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Q1: Título do projeto ambiental participante: PROJETO QUÍMICA SECA

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Inovação Tecnológica

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: MOB LABORATÓRIO DE ANÁLISES

CLÍNICAS S/S
Nome fantasia: GHANEM LABORATÓRIO
Setor de atuação: SERVIÇOS - ANÁLISES CLÍNICAS
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 01/12/2005
Número de colaboradores: 228

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Abdon Batista, 47 – 1 Andar - Sala C
Bairro: Centro
Cidade: Joinville
Estado: SC
CEP: 89201-010
Telefone com DDD: 47-30283001

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Fernando Berlitz
Cargo: Gestor de Operações Técnicas e

Excelência
E-mail: gestortecnico@grupoghanem.com.br
Telefone com DDD: 47-91941966

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  terça-feira, 23 de setembro de 2014 06:33:03terça-feira, 23 de setembro de 2014 06:33:03
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 23 de setembro de 2014 07:34:01terça-feira, 23 de setembro de 2014 07:34:01
Tempo gasto:Tempo gasto:  01:00:5701:00:57
Endereço IP:Endereço IP:  187.16.60.14187.16.60.14

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Fernando Berlitz
Cargo: Gestor de Operações Técnicas e

Excelência
E-mail: gestortecnico@grupoghanem.com.br
Telefone com DDD: 47-91941966

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 01/03/2013

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Indeterminado

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 0
Remuneradas 20

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 600.000
Famílias Indeterminado
Animais Indeterminado

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o
projeto:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

A Norma ABNT 9800/1987 regulamenta o critério de lançamento de efluentes; assim, todos os efluentes de 
analisadores automatizados no laboratório clínico que não atender as estes critérios deve ser 
tratado/destinado de forma adequada visando minimizar os impactos socioambientais. Entretanto, o presente 
projeto visa exceder as exigências legais, incorporando efetivamente a atenção à aspectos socioambientais 
já na tomada de decisão quanto à seleção de novas tecnologias analíticas, se antecipando a possíveis 
impactos com a utilização dessa tecnologia.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

As empresas atuais tem um novo paradigma a ser atingido: buscar a sustentabilidade em suas operações. 
Assim, desde a sua estratégia até a tomada de decisão gerencial, a organização deve buscar o equilíbrio 
entre os impactos financeiros e socioambientais. Esse foco em ações sustentáveis permite gerar ganhos 
compartilhados entre estas diferentes dimensões de resultado.
Os processos técnicos dos laboratórios são na sua essência impactantes em termos ambientais. De forma 
similar a maioria dos processos de produção industriais, consomem recursos naturais (energia, água etc.) e 
geram resíduos que, por vezes, não podem ser retornados sem tratamento prévio ao meio ambiente. Além do 
aspecto ambiental, essas operações técnicas dos laboratórios tem um aspecto financeiro importante, visto 
que a gestão de recursos naturais e de resíduos pode impactar significativamente nos custos destas 
organizações.
Planejar os processos técnicos significa pensar nas tecnologias que serão utilizadas, suas vantagens e 
desvantagens. Muitas vezes esse processo de planejamento considera apenas a dimensão financeira 
centrada em custos diretamente relacionados à alugueis de equipamentos, ou de reagentes/consumíveis no 
sistema analítico em questão. Entretanto, diferenças entre estas metodologias e sistemas analítico quanto ao 
uso de recursos naturais e geração de resíduos podem apresentar ampliação ou redução de custos, que vão 
além dos aspectos socioambientais. 
Os objetivos desse projeto foram incluir aspectos ambientais no protocolo de avaliação dos sistemas 
automatizados de bioquímica, avaliando os impactos financeiros e socioambientais comparativamente entre 
as diferentes opções de tecnologia; dessa forma a ideia proposta visa selecionar opções de tecnologia 
analítica com melhor composição de resultados compartilhados entre as dimensões financeira e 
socioambiental.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

