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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo a apresentação de um método de controle da
presença de metais pesados e retardantes de chama em produtos eletroeletrônicos
utilizados na área da saúde, conhecidos como eletromédicos. O método proposto
permite avaliar, monitorar e controlar os níveis das substâncias restritivas na cadeia
de fornecimento, no processo produtivo do produto, contribuindo para o atendimento
regulatório europeu voltado ao cumprimento de requisitos ambientais, conhecido
como Diretiva RoHS. Com as exigências estabelecidas no mercado europeu para os
níveis máximos permitidos de composição ou concentração dos metais pesados e
retardantes de chama em produtos eletrônicos, as empresas brasileiras necessitam
avaliar e monitorar os produtos, processos, embalagens e manuais, para que
possam garantir a conformidade e assim comercializar os produtos livres de
penalidades legais. Tal processo de verificação ou avaliação da conformidade
necessita de empenho de recursos e tempo, como também exige uma maturidade
tecnológica diferenciada da empresa e de seus fornecedores na avaliação dos níveis
de cádmio, chumbo, cromo hexavalente, polibromobifenil e polibromodifeniléter. A
revisão bibliográfica dos regulamentos e normas, o tipo de gerenciamento de risco
utilizado, aliados a capacitação dos laboratórios brasileiros, a disponibilidade da
empresa e o modelo aplicado de avaliação da conformidade, proporcionou à
empresa proprietária do produto utilizado no estudo de caso desta dissertação, a
adequação do produto e processos fabris ao requisito legal europeu, garantindo o
monitoramento e controle das substâncias restritas aos níveis prescritos na Diretiva
europeia RoHS. Com a dinâmica aplicada obteve-se como resultados quatro níveis
de itens da composição do produto com concentração dos metais pesados e
retardantes de chama, são eles: os itens do produto isentos das substâncias,
chamados livres; os itens com substâncias abaixo dos limites estabelecidos pela
Diretiva, chamados contaminados; os itens com substâncias próximos aos limites
estabelecidos na Diretiva, contaminados e preocupantes, e os itens com substâncias
acima do limite, que foram substituídos da composição do produto por outros, com
materiais cuja composição fosse adequada em relação aos níveis aceitos das
substâncias restritas.
Palavras Chaves: RoHS; Gerenciamento de Risco RoHs; RoHS Eletromédicos.

ABSTRACT
Control Method of presence of heavy metals and flame retardants in electrical
and electronic medical device to the compulsory attendance requirements of
the European Directive on the Restriction of Hazardous Substances, RoHS.
This work aims at presenting a method of controlling the presence of heavy
metals and flame retardants in electronic medical device. The proposed method
allows us to evaluate monitors and controls the levels of restrictive substances in the
supply chain, the production process of the product, contributing to the European
regulatory services focused to meet environmental requirements, known as the
RoHS Directive. With the requirements of the European market to the maximum
allowable levels of composition or concentration of heavy metals and flame
retardants in electronic products , Brazilian companies need to assess and monitor
the products, processes , packaging and manuals so that they can ensure
compliance and can market products free of legal penalties . This process of
verification or conformity assessment the commitment of resources and time is
required, but also requires a differentiated technological maturity of the company and
its suppliers assessing the levels of cadmium, lead, hexavalent chromium, and
polibromobifenil polibromodifeniléter. The literature review of regulations and
standards , the type of risk management used , together with training of Brazilian
laboratories, the availability of the company and the model applied for conformity
assessment, provided the company's proprietary product used in the case study of
this dissertation, the suitability of the product and manufacturing processes at
European legal requirement, ensuring the monitoring and control of restricted
substances to prescribed levels in European RoHS Directive. With dynamic applied
results obtained as four levels of items of product composition with concentration of
heavy metals and flame retardants, they are: the product items exempt from
substances called free; Items with substances below the limits established by the
Directive, called contaminated; Items with substances close to the limits set out in
Directive contaminated and worrying, and items with substances above the threshold,
which were replaced in the composition of the product by others, with materials
whose composition was adequate regarding acceptable levels of restricted
substances.
Keywords: RoHS; Risks Management RoHS; RoHS Medical Device.
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1

INTRODUÇÃO
O presente trabalho descreve a concepção, o planejamento, a execução e os

resultados obtidos no desenvolvimento do gerenciamento de risco RoHS, com
escopo de avaliação, monitoramento e controle da presença de metais pesados e
retardantes de chama em equipamentos eletromédicos. O método proposto foi
aplicado por meio de um estudo de caso, podendo ser empregado como roteiro ou
guia para as indústrias brasileiras de produtos eletromédicos (equipamentos
elétricos utilizados na área da saúde), como também para outros equipamentos
elétricos e/ou eletrônicos, de modo a atender à Diretiva europeia RoHS.
No cenário internacional, desde julho de 2006, está em vigor no Mercado
Europeu, estabelecida pela Comunidade Europeia, a Diretiva (Lei) que prescreve
critérios e requisitos legais sobre a existência e tolerância de metais pesados e
retardantes de chama em equipamentos eletroeletrônicos. Esta Diretiva é chamada
de Diretiva 2002/95/EC, Restriction of Hazardous Substances (Anexo A), tem caráter
compulsório e é conhecida como Diretiva RoHS. Tal lei especifica os metais e
compostos considerados, como também limita o nível em miligramas de substância
por quilograma (mg/kg) aceitável para a presença dos mesmos no produtos
eletroeletrônicos. As substâncias restritivas são os elementos: cádmio (Cd); chumbo
(Pb), mercúrio (Hg) e cromo (Cr), especificamente o cromo hexavalente (Cr VI), bem
como o polibromobifenil (bifenil polibromato (PBB)) e o polibromodifeniléter (éter
difenílico polibromado (PBDE)).
A justificativa para esta legislação é pertinente devido à presença dos metais
pesados e retardantes de chama em diversos produtos, e desse modo ser
preocupante quando se trata as questões da manutenção e reparo dos
equipamentos e, ao final da sua vida útil, quando ocorre o descarte. São exemplos
de produtos os computadores, eletrodomésticos, áudio e vídeo, enfim, produtos que
utilizam energia elétrica para o funcionamento.
O descarte ou reaproveitamento inadequado dos produtos, por conta de
substâncias nocivas, danifica e compromete o meio ambiente e a saúde humana,
principalmente com a contaminação do solo em aterros, água do lençol freático e ar,
quando, por exemplo, submetidos à incineração.
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Os limites máximos, em miligramas de substância por quilograma (mg/kg) de
item homogêneo, aceitáveis dos elementos químicos no mercado europeu, são: para
o cádmio o limite definido é de 100 mg/kg; para o chumbo, mercúrio, cromo
hexavalente, polibromobifenil e o polibromodifeniléter os limites definidos são de
1.000 mg/kg.
Com a iniciativa das restrições e o êxito no controle de circulação de produtos
eletroeletrônicos

no

mercado

europeu,

as

empresas

brasileiras

do

setor

eletroeletrônico, em 2006, sentiram a necessidade, como forma de se manterem
neste mercado, de adequação dos produtos a estes requisitos, sustentando suas
exportações. A adequação dos produtos consiste em mitigar a presença, das
substâncias restritas ou projetar produtos sem itens que contenham as substâncias
descritas na Diretiva europeia. Para evidenciar esta conformidade as empresas
necessitaram buscar, como forma de evidência ao atendimento regulatório europeu,
a conformidade ou certificação RoHS de seus produtos.
Com o êxito do regulatório europeu, em 2006, a regulamentação não se
restringiu somente à preocupação e proteção do mercado eletroeletrônico, e após
quatro anos, em 2010, foi verificado que a regulamentação europeia, sobre a
restrição aos metais pesados e retardantes de chama, se estenderia em 2014 para
parte dos produtos destinados à área da saúde, denominados eletromédicos,
conforme a DIRECTIVE 2011/65/EU (2011) (Anexo B). Novamente tais restrições
devem afetar diretamente as exportações das empresas brasileiras do setor
eletromédico, para o mercado europeu.
No estudo de caso desta dissertação para a elaboração da estratégia rumo ao
resultado favorável ao atendimento regulatório RoHS, alguns aspectos foram
levantados e colocados em questão, conforme apresentado nas questões 1 a 8:
1. Como fazer com a RoHS?
Observando a experiência RoHS do setor eletroeletrônico, DA COSTA, L.H
(2011) e o Caso Whirlpool, grande fabricante nacional de refrigeradores, relatado em
diversos encontros sobre o assunto no Brasil, deve-se desenvolver um método
prático de monitoramento e controle das substâncias para alcançar a conformidade
europeia, agregando maturidade no assunto RoHS nas empresas e cadeia de
fornecedores produtiva.
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2. Como foi efetuado, em 2006, pelo setor eletroeletrônico?
A conformidade foi alcançada por meio da avaliação qualitativa e quantitativa
de 100 % dos itens constantes nos produtos elétricos, submetidos a ensaios
laboratoriais.
3. Quanto tempo levou para se conseguir terminar o trabalho?
O prazo de aproximadamente dois anos, segundo a certificadora que
conduziu a certificação e o prazo dependeu da capacidade e disponibilidade dos
laboratórios nacionais e internacionais utilizados.
4. Quanto custou?
Não se tem conhecimento dos custos, mas se for necessário determinar as
concentrações das substâncias restritivas em todos os itens dos produtos, o custo
dependerá e irá variar de forma significativa com o número de itens a serem
submetidos às determinações.
5.

