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A produção de uma tonelada de aço 
reciclado permite poupar o 
equivalente a 3,6 barris de petróleo 
e 1,5 toneladas de minério de ferro, 
quando comparado com a produção 
de aço de origem não renovável?

SABIA QUE?

Como estudar os respectivos impactes?



SABIA QUE?

A produção de papel através de 
processos livres de cloro consomem 
entre 20% a 25% de água a menos 
que os processos de produção 
baseados em cloro?

Como estudar as respectivas diferenças?



É reconhecido internacionalmente como uma técnica holística analítica para a 
avaliação dos impactes ambientais associados a um produto, sistema ou serviço 
durante a totalidade do seu ciclo de vida.

É um modelo de uma realidade complexa:

• Permite identificar os impactes ambientais;

• Determina as consequências desses impactes na saúde humana, ecossistemas e 
disponibilidade de recursos;

• Comparação directa entre produtos, processo e sub-processos.

ACV



Instrumento normalizado internacionalmente através da série de normas ISO 14040
que define a Análise de Ciclo de Vida como:

Compilação dos fluxos de entrada e saídas assim como a compilação dos 
impactes ambientais associados a um produto ao longo do seu ciclo de vida

ACV

ISO 14040



ACV NO MUNDO
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Fases do Ciclo de Vida

• Extracção de matérias primas e/ou 
recolha de materiais

• Processo de produção

• Utilização (vida útil)

• Destino de final (eliminação)

CICLO DE VIDA

Fases do Ciclo de vida (AEA, 2007)



METODOLOGIA ACV

Fases de uma ACV

1. Definição de objectivos e alcance

2. Análise de inventário

3. Análise de impactes

4. Interpretação dos resultados Metodologia ACV (ISO, 2003)



1. Definição de objectivos e alcance

Em primeiro lugar há que definir:

- Qual o objecto de estudo e respectiva unidade funcional;

- Os objectivos a cumprir com o estudo;

- Pressupostos que limitam o estudo;

- O âmbito dentro do qual o projecto se vai realizar;

- Metodologia a adoptar.

METODOLOGIA ACV



2. Análise de inventário

É realizado um levantamento dos:

- Inputs (matérias-primas, energia);

- Outputs (resíduos, subprodutos);

- Processos intermédios (operações logísticas, embalamento);

- Uso e manutenção;

- Eliminação ou reciclagem.

METODOLOGIA ACV



3. Análise de impactes

Processo técnico quantitativo de avaliação das cargas ambientais identificadas no processo de 
inventário tradicionalmente recorrendo a software específico.
Envolve as seguintes fases:

- Construção do modelo do ciclo de vida;

- São aplicadas metodologias de avaliação de impactes;

- Extracção dos resultados por área de impacte.

METODOLOGIA ACV



4. Interpretação dos resultados

À luz dos resultados obtidos com a análise dos impactes dá-se lugar:

- identificação da origem dos impactes;

- interpretação das diferenças registadas;

- comparação entre soluções;

- esclarecer limitações;

- sugestão de recomendações;

- sustentação para novos estudos.

METODOLOGIA ACV
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APLICAÇÕES DA  ACV

Aplicações

• Comparação directa entre dois produtos ou processos;

• Identificação do peso de cada processo do ciclo de vida nos 
impactes globais;

• Identificação de eventuais transferências de impactes 
ambientais de um meio para outro e/ou de um estágio de 
ciclo de vida para outro;

• Pré-produção: desenvolvimento de projectos de ecodesign;

• Pós–produção: base para a construção de EPD 
(Environmental Product Declaration);

• Dados de referência para boas práticas e legislação. 

Metodologia ACV (ISO, 2003)



LIMITAÇÕES DA  ACV

Limitações

• Acarreta períodos relativamente longos de tempo;

• Grande consumidora de recursos;

• Não contempla a dimensão económica;

• Dependente de dados que nem sempre reflectem a realidade.



