 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 0,946 0,002 0,051 0 1 0

2 alpiotas 1 1 0 0

3 madres 1 1 0

4 madres alpiotas 1 0 1

5 moldes 1 0 0,04 0,96

6 pasta 0 0 1 1 0 0

7 peças cozidas (1º, 2º Fogo e Recozer) 1 1 0 0

8 peças em crú 1 0 0 1 0

9 peças entradas em armazém 1 0 0 1 0

10 peças vidradas 1 0 1

11 peças em stock 29/12/2006 1 0 1

12 vidro 0 1 1 0

13 água bruta 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 0,946 0,002 0,051 0,999981 0,00002 1 0 0

14 peças em crú inutilizadas (antes da enforna) 1 0 0 1 0 0

15 restos de pasta de peças e cortes (quebras) 0 1 0 1 0 0

16 vidro de retorno 1 0 1 0

17 água tratada armazenada 0 0 1

18 Baterias  usadas (recebemos p/a levarem) 1 0,946 0,002 0,051 0 1 1 0,9981 0,0014 0,0005 1 0

19 cartão/papel (recebemos p/a levarem) 0 1 0

20 Ferro-Velho (mistura) (recebemos) 0 1 0

21 gesso  moldes gastos (recebemos) 0 0 1

22 madeira (paletes) (recebemos p/a levarem) 0 1

23 Plástico (filme) (recebemos p/a levarem) 0 0 1

24 peças expedidas 1

12c10c 11 12a 12b6d 7a 9a 9c 9d 10a3 4 5a 5b 6a 6c 7b 81a 1b 2a 2b 2cClass. Commodities Económicas / Processos
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Alocação A3: Matriz ΘΘΘΘB (55,24) 

 

1 água (furo) 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1

2 bidons de plástico 0 0 1

3 emissão CO2 1 1 0 0 1 0,9995 0 0,0005 1

4 sacos de plástico (Carbonato de sódio) 0 0 1

5 ARGILA S90 (GRANEL) 0 0 1

6 ARGILA SANMIX LM2/S (GRANEL) 0 0 1

7 barro lastra 1 0

8 Carbonato de Sódio 0 0 1

9 CAULINO REMBLEND (GRANEL) 0 0 1

10 FELDSPATO CAZALLA (GRANEL) 0 0 1

11 FELDSPATO SE-75 (BIG-BAGS) 0 1

12 Silica Moída 0 1

13 SILICATO DE SODIO SUPER NEUTRO (EM BIDONS) 0 0 1

14 SILICATO DE ZIRCONIO  (BIG BAGS) 0 1

15 SULFATO DE COBALTO (EM SACOS) 0 1

16 WOLLASTONITE FW 325 (BIG BAGS) 0 1

17 ALUMINA CALCINADA MARTOXID MZS3 1

18 Baterias 1 0,946 0,002 0,05 0 1 1 0,9981 0,0014 0,0005 1 0,0

19 BOLAS ALUMINA DIAM.  50 mm 0 0 1

20 BOLAS ALUMINA DIAM. 40 mm 0 1

21 cartão caixas 1 0 0

22 cartão placas 0,83 0,17 0

23 Ferragens 1

24 Floculante ECOPOL AS/650 0,5 0,3 0,2

25 GESSO CERAMICO EXTRA (GRANEL) 1

26 gesso prest dit 1 0

27 ISOCIONATO H (250) 1

28 MALHETES REDONDO 38MM CONJUNTO 2 PECAS M/F 1

29 paletes 1 0 0

30 Placas esferovite 1

31 Plasticina 1 0

32 plástico retráctil 0,853 0 0,147

33 POLIAL p18 0,5 0,3 0,2

34 POLIOL 9111 (225) 1

35 resinas 0,886 0,114

36 TUBO PVC DIAM.20 PN16 PRETO 1.6 1

37 TUBO VD 12 a 32  LEGRAND 1

38 Varão quadrado 8mm 0,886 0,114

39 VARILHAS FERRO 13CM 1

40 Verguinha 6mm 0,886 0,114

41 água rede 1 0,946 0,002 0,05 0,99998 0,00002 1 0,9981 0,0014 0,0005 0,950 0,050

42 Energia Eléctrica 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 0,886 0,114 0,946 0,002 0,05 0,99998 0,00002 1 1 0 0 0,950 0,050 0,5 0,3 0,2