As empresas do setor eletroeletrônico que tiveram ação na Diretiva

eram de grande porte, e como será para as empresas de micro, pequeno e médio
porte do setor eletromédico?
Se para algumas das empresas do setor eletromédico a exportação
representada em até 50 % do volume das vendas e, caso não ocorrer adequação, a
redução do faturamento tornar-se-á expressiva, podendo impactar em um
desequilíbrio financeiro considerável.
6. Como controlar o aparecimento dos elementos restritos?
Poder-se-á controlar o nível da presença das substâncias restritivas por meio
de monitoramento, controle e medidas de mitigação estabelecidas, ou seja,
gerenciamento do risco de aparecimento das substâncias restritas acima dos níveis
estabelecidos pela Diretiva RoHS. As empresas que produzem os equipamentos
compram partes e peças para a montagem, portanto, as substâncias vêm de fora da
empresa agregados ao fornecimento de matéria prima e insumos para os processos
produtivos internos. Desta forma o fornecimento externo é o grande responsável
pelo aparecimento das substâncias fora dos limites estabelecidos pela Diretiva.
7. Quem validará o método de mitigação proposto?
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Para o mercado europeu à conformidade à Diretiva RoHS pode ser expressa
por meio de Declaração da Empresa, cujo produto é comercializado na Europa, no
entanto, para o estudo de caso é interessante o aval de especialistas em RoHS.
Qualquer organismo de certificação que for especialista na questão poderá avaliar
por meio de análise do arquivo técnico do produto e procedimentos internos
implantados de controle, e após auditoria na empresa visando à coleta de evidências
dos procedimentos estabelecidos e praticados no monitoramento e controle das
substâncias, pode certificar o produto e o processo, dando credibilidade aos
trabalhos.
8. Como o Brasil se posiciona atualmente frente a aplicação da Diretiva
RoHS? Haverá esta restrição no futuro?
No Brasil a Diretiva RoHS não se aplica. No entanto, há iniciativas como a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ainda é restrita apenas a alguns
produtos, como exemplos, pilhas e baterias. Por outro lado, o setor eletroeletrônico
brasileiro tem tratado esta questão e, possivelmente no futuro pode ser estendida ao
setor de eletromédicos a exemplo da Europa. Neste caso, em se implementando
ações restritivas desta natureza no Brasil, as empresas que buscarem a adequação
para atendimento ao mercado europeu, já se encontrarão aptas ao atendimento às
normas ou legislação brasileira.

A Visão ou cenário perseguido, como objetivo do trabalho foi aplicar o método
de monitoramento e controle por meio de procedimentos estabelecidos para os
fornecimentos externos e o processo produtivo, extensivos complementares ao
sistema da gestão da qualidade da empresa, a fim de garantir, por meio da
certificação de terceira parte, a conformidade do produto e processo aos critérios
estabelecidos pela Diretiva RoHS.
O método propõe a desmontagem do produto para a distinção dos itens, da
árvore produtiva do equipamento, em quatro níveis de itens em relação à
composição com concentração dos metais pesados e retardantes de chama. No
primeiro nível estão os itens “livres”, ou seja, os isentos das substâncias, no segundo
nível estão os itens “contaminados”, com substâncias abaixo dos limites
estabelecidos pela Diretiva RoHS, no terceiro nível os itens com substâncias
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próximos aos limites estabelecidos na Diretiva, também “contaminados” e o último
nível que contem os itens com substâncias restritas acima do limite estabelecido e
tolerado pela regulamento europeu.
A estratégia empregada para atingir o objetivo foi, inicialmente, identificar uma
empresa representante do setor eletromédico, propor um trabalho de avaliação,
monitoramento e controle das substâncias de um produto específico e respectivo
processo produtivo, cuja exportação fosse importante na manutenção no mercado
europeu, agregando ou mantendo a contribuição do faturamento de exportação da
empresa.
Considerando um produto específico, Figura 1, a quantidade total de itens
presentes na árvore do produto divide-se em itens sem ou livres de substâncias
perigosas (Hazardous Substances Free – HSF) e o grupo dos itens “contaminados”,
ou seja, itens que contem as substâncias perigosas em diferentes quantidades ou
limites (Hazardous Substances - HS). Neste segundo grupo, os que contem as
substâncias perigosas, há a subdivisão ou três níveis, que são: o nível com os itens
contaminados com as substâncias perigosas abaixo dos limites estabelecidos pela
Diretiva (HS<Limite) considerados não críticos, o nível com dos itens com
substâncias muito próximos aos limites (HS=Limite) considerados críticos e o último
nível com os itens com a presença de substâncias acima do limite estabelecido pela
Diretiva (HS>Limite) que devem ser excluídos e substituídos no produto por itens
com outro tipo de material adequado aos critérios do regulamento europeu, desta
forma, totalizados os quatro níveis de itens a serem estudados no produto.
Os itens do produto próximos ao limite estabelecido pela Diretiva (HS=Limite)
são os mais críticos do ponto de vista de monitoramento e controle das substâncias
restritivas, pois, se não houver critério adequado de fornecimento, estes itens podem
ser fornecidos com substâncias presentes acima dos limites permitidos, ou seja,
podem passar para o nível dos itens acima dos limites da Diretiva RoHS.
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Figura 1: Composição básica de um produto

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Cabe salientar aqui que a motivação para este desenvolvimento não
pretendeu discutir ou questionar os métodos/procedimentos analíticos para a
avaliação e evidência dos elementos restritivos prescritos na Diretiva RoHS, tão
pouco os impactos à saúde provocados pelos metais pesados e retardantes de
chama.
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2

OBJETIVO

Os objetivos dividem-se em geral e específicos.
2.1

Geral
O objetivo geral deste trabalho foi o de desenvolver e consolidar um método de

gerenciamento de risco em atendimento à Diretiva RoHS, propondo um método
apropriado e buscando uma minimização de custo para monitorar, controlar, mitigar
e reduzir a presença de metais pesados e retardantes de chama em produtos
eletromédicos, limitados pelas exigências normativas e legais do mercado europeu,
podendo ser empregado como base, roteiro ou guia para as empresas do setor
eletromédicos do Brasil.
2.2

Específicos
Para atendimento ao objetivo geral, procurou atingir os seguintes objetivos

específicos:
a) identificação das substâncias restritivas nos diversos itens que compõe um
determinado produto como também em seu processo construtivo;
b) alterações pontuais no processo produtivo do equipamento do estudo de
caso;
c) substituição de matérias primas que se apresentarem restritivas.
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3