ACV

Comunicação

Uma ACV sustenta a preocupação ambiental de uma organização.

Partes interessadas externas:
‐ Consumidores finais;
‐ Parceiros;
‐ Sector financeiro;
‐ Instituições públicas;
‐ Sociedade civil;
‐ Fornecedores.

Partes interessadas internas:
‐ Accionistas;
‐ Colaboradores e responsáveis.
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METODOLOGIA ACV

1. Definição de objectivos e alcance

Objectivo: avaliar o impacte ambiental do produto Telhas Cerâmicas

Alcance: cradle-to-gate (desde a extracção de matérias primas até à produção em 
fábrica)

Unidade funcional: 1 ton de Telha embalada



METODOLOGIA ACV

2. Análise de inventário
Preparação de 

pasta

Extrusão

Prensagem

Secagem

Cozedura

Embalamento

Expedição

Energia

Água

Matérias-primas

Resíduos

Caco seco e 
verde

Efluentes

Fluxo de produção



METODOLOGIA ACV

2. Análise de inventário

• Análise de todos os processos envolvidos no ciclo de vida e os seus inputs/outputs (processos 
logísticos e indirectos são também foco de análise).

• Todos os dados levantados são tratados em função da unidade funcional determinada.

Electricidade (kWh)

Consumo de gás Forno 1 (m3)

Água (m3)

Gasóleo (Lt)

AREIA - BRANCA  SORGILA  ACH (kg)

BARRO V211 - ENTREGUE NA FÁBRICA (kg)

BARRO - VERMELHO ALBERGARIA A-41 (kg)

HCl (kg)

NaOH (kg)

Rifloc 2l (kg)

Rifloc 18 (kg)

COLOURING - COLORMANGANOR N70 (kg)

CARBONATO BARIO LIQUIDO (kg)

IMPERMEABILIZANTE BS16 (kg)

CINTA PP 12085 (ROLO 2000 M) (m)

CINTA POLIPROCINTA STAPEX BRANCA 12X0.65 (m)

MANGA PEBD IMP. TELHAS (kg)

SEPARADOR PP CANELADO 1100X920 (un.)

SEPARADOR PP CANELADO 1050X980 (un.)

SEPARADOR PP CANELADO 1050X1050 (un.)

PALETE AL 1150X1050 - HT (un.)
Inputs produção de uma tonelada



METODOLOGIA ACV

2. Análise de inventário

Dados forno L1

Forno 1

Emissões kg/h kg/ton

Partículas

Óxidos de azoto (NOx)

Monóxido de carbono (CO)

Compostos de flúor (F)

Composto de cloro (Cl)

Compostos orgânicos voláteis (C total)

Quantidade Gás kWh/ton

Forno 1 Forno 2 Forno Vidragem

Capacidade ton/dia

Forno 1 Forno 2 Forno Vidragem

Dias de Funcionamento Horas de Funcionamento

• Dados referentes ao forno.



METODOLOGIA ACV

2. Análise de inventário

Dados estufa L1

• Dados referentes à estufa de secagem.

Estufa L1

Poluentes kg/h kg/ton

Partículas 0,06 0,0763

Óxidos de azoto (NOx) - -

Monóxido de carbono (CO) 0,05 0,0763

Compostos orgânicos voláteis (C total) 0,41 0,0774

Capacidade ton/dia

Estufa L1 Estufa L2 Estufa Vidragem

315,4 244,352 37,76

Dias de Funcionamento Horas de Funcionamento

336 8064



METODOLOGIA ACV

3. Análise de impactes

Recorrendo ao software SimaPro da Pré Consultants:

•Construção de um modelo do ciclo de vida no âmbito do alcance definido para cada 
um dos produtos em análise;

•A cada processo serão atribuídos os respectivos inputs e outputs;

•Cada input e output é modelado de acordo com os dados obtidos na fase de análise 
de inventário;

•A fase do ciclo de vida correspondente à extracção de Argila foi modelada recorrendo 
à base de dados Eco-invent.