43 gás natural 1 1 0 0 1 1 0 0

44 gás propano (garrafa) 1 0,946 0,002 0,05 1 0,0

45 Gasóleo 0,03 0,07 0,90 0,9981 0,0014 0,0005 0,5 0,3 0,2

46 Gasóleo distribuição 1

47 big-bags (pagamos p/a levarem) 0 1

48 lamas (pagamos) 0,5 0,3 0,2

49 latas de resina (pagamos p/a levarem 170 € /ton) 0,886 0,114

50 Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 0,886 0,114 0,946 0,002 0,05 0,99998 0,00002 1 0,9981 0,0014 0,0005 0,950 0,050

51 Madres fora de uso (pagamos para levarem) 1

52 peças inutilizadas (caco) (pagamos para levarem) 1 0 0

53 Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 0,886 0,114 0,946 0,002 0,05 0,99998 0,00002 1 0,9981 0,0014 0,0005 0,950 0,050

54 Revestimento de fornos e refractarios (pagamos p/a levarem) 1

55 sacos de plástico (Sulfato de cobalto) (custo zero p/a levarem) 0 1

12c12b9a6c 6d 11 12a9c 9d 10a 10c82b 2c 5b 7b3 4 5a 6a 7a1a 1b 2aClass. Commodities Ambientais / Processos
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Alocação A4 retirando o comum com A6 

Processo j Processo 
Alocado j’’ 

Commodity 
Económica ij’’ 

Commodities 
Económica i 

Commodities 
(Pseudo-) Ambientais k 

Regra 

8 8a 
8b 

7 
18 

 
10 

41, 42, 50, 53 
3, 17, 30, 43, 54 

18 

R1[7,18] 
R2[7] 
R2[18] 

10 10a 
10c 

11 
22 

9,18 18, 41, 42, 50, 53 
44 

R1*[11,22] 
R2[11] 

 

 

Alocação A4: Matriz ΘΘΘΘA (24,24) 

  

1 água tratada reutilizada 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 0,95 0,002 0,051 0 1 0

2 alpiotas 1 1 0 0

3 madres 1 1 0

4 madres alpiotas 1 0 1

5 moldes 1 0 0,04 0,96

6 pasta 0 0 1 1 0 0

7 peças cozidas (1º, 2º Fogo e Recozer) 1 0 1 0 0

8 peças em crú 1 0 0 1

9 peças entradas em armazém 1 0 0 1 0

10 peças vidradas 1 1 0

11 peças em stock 29/12/2006 1 0 1

12 vidro 0 1 1

13 água bruta 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1,00 0,95 0,002 0,05 1 1 0 0

14 peças em crú inutilizadas (antes da enforna) 1 0 0 1 0 0

15 restos de pasta de peças e cortes (quebras) 0 1 0 1 0 0

16 vidro de retorno 1 0 1

17 água tratada armazenada 0 0 1

18 Baterias  usadas (recebemos p/a levarem) 1 0,95 0,002 0,05 1 0 1 0,998 0,001 0,0005 1 0

19 cartão/papel (recebemos p/a levarem) 0 1 0

20 Ferro-Velho (mistura) (recebemos) 0 1 0

21 gesso  moldes gastos (recebemos) 0 0 1

22 madeira (paletes) (recebemos p/a levarem) 0 1

23 Plástico (filme) (recebemos p/a levarem) 0 0 1

24 peças expedidas 1

Class. Commodities Económicas / Processos 8a1a 1b 2a 2b 2c 3 4 9d 10a 12c10c 11 12a 12b8b 9a 9c5a 5b 6a 6c 6d 7
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Alocação A4: Matriz ΘΘΘΘB (55,24) 

 