METODOLOGIA

O desenvolvimento do trabalho foi baseado em métodos, que foram escolhidos
para a aplicação na condução dos trabalhos, entendendo como necessários para a
produção dos resultados alcançados.
O método dedutivo foi empregado na análise de legislações e normas
pertinentes quanto à restrição de metais pesados e retardantes de chamas as quais
orientam as diretrizes à conformidade para o mercado europeu. A pesquisa
exploratória, em sua fase inicial, partiu do conhecimento geral das legislações e
normas que foram orientando a tomada de decisões particulares para o estudo de
caso, sendo a Diretiva 2002/95/EC, Restriction of Hazardous Substances (Anexo A)
e a Diretiva 2011/65/EU (2011) (Anexo B) como legislações e regulamentos, bem
como a norma QC 080.000:2005 Quality Assessment System for Eletronic
Components (IECQ) – Electrical and Components and Products – Hazardous
Substance Process Management System Requirements (HSPM).
Também foi empregado o método indutivo para análise dos resultados de
experiências anteriores das empresas do setor eletroeletrônico em 2006, DA
COSTA, L.H. (2011), que contribuíram para a comparação e alternativas, induzindo
o caminho a ser seguido pelo setor de equipamentos eletromédicos.
A analogia do gerenciamento de risco, para outros assuntos de setores
produtivos do Brasil e europeu, como método análogo, foi também utilizada com
conceitos da ferramenta de análise do tipo e efeito de falha, conhecida como Failure
Mode and Effect Analysis – FMEA, para produto e processo, cujos conceitos
também foram empregados para o desenvolvimento do estudo de caso, buscando
direcionar e contribuir nos resultados obtidos.
A empresa envolvida no estudo de caso apresentado produz equipamentos
eletromédicos, utilizados nas áreas de neonatologia e laboratórios. Após projeto
desenvolvido internamente, adquire matérias primas e as integra com montagem em
fábrica, comercializando posteriormente o produto. As partes eletrônicas, tintas,
vernizes, cabos elétricos e outras, são adquiridos no mercado por meio de diversos
fornecedores dos setores. No processo produtivo do produto, há a operação de
solda eletrônica que contém chumbo. Os demais elementos contaminantes
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considerados e avaliados neste escopo são integrados ao produto por partes e
peças adquiridas dos fornecedores da empresa, e foram tratados com os respectivos
fornecedores, na cadeia de fornecimento.
Considerando o prazo limite para a adequação do produto, julho de 2014, a
expressiva representatividade de exportação para o mercado europeu, foi proposta à
empresa a adequação do produto e processo produtivo aos requisitos da extensão
da Diretiva RoHS para o setor. Neste sentido, este desenvolvimento tratou da cadeia
produtiva com o propósito não somente de adequar o produto da empresa aos
requisitos, como também preparar os fornecedores de peças, partes e serviços do
setor, visando o atendimento à demanda.
Para o estudo de caso desenvolvido, considerando a multidisciplinaridade de
formação das pessoas envolvidas, tais como engenheiros, técnicos de diferentes
áreas, empresários e advogados, profissionais de linha de produção, dentre outros,
bem como a necessidade da clareza do escopo proposto e responsabilidades de
todos envolvidos, foi empregado como boas práticas de gestão de projetos,
conceitos do Project Management Body of Knowledge – PMBoK 4ª. Edição,
publicada em 2009 pelo Project Management Institute – PMI, separando o escopo
do trabalho de adequação em 10 (dez) etapas, cuja estrutura analítica é
representada na Figura 2:
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Figura 2: Estrutura analítica do estudo de caso

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

3.1

Descrição das etapas do estudo de caso
O nome estabelecido para o estudo de caso foi: “Produto Certificado RoHS”.
Este nome foi escolhido tendo em vista que a composição das etapas

efetuadas, entregues, durante a execução do estudo de caso aliado ao aval de um
organismo certificador validaria a utilização do método proposto aplicado.
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3.1.1 Etapa 1 - Produto definido e Equipe de trabalho definida
Foi escolhido pela empresa o equipamento de fototerapia, Figura 3. O produto
é empregado no tratamento de recém-nascidos com excesso de bilirrubina no
sangue, cujo sintoma é a forte coloração amarela na pele e mucosas do organismo,
conhecida popularmente como Icterícia. Este produto apresenta expressiva
participação nos mercados nacional e internacional.

Figura 3: Ilustração do produto e usabilidade

Fonte: Catálogo do produto. Autor (2011)

Para a composição da equipe de trabalho, foram identificados os profissionais
de cada área envolvida no processo de desenvolvimento e produção do
equipamento, para maior abrangência e conscientização da necessidade de
adequação do produto e processo aos requisitos da Diretiva RoHS. As áreas eleitas
foram:

23

1)

engenharia de desenvolvimento e projetos;

2)

compras;

3)

produção;

4)

qualidade;

5)

recebimento;

6)

expedição;

7)

jurídica, e

8)

diretoria da empresa.

O objetivo da escolha de cada um dos profissionais e suas respectivas
atividades envolvidas no estudo de caso foi o de estabelecer claramente a
necessidade e responsabilidade cumulativa de cada membro da equipe de trabalho
para o alcance dos objetivos no processo de desenvolvimento, produção e
montagem do produto. No total foram envolvidos no estudo de caso dois
profissionais da engenharia, dois profissionais da área de compras, quatro
profissionais da área da qualidade, dois profissionais da área de recebimento e
expedição, um profissional da área jurídica e o diretor da empresa.

3.1.2 Etapa 2 – Equipe sensibilizada e capacitada
Esta etapa foi caracterizada pela sensibilização, capacitação e treinamento da
equipe de trabalho. As informações sobre o tema, Diretiva, normas, certificação,
fiscalização, penalidades e outras questões, foram apresentadas e discutidas
amplamente, em reuniões individuais, em grupo por área de atuação e em
workshop, Anexo C, visando à divisão de responsabilidades e tarefas durante as
etapas subsequentes sensibilizando todos os membros da equipe a importância do
tema RoHS. Todo o detalhamento do trabalho foi apresentado, bem como os
objetivos gerais e específicos pretendidos.
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3.1.3 Etapa 3 - Produto desmontado, itens catalogados, matriz de riscos
preenchida e controles definidos.
O desmonte do equipamento ocorreu nesta etapa, cuja atividade foi
desenvolvida partindo-se de um produto pronto, da forma como é comercializado no
mercado, incluindo a embalagem e instruções de uso (manuais).
O produto foi desmontado, constituindo um grupo com 263 itens identificados e
os mesmos foram catalogados, codificados e registrados em imagem (fotografia),
identificada a composição do material de cada item por meio da avaliação das
informações de fornecimento do item, conhecido como ficha ou folha de dados,
documento que apresenta de forma resumida todos os dados e características
técnicas, composição química do item, bem como a origem de fornecimento.
Ao final desta atividade foram geradas 263 Fichas Técnicas, denominadas de
Ficha de Controle de Substâncias Perigosas, Hazardous Substance Process
Management (HSPM), Figuras 4 e 5, cujo modelo completo é apresentado no Anexo
D.
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Figura 4: Ficha HSPM preenchida na Etapa 3 – página 1

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Figura 5: Ficha HSPM preenchida na Etapa 3 – página 2

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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No preenchimento da Ficha de Controle de Substâncias Perigosas de cada
item desmontado são inseridas as características individuais como: o número ou
código interno do item (part number), o estado atual (status) com relação à presença
de substâncias restritivas (livre ou “contaminado”), a descrição do item, a fotografia
do item com o respectivo número de controle da fotografia, Figura 6.

Figura 6: Ficha HSPM com descrição do preenchimento (status, código item, fornecedor e
fotografia)

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

São inseridos o tipo de material que compõe o item, dados do fornecedor
(código interno) e a possível presença qualitativa de substâncias perigosas no item,
com informações avaliadas e coletadas do datasheet fornecido pela cadeia de
fornecimento do item, Figura 7.
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Figura 7: Ficha HSPM com descrição do preenchimento (material, código do fornecedor e
probabilidade)

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

A cadeia de fornecimento é avaliada sobre a certificação, ou seja, o fornecedor
é ou não certificado RoHS, o item é ou não certificado RoHS, os status são inseridos
na Ficha HSPM, Figura 8. A periodicidade e tipologia da auditoria, a ser executada
no fornecedor pelo Sistema de Gestão da Qualidade da empresa são definidas, bem
como, os métodos, procedimentos e evidencias de controles praticados pelo
fornecedor que serão auditados.
São especificados os tipos de controles de entrada: documentos, laudos,
validades, identificação na embalagem do item, bem como a descrição RoHS na
Nota Fiscal, conforme pedido de compras, informações que serão exigidas pelo
departamento de recebimento de material da empresa, todas estas informações são
inseridas nas Fichas HSPM, Figura 8, facilitando macro abordagem do produto e
suas partes.
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Figura 8: Ficha HSPM com descrição do preenchimento (controle/evidências
fornecimento)

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Ainda nesta etapa, foi elaborada e composta a Planilha Matriz de Risco, Tabela
1, na qual contêm todos os 263 itens e características individuais com relação aos
tópicos preenchidos nas 263 Fichas HSPM.
Com todos os dados de todos os itens inseridos na Planilha Matriz de Risco,
Tabela 1, foi permitida a discussão, observação e definição de todos os controles
necessários para cada item do produto. Tais controles se apresentam como
fundamentais para a mitigação da presença das substâncias indesejáveis ou a
constatação das mesmas, porém em quantidades permitidas pela legislação RoHS.

Tabela 1: Parte da Planilha Matriz de Risco preenchida na Etapa 3
No. Referência
do Item

Descrição do
Item

Quantidade

Código do
Fornecedor

Status
Item

Foto
Item

Material do
Item

000.100.090

Abraçadeira

10

5076

HSF

4054

Termoplástico

000.100.078

Parafuso 6mm

30

8998

HS

9191

Aço Inox 304

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Tipologia dos itens encontrados no produto estudado, Tabela 2.
Tabela 2: Tipologia dos itens do produto estudado
Circuito Impresso
Fonte Chaveada
Cabo de Alimentação
Parafusos Metálicos
Porcas Metálicas
Arruelas Metálicas
Arruelas Travas Metálicas
Componentes usinados
Aço 1010/20
Molas
Carcaça Equipamento
Abraçadeiras Plásticas
Componentes usinados em Alumínio
Componentes Usinados em Aço Inox
Ventosas
Pinos Elásticos
Rebites
Protetores Térmicos
Chicotes Montados
Display LCD
Embalagem
Espaguetes Termoencolhíveis
Etiquetas
Fios
Cabos Flexíveis
LED
Marcadores de Cabos
Microventilador
Capacitores
Circuito Integrado
Alojamentos
Alumínio

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

A composição dos materiais encontrados, Tabela 3, por meio da verificação
das folhas de dados (datasheets) foi avaliada e detalhada nas Fichas HSPM, cujos
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dados foram repassados para a Planilha Matriz de Risco, propiciando uma visão
global da situação dos itens de composição do produto estudado.