A solução proposta para selecionar novas opções de tecnologia analítica no laboratório for alterar o protocolo 
de avaliação atual, incorporando formalmente aspectos e impactos socioambientais como fatores críticos 
para a tomada de decisão quanto a estas novas plataformas automatizadas. 
A partir do uso desse novo protocolo de avaliação de sistema analíticos, foram selecionadas no mercado 
novas opções inovadoras em termos de tecnologia analítica, com o conceito de "Química Seca", que não 
utilizam água na operação e não geram efluentes líquidos a serem tratados previamente a sua destinação 
final.
Essas novas tecnologias selecionadas, com necessidade de investimento financeiro inicialmente superior, se 
analisadas no protocolo anterior, com tomada de decisão baseada principalmente em aspectos financeiros, 
provavelmente não seriam escolhidas para uso na operação. Utilizando o novo protocolo de seleção e 
avaliação, baseado em resultado compartilhado entre aspectos financeiros e socioambientais, uma nova 
visão foi viabilizada, permitindo atender, com essa decisão quanto a tecnologia, a requisitos de diferentes 
partes interessadas.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Em fase de avaliação de seu parque de equipamentos para futura atualização, o laboratório incluiu em seu 
protocolo a avaliação de uso de recursos naturais e geração de resíduos por essa tecnologia em uso frente a 
outras disponíveis no mercado. Os volumes de água consumida e de resíduos gerados pelos equipamentos 
de bioquímica no laboratório foram determinados. Os resíduos foram analisados em laboratório ambiental e 
comparados com os limites descritos na Norma ABNT 9800/1987. Foram acessados os custos relacionados 
ao consumo de água e ao tratamento de resíduos pelos equipamentos atuais. Possíveis soluções disponíveis 
no mercado para minimizar custos e impactos ambientais foram propostas e avaliadas visando possível 
implantação na rotina.
A  análise dos equipamentos atuais de bioquímica quanto a utilização de recursos naturais sinalizou grandes 
desafios quanto ao consumo de água; o consumo de água atual foi estimado como superior à 3000 litros por 
semana apenas para os equipamentos de bioquímica. A análise laboratorial dos resíduos gerados pelos 
equipamentos de bioquímica apresentou-se adequada para todos os parâmetros da NBR 9800/1987, porém 
a elevada carga química determinada sinalizou para a efetiva necessidade de adequado tratamento prévio, 
visando diminuir os impactos socioambientais desses resíduos, conforme já realizado atualmente pelo 
laboratório. Diferentes alternativas para tratamento desses resíduos foram avaliadas quanto aos aspectos 
socioambientais e financeiros, e ações para minimizar o uso de água nos processos de bioquímica foram 
propostas e analisadas. 
A alteração das plataformas atuais para sistemas de química seca foi a alternativa que se mostrou com 
melhor relação entre investimento e benefício, considerando aspectos socioambientais, financeiros e 
qualidade/impacto no cliente.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Após implantação dos novos sistemas analíticos utilizando “química seca”, o consumo de água e a geração 
de efluentes químicos na área de bioquímica apresentaram redução superior a 3000 litros/semana, com 
redução de custos para o laboratório e minimização de impactos socioambientais relacionados. A nova 
tecnologia implantada, em razão dos significativos impactos positivos nas dimensões financeira e 
socioambiental, teve a sua utilização também ampliada para as áreas técnicas hospitalares do laboratório.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Redução do uso de água: superior à 3000

litros por semana
Resultado 2 Redução na geração de resíduos: superior

à 3500 litros por semana

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

O Ghanem Laboratório é uma organização catarinense provedora de serviços e soluções integradas em 
Medicina
Laboratorial e Ensaios Especializados. O Ghanem é uma organização jovem, em franco desenvolvimento, e 
este
sempre calcado no equilíbrio das dimensões econômica, social e ambiental, que norteiam o cotidiano 
profissional de
suas pessoas. A Sustentabilidade é um dos valores da organização e a responsabilidade sócio ambiental 
está no “DNA”
do Ghanem, incorporado na sua cultura e história. Na gestão de suas ações ambientais, o Ghanem 
oportuniza, em seu
programa corporativo de Gestão Ambiental "ECO-INTELIGÊNCIA NA ECONOMICIDADE", especial 
importância às
práticas de redução de consumo de recursos naturais em suas atividades, de maneira a contribuir para 
minimizar
continuamente seu impacto ambiental e social mediante gerenciamento de todos os aspectos ambientais 
relacionados
ao negócio. O Grupo Ghanem investe de forma positiva na promoção e disseminação, nas comunidades 
onde atua, dos
conhecimentos relacionados à questão ambiental, visando a conscientização coletiva para a preservação de 
recursos
naturais e prevenção e/ou minimização de impactos ambientais.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://www.grupoghanem.com.br/document

os/MOB_Laboratorio.pdf

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não

Q28: Por quais normas a organização é certificada?
Outra(s) (especifique)
PALC (Programa de Acreditação de Laboratórios
Clínicos)

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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