1 água (furo) 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1

2 bidons de plástico 0 0 1

3 emissão CO2 1 1 0 0 1 0 0,9995 0 0,0005 1

4 sacos de plástico (Carbonato de sódio) 0 0 1

5 ARGILA S90 (GRANEL) 0 0 1

6 ARGILA SANMIX LM2/S (GRANEL) 0 0 1

7 barro lastra 1 0

8 Carbonato de Sódio 0 0 1

9 CAULINO REMBLEND (GRANEL) 0 0 1

10 FELDSPATO CAZALLA (GRANEL) 0 0 1

11 FELDSPATO SE-75 (BIG-BAGS) 0 1

12 Silica Moída 0 1

13 SILICATO DE SODIO SUPER NEUTRO (EM BIDONS) 0 0 1

14 SILICATO DE ZIRCONIO  (BIG BAGS) 0 1

15 SULFATO DE COBALTO (EM SACOS) 0 1

16 WOLLASTONITE FW 325 (BIG BAGS) 0 1

17 ALUMINA CALCINADA MARTOXID MZS3 1 0

18 Baterias 1 0,946 0,002 0,05 1 0 1 0,9981 0,0014 0,0005 1 0,0

19 BOLAS ALUMINA DIAM.  50 mm 0 0 1

20 BOLAS ALUMINA DIAM. 40 mm 0 1

21 cartão caixas 1 0 0

22 cartão placas 0,83 0,17 0

23 Ferragens 1

24 Floculante ECOPOL AS/650 0,5 0,341 0,159

25 GESSO CERAMICO EXTRA (GRANEL) 1

26 gesso prest dit 1 0

27 ISOCIONATO H (250) 1

28 MALHETES REDONDO 38MM CONJUNTO 2 PECAS M/F 1

29 paletes 1 0 0

30 Placas esferovite 1 0

31 Plasticina 1 0

32 plástico retráctil 0,853 0 0,147

33 POLIAL p18 0,5 0,341 0,159

34 POLIOL 9111 (225) 1

35 resinas 0,886 0,114

36 TUBO PVC DIAM.20 PN16 PRETO 1.6 1

37 TUBO VD 12 a 32  LEGRAND 1

38 Varão quadrado 8mm 0,886 0,114

39 VARILHAS FERRO 13CM 1

40 Verguinha 6mm 0,886 0,114

41 água rede 1 0,946 0,002 0,05 1 0,99996 0,00004 0,9981 0,0014 0,0005 0,950 0,050

42 Energia Eléctrica 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 0,886 0,114 0,946 0,002 0,05 1 0,99996 0,00004 1 0 0 0,950 0,050 0,5 0,341 0,159

43 gás natural 1 1 0 0 1 0 1 0 0

44 gás propano (garrafa) 1 0,946 0,002 0,05 1 0,0

45 Gasóleo 0,03 0,07 0,90 0,9981 0,0014 0,0005 0,5 0,341 0,159

46 Gasóleo distribuição 1

47 big-bags (pagamos p/a levarem) 0 1

48 lamas (pagamos) 0,5 0,341 0,159

49 latas de resina (pagamos p/a levarem 170 € /ton) 0,886 0,114

50 Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 0,886 0,114 0,946 0,002 0,05 1 0,99996 0,00004 0,9981 0,0014 0,0005 0,950 0,050

51 Madres fora de uso (pagamos para levarem) 1

52 peças inutilizadas (caco) (pagamos para levarem) 1 0 0

53 Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 0,886 0,114 0,946 0,002 0,05 1 0,99996 0,00004 0,9981 0,0014 0,0005 0,950 0,050

54 Revestimento de fornos e refractarios (pagamos p/a levarem) 1 0

55 sacos de plástico (Sulfato de cobalto) (custo zero p/a levarem) 0 1

Class. Commodities Ambientais / Processos 1b 2a 10c8b2b 2c 5b3 4 5a 6a 9d 10a71a 8a 12c12b9a6c 6d 11 12a9c
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Alocação A5 retirando o comum com A6 

Processo j Processo 
Alocado j’’ 

Commodity 
Económica ij’’ 

Commodities 
Económica i 

Commodities 
(Pseudo-) Ambientais k 

Regra 

9 9a 
9b 
9c 
9d 
 

9 
18 
19 
23 

 
 
7 

41, 45, 50, 53 
3 

21, 29 
18 
22 

R1[9,18,19,23] 
R1[9,23] 
R2[9] 
R2[18] 

Especial [9,19] 
10 10a 

10c 
11 
22 

9,18 18, 41, 42, 50, 53 
44 

R1*[11,22] 
R2[11] 

 

 

Alocação A5: Matriz ΘΘΘΘA (24,24) 

 

1 água tratada reutilizada 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 0,95 0,002 0,051 0 1 0

2 alpiotas 1 1 0 0

3 madres 1 1 0

4 madres alpiotas 1 0 1

5 moldes 1 0,00 0,04 0,96

6 pasta 0 0 1 1 0 0

7 peças cozidas (1º, 2º Fogo e Recozer) 1 1 0 0 0

8 peças em crú 1 0 0 1

9 peças entradas em armazém 1 0 0 0 1 0

10 peças vidradas 1 1

11 peças em stock 29/12/2006 1 0 1

12 vidro 0 1 1

13 água bruta 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 0,95 0,002 0,051 1 1 0 0