Tabela 3: Substâncias encontradas e composições comuns
Pb solda e PBB retardante
Pb solda, Cd placa e PBB retardante
Cr+6 banho tratamento
PBB retardante e Cd coloração/pigmento
PBB retardante
Pb e Cd mistura da borracha
Cd coloração/pigmento

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Os requisitos necessários para a mitigação da presença das substâncias
indesejáveis foram separados em função da probabilidade de ocorrência e foram
divididos em:
1. controle de fornecimento;
2. evidências de conformidades dos itens entregues na empresa pelos
fornecedores, e
3. requisitos para controle de entrada dos itens na empresa, favorecendo o
gerenciamento de risco, bem como normalizando as ações necessárias
para a mitigação, com a redução da probabilidade da presença de itens de
fornecimento contendo as substâncias restritivas prescritas na Diretiva
RoHS.

As evidências de conformidades solicitadas, para a entrega dos itens à fábrica,
foram:
1. certificado da certificação RoHS, quando aplicável, e
2. declaração ou certificado de matéria prima e/ou ensaios periódicos, quando
necessários para validação do lote da produção do item.
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Com relação aos requisitos para o controle de recebimento de entrada dos
itens na fábrica, foi solicitado aos fornecedores que em todas as Notas Fiscais, de
todos os itens, fossem identificadas como sendo item RoHS, vinculando com a
especificação de compras. Ou seja, compra-se itens RoHS, recebe-se itens RoHS.
Todas as embalagens dos itens passaram a ser identificadas com símbolo
RoHS desenvolvido pela empresa, Anexo J, e são verificados e retidos os laudos de
ensaio dos materiais dos fornecedores, quando aplicáveis.
Todos estes procedimentos adotados para os fornecimentos contribuíram no
controle dos insumos e matérias primas externos à empresa.

3.1.4 Etapa 4 – Ensaios executados, resultados avaliados, itens e
fornecedores críticos definidos.
Nesta etapa foram definidos os itens que necessitavam de realização de
caracterização quanto aos contaminantes, bem como quais os tipos de ensaios
necessários, qualitativos ou quantitativos.
Em função dos diversos tipos de materiais, foi necessário operar com
avaliações interdisciplinares, com relação à possibilidade da presença das
substâncias indesejadas. Assim foi definida e prescrita para cada um dos itens
detectados, uma avaliação mais precisa e criteriosa.
Por meio da avaliação das folhas de dados (datasheet) com as especificações
da composição (materiais) dos itens de fornecimento, dos 263 itens iniciais da
desmontagem, em apenas 180 itens foi encontrada a possibilidade de presença de
substâncias restritivas, que agrupados por dimensional do item, como exemplo de
parafusos de mesmo material, porém com dimensões diferentes, chegou-se a
definição da quantidade de 115 itens que seriam necessárias a análise qualitativa.
Esta avaliação se deu por meio de ensaios laboratoriais específicos, nestes casos o
de Espectrometria de Fluorescência por meio de raio-X.
Os métodos de análises disponíveis e utilizados para avaliação dos níveis dos
metais pesados e retardantes de chama presentes, são análises químicas
qualitativas, para avaliação da presença de elementos restritos, ou seja, “há
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presença ou não das substâncias”, e quantitativas, esclarecendo a quantidade dos
elementos restritos.
As análises quantitativas têm custos significativos, bem como prazos elevados
para os resultados, além de se depender da disponibilidade do laboratório escolhido.
Para os processos de avaliação quantitativos, as partes analisadas devem se
apresentar de forma homogênea, ou seja, impossíveis de separação mecânica, por
exemplo, um parafuso sem a porca ou arruela (somente o material do parafuso),
sendo uma composição uniforme em toda a sua extensão, denota que os materiais a
serem analisados serão moídos e sofrerem processos abrasivos, estes requisitos
são determinados por norma internacional referente, a norma IEC 62321 –
Electrotechnical products – Determination of levels of six regulated substances.
No decorrer do trabalho, foi verificado que seria desnecessário analisar em
laboratório todos os 263 itens ou partes, pois adivinham de mesmo fornecimento ou
mesma composição de materiais, tal avaliação favoreceu e facilitou na tomada de
decisão durante a análise de riscos, sendo necessária a avaliação somente em parte
dos itens. Na composição do produto foram encontrados vários tipos de parafusos e
arruelas de mesma composição, mesmo material, porém em diversas dimensões.
Não é necessário analisar em laboratório todos os tamanhos dos itens do produto e
sim somente a composição dos itens, de mesmo material, em relação à presença ou
não das substâncias restritivas, portanto, analisar um só parafuso e só uma arruela
foi o caminho adotado.
Pode-se,

por conta da

escolha

do

gerenciamento

de

risco,

definir

racionalmente quais os itens que deveriam ser avaliados/analisados, minimizando os
custos do processo de avaliação, bem como a redução do tempo da adequação do
produto do estudo de caso. Neste contexto, foram submetidos à análise qualitativa
115 dos 263 itens.
Para a avaliação da presença dos metais e retardantes restritivos, utilizou-se
um equipamento de raio-X, do laboratório da Systems & Services Certification –
SGS, cujo princípio é a Espectrometria de Fluorescência raio-X, como apresentado
na Fotografia 2. Tais ensaios qualitativos foram efetuados nas dependências da
empresa proprietária do produto deste estudo de caso. Dos 115 itens avaliados, em
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apenas 40 itens foi detectada a presença de substâncias restritivas, principalmente
Cr, Pb, Cd, PBB e PBDE.
Fotografia 1 - Equipamento de Fluorescência de
raio-X

Fonte: SGS (2011)

A partir dos resultados da avaliação qualitativa, Fotografia 2, foi possível definir
quais itens ou partes seriam submetidos a análises quantitativas. Dos 40 itens que
continham as substâncias restritivas, em 30 itens a quantidade encontrada não
ultrapassava o limite estabelecido pela Diretiva RoHS, ou seja, em conformidade ao
requisito. Nos 10 itens restantes foram necessárias determinações quantitativas das
substâncias, pois a quantidade de Cr, PBB e PBDE precisou ser investigada por se
apresentar acima do limite estabelecido.
Fotografia 2 - Fotografia da impressão do equipamento Exemplo de resultados da avaliação qualitativa

Fonte: Equipamento de raio-X da SGS, Nov.2011
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Com estes resultados, Tabela 4, até o momento foram minimizados
significativamente os custos e o prazo do processo e adequação do produto.

Tabela 4 - Quantidade de itens
Encaminhados ás Determinações
Desmontagem
total do produto

Separação por Material Similar e
Dimensões

Qualitativas

Quantitativas

263

180

115

10

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Na avaliação quantitativa de chumbo, mercúrio e cádmio, emprega-se o
método da Espectrometria de Emissão Atômica de Plasma. Na avaliação do cromo
hexavalente, emprega-se a Espectrofotometria no Ultravioleta Visível, enquanto o
bromo, presente nos retardantes de chama, é avaliado por Cromatografia Gasosa,
acoplada a Espectrometria de Massa. Conforme citado na introdução desta
dissertação, a motivação para este desenvolvimento não pretendeu discutir,
descrever ou questionar os métodos/procedimentos analíticos para a avaliação e
evidência dos elementos restritivos prescritos na Diretiva RoHS.
Para todas estas determinações é necessário encaminhar as amostras
homogêneas, ao laboratório específico. Para estas determinações não foi mais
possível realização na fábrica como também não foi possível o acompanhamento da
equipe de trabalho nos laboratórios contratados. Como tais avaliações são
necessárias para o processo de certificação do produto, optou-se pela restrição da
presença de representantes da empresa, procedimento comum exigido para
certificação de produtos.
Após submissão às diferentes caracterizações e com os resultados verificados
foi observado que 4 itens do produto continham substâncias restritivas acima dos
limites estabelecidos pelo regulamento europeu. Nestes itens, as substâncias cromo
hexavalente, PBB e PBDE foram encontradas.
Baseado nestes resultados pode-se tomar a decisão sobre quais itens e seus
respectivos fornecedores eram mais críticos ou deveriam ser trocados, ou então
quais materiais deveriam ser trocados por outros similares, na aplicação no produto,
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isentos da presença dos materiais restritivos, para a adequação do produto à
Diretiva.

3.1.5 Etapa 5 – Fornecedores sensibilizados e capacitados.
A etapa 5 do processo de adequação do produto (sensibilização e capacitação
dos fornecedores envolvidos) foi realizada em auditório nas dependências da
empresa uma reunião com todos os fornecedores com apresentação, sensibilização
e capacitação no processo RoHS, Anexo E e Anexo F. Os resultados das avaliações
dos itens críticos foram apresentados aos fornecedores responsáveis pelo
fornecimento dos mesmos e foi oferecida, para cada fornecedor crítico, a
possibilidade de apoio tecnológico para adequação dos itens problemáticos ou não
conformes, tratando da mesma maneira, por gerenciamento de riscos, os
fornecedores dos fornecedores, comumente chamados de “quarterizados”.
Foi também acordado um prazo para a solução do problema encontrado no
item fornecido, específico para cada fornecedor, adequando-o ou propondo a
substituição por itens de outros materiais, porém com a mesma função no produto,
sem os elementos restritivos.

3.1.6 Etapa 6 – Soluções técnicas e econômicas apresentadas.
Na etapa 6, estudo e proposição de soluções viáveis para substituição de
itens, em função de novas especificações de materiais desde que não impactassem
no custo final do equipamento.
Nesta etapa, foi avaliado também o processo de produção/montagem do
equipamento, e foi verificada a presença de alguns insumos que continham
substâncias restritivas fora dos limites permitidos. Tais insumos inicialmente não
faziam parte dos itens até então catalogados na Matriz de Risco, pois pertenciam ao
processo produtivo e não do produto. Foi sugerida a eliminação ou troca do insumo,
por exemplo, alguns tipos de colas, lubrificantes e trava roscas que analisados por
meio das folhas de dados (datashet) estavam fora das especificações RoHS,
observou-se também, por meio da técnica de raio-X, a presença de cromo na tinta
da caneta vermelha que era utilizada para efetuar a lista de verificação (cheklist), de
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produção que acompanhava o produto acabado. Todo o processo foi evidenciado e
tais especificações e controles foram incorporados no Sistema de Gestão da
Qualidade atual da empresa, espelhados na norma ISO 13.485:2003, Medical
Device – Quality management.

3.1.7 Etapa 7 – Novos controles especificados e Sistema de Gestão da
Qualidade integrado.
A avaliação dos procedimentos de especificações de futuros materiais, pela
equipe da engenharia de projetos da empresa, marcou o início da etapa 7 do estudo
de caso. Nesta etapa foram avaliados e definidos novos procedimentos, apropriados
para a aquisição de materiais RoHS e não RoHS. A equipe de compras entendeu a
necessidade e implantou os controles necessários, como especificações nos
pedidos de compras e solicitação da especificação item RoHS na Nota Fiscal de
venda. Ainda nesta fase, o setor de recebimento de materiais foi tratado e também
foram especificados novos controles e procedimentos de verificação dos itens,
quando da chegada ao setor de recebimento da fábrica. Os profissionais da
empresa alteraram e implantaram documentos de rotinas internas como também
novas atividades de controle e segregação de materiais no processo de
armazenamento foram implantadas no setor do almoxarifado da fábrica. Tal
atividade foi necessária por conta da produção em fábrica de outros tipos de
equipamentos não RoHS.
Com os novos procedimentos das etapas anteriores e a necessidade de
implantação de novos controles, foi obrigatória a integração dos mesmos no atual e
estabelecido Sistema de Gestão da Qualidade da empresa.

3.1.8 Etapa 8 – Treinamento interno, realizado, das novas atividades de
controle.
Treinamentos internos foram realizados nas dependências da empresa,
envolvendo os funcionários responsáveis pelas atividades e controles em todo o
caminho do processo fabril e montagem do produto, participaram funcionários da
engenharia de projetos, do departamento de compras, do recebimento, da
produção/montagem, do almoxarifado, da expedição, incluindo a equipe de trabalho
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do estudo de caso e todos os colaboradores responsáveis pelo Sistema de Gestão
da Qualidade da empresa.
As informações repassadas foram sobre os requisitos da Diretiva RoHS, os
procedimentos estabelecidos para compra de insumos e itens produtivos, os
controles impostos como novas rotinas de trabalho, incorporadas no Sistema de
Gestão da Qualidade e os novos critérios de especificação de partes e peças
quando do desenvolvimento de novos produtos.

3.1.9 Etapa 9 – Arquivo Técnico do produto finalizado.
Em paralelo, desde a etapa 3 e no decorrer de todo o desenvolvimento do
trabalho, a etapa 9 foi realizada por meio da atividade de elaboração do Arquivo
Técnico do produto, necessário no processo de certificação de produto para o
mercado europeu. Neste Arquivo Técnico, o Sistema de Gestão da Qualidade
documentou com evidências, os registros de todas as atividades descritas neste
processo de adequação para que, ao seu término, fosse possível ser avaliada a
pertinência do Gerenciamento de Risco RoHS, sua validade, eficácia e eficiência.
Foi realizada auditoria interna no processo de Gerenciamento de Risco RoHS,
processo de fabricação do equipamento e demais áreas envolvidas no produto cujo
resultado foi satisfatório.

3.1.10 Etapa 10 – Auditoria RoHS de 3ª. Parte, realizada.
Nesta etapa foi solicitado ao Organismo de Certificação de Produto, Systems &
Services Certification – SGS, contratado pela empresa, o agendamento da auditoria
por 3ª. Parte, para a possível Certificação RoHS do produto como meio para a
validação de todo o trabalho. Este processo se deu em duas partes, uma foi
avaliação de toda a documentação, Arquivo Técnico do produto, que foi apresentado
e entregue à Certificadora antes da auditoria em fábrica. Finda a análise por parte da
Certificadora, foi agendada a visita de auditoria em fábrica, no processo de
fabricação/montagem do produto e suas áreas de interfaces, para a procura e coleta
das evidências de controles adotados e implantados no Sistema de Gestão da
Qualidade Integrado.
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O resultado obtido após a visita de auditoria foi a certificação do produto e do
processo produtivo.
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4

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Como exposto anteriormente, e referenciado no texto da Diretiva Europeia

2002/95/CE do Parlamento Europeu, a presença de substâncias perigosas em
diversos produtos eletrônicos preocupa, quando a questão é a má utilização na
manutenção e no descarte ao final da vida útil dos equipamentos.
O manuseio inadequado destes produtos prejudica a saúde de pessoas
conforme descrito na Portaria do Ministério da Saúde, PORTARIA MS Nº 1.339, de
18/11/1999, que "Institui a Lista de Doenças relacionadas ao Trabalho, a ser
adotada como referência dos agravos originados no processo de trabalho no
Sistema Único de Saúde, para uso clínico e epidemiológico, constante no Anexo I
desta Portaria".
Conforme

estabelecido

como

procedimento

metodológico,

após

o

levantamento de bibliografia sobre o assunto, os metais pesados e os retardantes de
chama tratados no escopo deste trabalho são: o cádmio (Cd), chumbo (Pb),
mercúrio (Hg), e cromo (Cr), especificamente o cromo hexavalente (Cr VI),
polibromobifenil (PBB) e o polibromodifeniléter (PBDE) cujos limites máximos destes
elementos permitidos na Europa, por meio da Diretiva RoHS, são transcritos na
Tabela 5:
Tabela 5 – Elementos e limites máximos tolerados na Europa, por meio
da Diretiva RoHS.