14 peças em crú inutilizadas (antes da enforna) 1 0 0 1 0 0

15 restos de pasta de peças e cortes (quebras) 0 1 0 1 0 0

16 vidro de retorno 1 0 1

17 água tratada armazenada 0 0 1

18 Baterias  usadas (recebemos p/a levarem) 1 0,95 0,002 0,051 1 1 0 1 0 0 1 0

19 cartão/papel (recebemos p/a levarem) 0 0 1 0

20 Ferro-Velho (mistura) (recebemos) 0 1 0

21 gesso  moldes gastos (recebemos) 0 0 1

22 madeira (paletes) (recebemos p/a levarem) 0 1

23 Plástico (filme) (recebemos p/a levarem) 0 0 0 1

24 peças expedidas 1

9b9a 9c5a 5b 6a 6c 6d 7 9d 10a 12c10c 11 12a 12b81a 1b 2a 2b 2c 3 4Class. Commodities Económicas / Processos
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Alocação A5: Matriz ΘΘΘΘB (55,24) 

1 água (furo) 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1

2 bidons de plástico 0 0 1

3 emissão CO2 1 1 0 0 1 0,9995 0 0 0,0005 1

4 sacos de plástico (Carbonato de sódio) 0 0 1

5 ARGILA S90 (GRANEL) 0 0 1

6 ARGILA SANMIX LM2/S (GRANEL) 0 0 1

7 barro lastra 1 0

8 Carbonato de Sódio 0 0 1

9 CAULINO REMBLEND (GRANEL) 0 0 1

10 FELDSPATO CAZALLA (GRANEL) 0 0 1

11 FELDSPATO SE-75 (BIG-BAGS) 0 1

12 Silica Moída 0 1

13 SILICATO DE SODIO SUPER NEUTRO (EM BIDONS) 0 0 1

14 SILICATO DE ZIRCONIO  (BIG BAGS) 0 1

15 SULFATO DE COBALTO (EM SACOS) 0 1

16 WOLLASTONITE FW 325 (BIG BAGS) 0 1

17 ALUMINA CALCINADA MARTOXID MZS3 1

18 Baterias 1 0,946 0,002 0,051 1 1 0 1 0 0 1 0,0

19 BOLAS ALUMINA DIAM.  50 mm 0 0 1

20 BOLAS ALUMINA DIAM. 40 mm 0 1

21 cartão caixas 1 0 0 0

22 cartão placas 0,83 0 0,17 0

23 Ferragens 1

24 Floculante ECOPOL AS/650 0,50 0,34 0,16

25 GESSO CERAMICO EXTRA (GRANEL) 1

26 gesso prest dit 1 0

27 ISOCIONATO H (250) 1

28 MALHETES REDONDO 38MM CONJUNTO 2 PECAS M/F 1

29 paletes 1 0 0 0

30 Placas esferovite 1

31 Plasticina 1 0

32 plástico retráctil 0,85 0 0 0,15

33 POLIAL p18 0,50 0,34 0,16

34 POLIOL 9111 (225) 1

35 resinas 0,886 0,114

36 TUBO PVC DIAM.20 PN16 PRETO 1.6 1

37 TUBO VD 12 a 32  LEGRAND 1

38 Varão quadrado 8mm 0,886 0,114

39 VARILHAS FERRO 13CM 1

40 Verguinha 6mm 0,886 0,114

41 água rede 1 0,946 0,002 0,051 1 1 0,9980 0,0001 0,0014 0,0005 0,950 0,050

42 Energia Eléctrica 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 0,886 0,114 0,946 0,002 0,051 1 1 1 0 0 0 0,950 0,050 0,50 0,34 0,16

43 gás natural 1 1 0 0 1 1 0 0 0

44 gás propano (garrafa) 1 0,946 0,002 0,051 1 0,0

45 Gasóleo 0,03 0,07 0,90 0,9980 0,0001 0,0014 0,0005 0,50 0,34 0,16

46 Gasóleo distribuição 1

47 big-bags (pagamos p/a levarem) 0 1

48 lamas (pagamos) 0,50 0,34 0,16

49 latas de resina (pagamos p/a levarem 170 € /ton) 0,886 0,114

50 Lixo de varreduras (pagamos p/a levarem) 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 0,886 0,114 0,946 0,002 0,051 1 1 0,9980 0,0001 0,0014 0,0005 0,950 0,050

51 Madres fora de uso (pagamos para levarem) 1

52 peças inutilizadas (caco) (pagamos para levarem) 1 0 0 0

53 Resíduos Domésticos/Industrial (pagamos p/a levarem) 0,25 0,75 0,02 0,04 0,94 1 0,886 0,114 0,946 0,002 0,051 1 1 0,9980 0,0001 0,0014 0,0005 0,950 0,050

54 Revestimento de fornos e refractarios (pagamos p/a levarem) 1

55 sacos de plástico (Sulfato de cobalto) (custo zero p/a levarem) 0 1

12c12b9a6c 6d 11 12a9c 9d 10a7 9b 10c82b 2c 5b3 4 5a 6a1a 1b 2aClass. Commodities Ambientais / Processos