Elemento
cádmio (Cd)
chumbo (Pb)
mercúrio (Hg)
cromo hexavalente (Cr
VI)
PBB e PBDE (Br)

Limite Máximo
(mg/kg)
100
1.000
1.000
1.000
1.000

Fonte: Diretiva 2002/95/EC (2010)

Todos estes elementos estão presentes em circuitos elétricos, componentes
elétricos e eletrônicos, soldas eletrônicas, cabos elétricos, peças metálicas, tintas e
corantes em geral, colas e adesivos e o processo de soldagem em circuitos
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eletrônicos, em produtos eletroeletrônicos, é realizado por meio de liga estanhochumbo, conforme literatura encontrada (Hwang, 1997; Harris e Whitmore, 1993).
Após a experiência do setor eletroeletrônico brasileiro, durante o processo de
adequação à Diretiva RoHS, cuja obrigatoriedade na Europa foi estipulada em julho
de 2006, as empresas e fornecedores nacionais alcançaram o patamar estável de
fornecimento de matéria primas e produtos acabados, no que tange a conformidade
em relação à presença das substâncias restritas nos níveis aceitáveis. Tal resultado
alcançado contribuiu para a manutenção das exportações brasileiras, conforme
experiência da empresa Whirlpool, apresentada em Campinas nas Manhãs da
Inovação - Sustentabilidade e as diretivas RoHS/WEEE na Whirlpool, 2010.
Neste processo de adequação, conforme apresentado em Simpósio na
ANVISA, Brasília, em 2010, o histórico dos resultados, por meio de determinações
laboratoriais, a presença de elementos restritos em diversos materiais e itens
analisados nos produtos das empresas do setor de eletroeletrônicos apresentou o
comportamento como mostra a Tabela 6:
Tabela 6 – Porcentagem e tipos de materiais rejeitados por produto

analisado.
Material
passa cabos
espuma
componentes eletrônicos
zinco
solda
termo retráteis
master batch
PVC
tintas

% rejeitada
2
2
8
2
2
4
8
10
58

Fonte: Systems & Services Certification - SGS (dados de 2010)

A Tabela 7 apresenta os resultados das proporções encontradas das
substâncias restritivas por produto analisado.
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Tabela 7 – Porcentagem dos elementos restritivos encontrados por

produto.
Elemento
mercúrio
cádmio
bromo
cromo VI
chumbo

% encontrada
1
20
4
8
63

Fonte: Systems & Services Certification - SGS (dados de 2010)

A fiscalização ao cumprimento da Diretiva RoHS, na Europa, se dá por meio do
emprego da técnica de fluorescência de raio-X e avaliação da documentação de
importação, Arquivos Técnicos de Produtos entre outros. Tais procedimentos são
realizados em alfandêgas de portos e aeroportos europeus e a vigilância do
mercado europeu pode captar equipamentos, pós venda, e avaliar a quantidade de
substâncias nocivas sem a devida permissão do fabricante ou representante legal da
empresa.
O não cumprimento aos níveis de tolerâncias estabelecidos pela Diretiva RoHS
é passível de multas, confiscos de produtos e até mesmo prisões do representante
legal da empresa na Europa. O caso conhecido ocorrido com o produto da empresa
japonesa que foi multada em milhares de Euros, DA COSTA, L.H. (2011).
Na Tabela 8 são descritos exemplos de Países e penalidades.
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Tabela 8: Exemplo de penalidades aplicadas por Países pelas autoridades europeias

fiscalizadoras no mercado europeu.
País

Legislação

Penalidades/produto
comercializado
<EUR 1.500 + Recall
<EUR 50.000
<EUR 100.000
EUR 450.000 + Recall,
confisco

França
Alemanha
Itália

Decreto 2005-829
Elektro G
151(2005)

Holanda

RoHS Holanda

Bélgica

Decreto Belga 20.10.2004 ED2

EUR 160 -4.000.000

UK

SI 2005 No. 2748

<£ 5.000 + Recall, confisco

Dinamarca Lei 385, Ordem 664
Grécia
Espanha
Portugal
Finlândia
Chipre

117/2004, 105134, 112145
Decreto Royal 2008
230/2004, 174/2005
RoHS Finlândia(LEI 852)
Ato Administrativo#668 de 2004

EUR 300 - 3.000 + Recall
EUR 1.200.000
EUR 250 - 3.700
Recall, confisco
<EUR 35.000

Prisão

8 dias 3 anos
até 2
anos
3 anos

3 anos

Fonte: http://www.buyusa.gov/europeanunion/weee.htm. Acesso em: Maio 2011

Durante este desenvolvimento, na etapa de análise e estudo do modelo de
gerenciamento de risco a ser proposto, as variáveis a serem empregadas, bem
como a característica de produção/fabricação dos equipamentos do setor
eletromédico, as empresas após o projeto, especificam, e por meio de linhas de
produção há a integração e montagem de partes ou itens que são adquiridos de
fornecimento externo e específico, não produzindo as substâncias restritas pela
Diretiva RoHS em suas fábricas.
Pelas características avaliadas, os riscos do aparecimento dos metais
pesados e retardantes de chama nos produtos, se apresentam por toda a cadeia de
fornecimento cujo ambiente é externo à empresa, no entanto, há a possibilidade de
contaminação nos processos produtivos por meio de procedimentos ou atividades
inadequadas, executados no parque fabril da empresa, tratado como ambiente de
produção interno.
Na fase de levantamento e avaliação da literatura disponível sobre o assunto
RoHS, encontrou-se trabalhos sobre os impactos da poluição e a possibilidade de
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recuperação de algumas substâncias poluidoras, métodos e práticas, opiniões e
conceitos, GUNTHER, W.M.R.2008, e SOARES, P.S.M. et al. 2005, PIDONE, L.A.
2011.
No entanto, não foi encontrada proposta de solução, caminho ou critério
adequado para o esforço em conter ou mitigar, preventivamente, o uso dos
elementos restritivos prescritos na Diretiva RoHS, nos projetos e produção dos
produtos eletromédicos.
Desta forma, os requisitos de projetos de equipamentos para especificações de
materiais, compras, recebimento, e processos fabris, são determinantes se forem
monitoradas, controladas e documentadas a quantidade e presença dos metais
pesados e retardantes de chama. Propiciarão o atendimento ao nível máximo
permitido, ou até mesmo a total eliminação das substâncias nocivas.
A proposta para a mitigação dos riscos foi:
1. avaliação;
2. revisão, e
3. controle de procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade da
empresa.
Tratar o lixo porque? Vamos evitá-lo! Esta é a motivação.
Para tanto, optou-se pela implantação da norma internacional IECQ/QC
080.000 sobre Sistema de Gestão de Substâncias Perigosas, utilizada no setor
automobilístico e aeronáutico. Na pesquisa, após a avaliação e comparação,
concluiu-se que tal norma é bastante similar a ISO 9001, sobre Sistemas de Gestão
da Qualidade, porém apresenta requisitos suplementares, necessários para
especificidade do assunto.
Compilando o estado atual do assunto RoHS para produtos eletromédicos, o
caminho a ser adotado foi propor um modelo de gerenciamento de riscos com base
na avaliação item a item do produto desmontado, levando-se em conta o datasheet
do item com informações de composição e materiais, disponibilizados pela cadeia de
fornecimento

e

fabricantes,

separando

por

famílias

de

mesmo

material,

encaminhando para determinações qualitativas e quantitativas em laboratórios
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capacitados, propiciando uma visão geral, por meio de planilha, das probabilidades
item a item no aparecimento das substâncias restritivas.
Valendo-se de analogia com a análise de risco, temos a severidade e a
probabilidade de ocorrência de um evento/fato. Se o evento é o aparecimento de
substâncias restritas pela Diretiva RoHS no produto, detectado pela vigilância
europeia, a punição é passível e independente da substância encontrada, independe
da peça ou item e independe do fornecedor do item. Neste caso hipotético a
penalidade é severa e de alto custo, podendo resultar em multa e/ou prisão. Ou seja,
a severidade é crítica e constante.
Desta forma, é de extrema importância diminuir a probabilidade do
“aparecimento” das substâncias restritas pela Diretiva RoHS. Monitorar e controlar
os materiais dos itens e a cadeia de fornecimento por meio de controles sistêmicos e
se necessário for substituir o item cujo material esteja “contaminado” pela substância
restritiva por item sem a substância.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos são demostrados por etapas do estudo de caso.

Etapa 1: Produto Definido e Equipe de trabalho definida.
O objetivo que norteou a escolha do produto foi representação ou participação
no volume de exportação da empresa que, segundo o empresário, é importante.
Outro fator relevante foi o fato que o produto já dispunha de certificações anteriores
para comercialização no mercado europeu.
Para a escolha da composição da equipe de trabalho e de cada um dos
profissionais e suas respectivas atividades envolvidas no estudo de caso foi
estabelecido claramente a necessidade e responsabilidade cumulativa de cada
membro no processo de adequação. Como resultado do trabalho, novos conceitos
foram apresentados ao grupo, sendo eles:
1. novos requisitos da engenharia para os novos projetos;
2. novas especificações de partes e componentes;
3. novos

procedimentos

para

compras

de

materiais

na

cadeia

de

fornecimento;
4. novas atenções ao processo produtivo, novos procedimentos e novos
controles de qualidade necessários;
5. novos controles de recebimento de materiais, novos procedimentos de
armazenagem;
6. novos formatos de contratos de responsabilidades de fornecimento de
matéria primas, e
7. novo modelo de comportamento, preocupação e patrocínio do diretor da
empresa.
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Etapa 2: Equipe Sensibilizada e Capacitada.
Por meio de treinamento, reunião e apresentações, Anexo C, todo o grupo de
30 pessoas da empresa foi inserido no tema “RoHS”, favorecendo o entendimento e
atenção devida para a nova fase que a empresa assumiu, esclarecendo as
responsabilidades de todos os colaboradores do processo. No período de 2 meses
houve o nivelamento das informações.

Etapa 3: Produto Desmontado, Itens Catalogados, Matriz de Risco
Preenchida e Controles Definidos.
No controle de fornecimento, para todos os fornecedores de todos os itens,
exigiu-se, em alguns casos, que os fornecedores possuíssem a certificação RoHS,
como por exemplo, fornecedores de circuitos impressos prontos, com componentes
eletrônicos incorporados, cujos processos de solda são conhecidos e estabelecidos
desde 2006 para o setor de fornecimento à área de eletroeletrônicos e reconhecidos
como boas práticas RoHS.
Em outros casos, em fornecedores não certificados, foram estabelecidos
processos de auditorias, pelo sistema de gestão da qualidade da empresa, anuais
ou semestrais, dependendo do volume comprado, descrevendo a rastreabilidade do
item de fornecimento.
Estabeleceram-se, Figura 9 e Figura 10, para a avaliação nas auditorias de
fornecedores, os seguintes controles:
1. compras, requisito fundamental para a divisão das responsabilidades civil e
criminal, pois a Nota Fiscal de compra e venda é o único documento legal,
no Brasil, que pode comprovar o atendimento às especificações;
2. rastreabilidade da matéria prima;
3. controle de recebimento e segregação da matéria prima RoHS, evitando
contaminação por itens não RoHS, por exemplo, a utilização em processos
de fabricação de outros equipamentos não RoHS de insumos comuns não
adequados à RoHS;
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4. controle de produção, por lote, em função de processos específicos ou em
banhos para tratamentos de superfícies, etc., e
5. controle de identificação RoHS na expedição.

Como exemplo de monitoramento e controle, pode-se citar o parafuso, ilustrado
pela fotografia na Figura 9, embora o parafuso contenha cromo, conclusão obtida na
avaliação da folha de dados (datasheet) entregue pelo fornecedor, a substância é
permitida pela Diretiva RoHS, a preocupação é o cromo hexavalente e na
composição do aço inox o cromo existente é o cromo trivalente. Espera-se que o
fornecedor não agregue nenhum tratamento de superfície que contamine com o
cromo hexavalente. Para o caso do parafuso, o item é considerado não livre, ou
“contaminado” e o processo produtivo do fornecedor deve ser avaliado conforme
preenchimento da ficha HSPM, Figura 10.
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Figura 9 - Ficha HSPM com item cujo status é HS (possui substâncias perigosas)

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Figura 10 - Ficha HSPM com descrição do preenchimento (controle/evidências
fornecimento)

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Etapa

4:

Ensaios

Executados.

Resultados

Avaliados

–

Itens

e

Fornecedores Críticos Definidos.
A fase das determinações foi fundamental para que se permitisse ampliar o
horizonte e verificar quais itens estavam “contaminados”.
Do total de 263 itens desmontados do equipamento, Tabela 9, e avaliados por
meio de datasheet, 83 itens estavam livres de substâncias restritivas (HSF), 180
itens foram duvidosos ou sem informações, poderiam conter ou não as substâncias
restritivas, agrupados por tamanhos, formatos e mesmo tipo de material
(metais/chapas, tratamentos superficiais, cores e tintas), resultaram em 115 itens
duvidosos que foram encaminhados à determinação qualitativa por raio-X.
Apenas 40 itens, dos 115 itens duvidosos, continham as substâncias restritas
(HS), dos quais, somente 30 itens estavam conformes, abaixo do limite tolerado pela
Diretiva RoHS (HS<Limite), os 10 itens (HS) restantes foram encaminhados para
determinações quantitativas resultando em 6 itens do produto no limite aceito e
apenas em 4 itens do produto estudado os resultados foram insatisfatórios, não
conformes, e considerados acima do limite tolerado pela Diretiva RoHS. Estes 4
itens foram retirados do produto e foram substituídos por itens que exercem a
mesma função, no entanto, compostos por outros materiais não restritos à legislação
europeia.
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Tabela 9: Fases da Matriz de Risco e número de itens avaliados
Fase da Matriz de Risco

Itens

Total de itens desmontagem

263

Itens livres (HSF)

83

Itens sem informação/duvidosos

180

Tamanhos diferentes e Materiais
Similares Encaminhados à
Determinações Qualitativas

115

Itens (HSF)

75

Itens que contém Sustâncias Restritas
(HS)

40

Itens (HS) com nível aceitável
(abaixo do limite da Diretiva)
Itens (HS) avaliados por
Determinações Quantitativas
Itens (HS) com nível aceitável
(abaixo do limite da Diretiva)
Itens (HS) para substituição
(acima do limite da Diretiva)

30
10
6
4

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Após submissão às diferentes caracterizações e com os resultados verificados,
foi observado que 4 itens do produto continham substâncias restritivas acima dos
limites estabelecidos pelo regulamento europeu, as substâncias cromo hexavalente
(Cr+6), PBB e PBDE foram encontradas. O cromo hexavalente em parafusos, com
tratamento de superfície inadequado, e tintas, e os retardantes de chama PBB e
PBDE inseridos no processo de injeção da carcaça externa do produto, cujos
fornecedores foram identificados.

Etapa 5: Fornecedores Sensibilizados e Capacitados.
Como previsto, foi necessária sensibilização e capacitação dos fornecedores
da cadeia produtiva por meio de apresentação RoHS, Anexo F. Uma reunião com a
presença de fornecedores de matérias primas e insumos, abrangentes para os 263
itens da desmontagem do equipamento em estudo, 15 fornecedores foram
convocados, Anexo E. Foi apresentado o momento que a empresa se encontrava no
que diz respeito à preocupação legal quanto ao fornecimento para o mercado
europeu, as exigências da Diretiva RoHS foram esclarecidas, o processo de
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avaliação foi descrito, bem como as condições para manutenção do fornecimento
daqueles interessados em continuar a fornecer para a empresa. Na sensibilização,
os fornecedores entenderam a necessidade de adequação aos requisitos
regulatórios à manutenção na carteira de fornecimento da empresa.
Outra reunião foi convocada e ocorreu com os fornecedores, Anexo G, em
menor número, apenas 10 deles, dos itens problemáticos para tratar o assunto de
adequação aos níveis e procedimentos de controle exigidos. Na oportunidade o
fornecedor de circuitos eletrônicos montados externou a preocupação na perda do
fornecimento e prometeu estudar investimentos na produção, com o propósito de se
adequar ao processo RoHS e continuar o fornecimento, tanto para a empresa
quanto para o mercado de eletroeletrônicos. Os demais fornecedores entenderam a
necessidade e pactuaram processos comuns de controle e mitigação dos metais
pesados e retardantes de chama. Para os processos de solda, de circuitos
impressos e fornecimento de componentes eletrônicos buscou-se novo fornecedor já
adequado à RoHS, ao fornecedor de injeção foi exigido a troca do retardante de
chama, para tintas foi exigida a especificação RoHS, disponível pelo fornecedor de
tintas, para o fornecimento de etiquetas foi exigido RoHs para a cola e para as tintas
de impressão.
Cabos elétricos, fontes elétricas, conectores, borrachas e chapas metálicas,
itens necessários para o equipamento, foram trocados facilmente, pois são de
fornecimento corriqueiro no mercado, cabendo a empresa apenas especificar o
critério RoHS.

Etapa 6: Soluções Técnicas e Econômicas Apresentadas.
Aportado estudo e proposição de soluções viáveis para substituição de itens,
em função de novas especificações de materiais desde que não impactassem no
custo final do equipamento. Por exemplo, nesta fase, foi sugerida a troca de
parafusos e rebites que devido tratamento de superfície continham cromo
hexavalente, por parafusos de inox e rebites com tratamento adequado sem cromo
hexavalente, evidenciado por datasheet, Anexo H, atuando preventivamente no risco
à presença da substância restritiva.
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Foi sugerida a substituição de tintas, cujo datasheet não descrevia qualificação
RoHS, por tintas RoHS assegurada por meio de Declaração do Fabricante, Anexo I,
bem como a troca dos retardantes de chama, utilizados na injeção plástica da
carcaça do produto, por retardantes RoHS comuns no mercado de injeção.
Todas as sugestões de substituição foram baseadas em itens disponíveis no
mercado de fornecimento, cabendo a empresa alterar o processo de especificação
de projetos e compras atentando-se ao requisito RoHS.

Etapa 7: Novos Controles Especificados e SGQ Integrado.
Iniciando pela Engenharia de produtos foi determinado o critério RoHS no
desenvolvimento de produtos, nas especificações de itens, partes, peças e
processos de fabricação nos projetos dos equipamentos futuros, bem como a
substituição de especificações fora dos limites aceitáveis descritos na Diretiva RoHS
para o produto do estudo de caso.
Toda especificação repassada para o Departamento de Compras deve ser
incluída o requisito RoHS. Toda compra de matérias primas, insumos, itens, artes e
peças, devem atender os critérios estabelecidos RoHS.
O fornecimento externo atendendo ao pedido de compras, legalmente
estabelecido pela Nota Fiscal de compra e venda, deve conter a especificação
RoHS, de acordo com a especificação do pedido de compras. Ou seja, especifica-se
e compra-se RoHS, recebe-se e paga-se por RoHS.
O recebimento das matérias primas fornecidas, para entrada do estoque,
receberam atenção especial na determinação de procedimentos RoHS de checagem
do pedido RoHS x Nota Fiscal RoHS.
Como a empresa ainda possui produtos não RoHS, a segregação dos
materiais dentro da fábrica é importante evitando mistura de itens, tanto no estoque
de matéria prima quanto no processo produtivo do equipamento.
Esta gama de novos critérios, controles, cheklists e procedimentos RoHS,
Tabela 10, foram padronizados, documentados e integrados no atual Sistema da
Qualidade da Empresa.
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Tabela 10: Novos controles e procedimentos integrados ao SGQ
Auditorias anuais
Controle de Matérias-Primas por Nota Fiscal
Rastreabilidade de Matérias-Primas
Controle de Recebimento – para evitar contaminação
Controle de Produção – para evitar contaminação
Controle de identificação e expedição
Certificado de matéria-prima e se houver tratamento de
superfície, ensaios periódicos
Validação de tratamento
Por lote de tratamento
Ensaio Quantitativo
Controle de Identificação HSF no documento fiscal
Controle de Identificação HSF no produto
Verificação e retenção do laudo de ensaio do material do
fornecedor
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Etapa 8: Treinamento Interno nas Atividades de Controle Realizado.
A equipe do Ecotime realizou 4 treinamentos disseminando os conceitos,
padrões e controles estabelecidos. No total, nesta etapa, os encontros foram
divididos em turmas e os profissionais/colaboradores envolvidos ao longo dos
processos de projeto, compras, recebimento, armazenamento, produção, expedição
e vendas foram treinados.
O responsável pelo Sistema da Qualidade da empresa participou em todos os
encontros, se encarregando em documentar todos os passos do processo para
apresenta-los como evidências à Certificadora quando da futura auditoria de
3ª. Parte.
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Etapa 9: Arquivo Técnico do Produto Finalizado.
O Arquivo Técnico do Produto, conhecido como Tecnical File, é um conjunto de
documentos que registra a evidencia a história do produto, desde a sua criação até a
sua comercialização. As especificações, propriedades, desempenho, segurança,
mudanças, e outros aspectos fazem parte do documento.
Para a comprovação do atendimento aos requisitos da Diretiva RoHS o Arquivo
Técnico pode ser solicitado no desembaraço alfandegário, e até mesmo durante o
processo de negociação do produto pelo mercado comprador. Na certificação de
produto é analisado e questionado pelos organismos de certificação.
Nesta fase foi finalizada a composição do Arquivo com os registros do
processo RoHS, integrando-os aos registros do Sistema da Qualidade já implantado
na empresa.
Foi realizada auditoria interna no processo de Gerenciamento de Risco RoHS,
processo de fabricação do equipamento e demais áreas envolvidas no produto. O
resultado foi satisfatório com algumas recomendações sugeridas, como por
exemplo, a troca do óleo da lubrificação dos recipientes das saídas de ar
comprimido, utilizadas no direcionamento de jatos de ar comprimido na embalagem
do produto para a limpeza. O óleo lubrificante utilizado era mineral, a presença de
chumbo foi detectada por meio do ensaio de raio-X. Em ação preventiva foi
solicitada a substituição do óleo mineral por óleo sintético.

Etapa 10: Auditoria RoHs de 3ª. Parte Realizada.
O resultado obtido, após a visita de auditoria de 3ª. Parte foi a certificação do
produto e do processo de fabricação do produto do estudo de caso, validando desta
forma, o Gerenciamento de Risco proposto. O certificado foi emitido com validade de
3 anos.
Pode-se verificar a eficácia do modelo de gerenciamento empregado como
ferramenta para que a presença dos metais pesados e retardantes de chama fossem
identificadas, quantificados, mitigados, e que itens que possuam os elementos,
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quando tolerados e dentro dos limites estabelecidos pelos regulamentos e normas
aplicáveis na Europa, fossem acompanhados e monitorados.
Por meio da aplicação do gerenciamento de riscos, estabelecendo critérios
específicos e simples, preventivos de mitigação quanto à presença de metais
pesados, pode-se verificar que de 263 itens desmontados do produto e agregados
por material, somente 115 necessariamente foram avaliados por meio dos ensaios
qualitativos

laboratoriais,

diminuindo

os

custos

envolvidos.

Na

fase

de

determinações quantitativas, somente 10 itens foram analisados dos quais apenas 4
foram substituídos, sendo eles:
1. Parafusos, porcas e arruelas com tratamento de superfície (zincagem),
substituídos por inox.
2. Carcaça do equipamento com retardante de chama restritivo, substituído
por retardantes tipo RoHS, de acordo com o fornecedor da injeção plástica.
3. Troca de fornecimento de placa de circuito impresso com processo de solda
com estanho-chumbo tradicional, substituído por processo RoHS, livre de
chumbo (lead free).
4. Tintas com pigmentos restritos, substituídas por tintas tipo RoHS, isentas de
cromo.
Todas as substituições e novas especificações praticadas pela empresa,
aplicadas preventivamente, ajudarão a minimizar a probabilidade de presença dos
metais pesados e retardantes de chama restritos nos produtos fabricados. Tais
ações foram aceitas pelos fornecedores que ainda não dispunham de matérias
primas adequadas, e o esforço da empresa do estudo de caso, na troca de
componentes, foi representativamente menor do que era esperado ou previsto,
devido ao setor fornecimento já estar preparado e dispor das especificidades
necessárias para o setor eletroeletrônico.
Os custos da troca de fornecedores mais aptos e maduros no trato às questões
da RoHS, segundo o diretor da empresa do estudo de caso, não excedeu 5% no
custo das tintas, circuitos impressos e injeção de plásticos e para os metálicos os
custos não sofreram acréscimo.
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6

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Com a revisão da literatura sobre o assunto, diretivas, normas, ferramentas,
modelos e padrões de gerenciamento, a definição do caminho adequado, razoável,
acessível do ponto de vista da aplicação nas empresas de pequeno e médio porte, o
atendimento aos requisitos europeus para produtos do setor de eletromédicos é
possível com a aplicação do método aplicado neste estudo de caso. Desta forma, o
compartilhamento destas informações com a sociedade facilitando o atendimento
aos requisitos legais RoHS, transforma a barreira do regulamento europeu em
aprendizado para os futuros desenvolvimentos de novos produtos, bem como a
adequação dos produtos atuais.
Tendo em vista a avaliação da certificadora e a constatação da eficácia do
método de gerenciamento de riscos, proposto como base deste trabalho, o percurso
para as empresas, rumo ao atendimento aos requisitos estabelecidos pela
comunidade europeia, no caso da Diretiva RoHS ficou mapeado e mais claro.
O roteiro descrito nesta dissertação, quando utilizado com os recursos
necessários, capacitação, utilização eficiente dos ensaios laboratoriais, favorecerá
racionalmente e economicamente na mitigação da possibilidade de contaminação de
pessoas e do meio ambiente, atuando preventivamente. Favorecerá também na
manutenção ou acréscimo de exportações de produtos para o mercado europeu das
empresas do setor de eletromédicos do Brasil.
Caberá aos empresários brasileiros, a missão em fomentar a busca da
melhoria continua em especificações técnicas e ambientais, seus projetos, suas
linhas de produção, montagens e distribuição, alicerçado pelo Sistema de Gestão da
Qualidade eficaz, eficiente e perene.
No futuro próximo, a possibilidade de esforços governamentais, e quem sabe
com a boa vontade e determinação dos gestores, podem favorecer a elaboração ou
internalização da Diretiva RoHS para a aplicação também no Brasil, ou seja, os
critérios mais restritivos precisam ser aqui aplicados, pois, não dependem de
localização.
O trabalho preventivo em massa, para as demais empresas do setor,
favorecerá o atendimento da demanda por fornecedores qualificados e preparados
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para o fornecimento, alinhando os resultados positivos da viabilidade de adequação
RoHS dos produtos aos planejamentos estratégicos das empresas, propiciando a
preparação para a comercialização legal e lícita no mercado de eletromédicos para a
Europa.
Cabe às empresas brasileiras a disposição e determinação em adequar os
seus produtos aos regulamentos ambientais para que possam atender a estratégia,
mantendo-se no mercado globalizado, assim, garantindo a continuidade do negócio,
consequentemente os postos de trabalho a balança comercial e a sanidade do meio
ambiente.
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ANEXOS
Os Anexos deste trabalho se encontram disponíveis para consulta apenas no
exemplar impresso na biblioteca do IPT.