METODOLOGIA ACV

3. Análise de impactes

Modelo do processo (até 0,5% de impacte)

Telha



METODOLOGIA ACV

3. Análise de impactes (Eco-indicator)

Aplicação da metodologia Eco-indicator 99 que divide os impactes em três 
grandes categorias de dano:

-Emissões. São elas os: carcinogênicos, danos respiratórios causados por 
elementos orgânicos e inorgânicos, alterações climáticas, radiação, 
camada de ozono, ecotoxicidade e acidificação/eutrofização;

-Ocupação terrestre. Implica directamente a biodiversidade;

-Esgotamento de recursos. Combustíveis fósseis e minerais.



METODOLOGIA ACV

3. Análise de impactes (Eco-indicator)

Resultados ACV SimaPro em Pt

Carcinogens

Respiratory organics

Respiratory inorganics

Climate change

Radiation

Ozone layer

Ecotoxicity

Acidification/ Eutrophication

Land use

Minerals

Fossil fuels

Total

Um Point (Pt) Representa a milésima
parte do peso ambiental de um habitante
europeu médio no período de um ano.



METODOLOGIA ACV

3. Análise de impactes (EPD)

Normalizada segundo a norma ISO 14025. Divide os impactes em 6 distintas 
categorias de dano:

- Aquecimento global;

- Destruição da camada de ozono;

- Oxidação fotoquímica;

- Acidificação;

- Eutrofização;

- Combustíveis fósseis.



METODOLOGIA ACV 

3. Análise de impactes (EPD)

Resultados ACV SimaPro para EPD

Categoria de impacte Unidade Total

Global warming (GWP100) kg CO2 eq

Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq

Photochemical oxidation kg C2H4 eq

Acidification kg SO2 eq

Eutrophication kg PO4 eq

Non renewable, fossil MJ eq



METODOLOGIA ACV

4. Interpretação dos resultados (Eco-indicator)

Áreas de dano mais significativas:

‐ Combustíveis fósseis (50,52%);

‐ Danos respiratórios por agentes inorgânicos (21,68%);

‐ Ocupação terrestre (13,38%).

Maiores responsáveis pelos impactes:

‐ Electricidade consumida (15,46%);

‐ Forno (23,64%);

‐ Embalamento (47,98%).



METODOLOGIA ACV

4. Interpretação dos resultados (EPD)

Maiores responsáveis pelos impactes:

‐ Aquecimento global

‐ Destruição camada de ozono

‐ Oxidação fotoquímica

‐ Acidificação

‐ Eutrofização

‐ Combustíveis fósseis

Electricidade (71,82%)
Embalamento (12,02%)

Electricidade (39,14%)
Embalamento (27,43%)
Rifloc 2l (15,36%)

Electricidade (32,71%)
Embalamento (31,31%)

Electricidade (70,43%)
Forno (15,19%)

Electricidade (63,31%)
Forno (16,69%)

Electricidade (52,51%)
Embalamento (17,10%)
Forno (16,56%)



METODOLOGIA ACV

4. Interpretação dos resultados (Sugestões)

À luz dos resultados recomenda-se:

‐ Redução do consumo de electricidade (produzida por 3ºs);

‐ Estudar quais os sub-processos com maior consumo de electricidade (dados não 
discriminam);

‐ Recorrer a materiais “verdes” para embalagens;

‐ Substituição de gás por combustível não fóssil na alimentação do forno (biomassa 
por exemplo). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Motivações para a implementação de LCA
(Bishop, 2000)



CONSIDERAÇÕES FINAIS

•Ferramenta determinante para a análise e comparação de impactes ambientais integrada de 
produtos e processos;

•Objectiva e pragmática. Base para os conceitos de Ecodesign.

•Processo indispensável para o desenvolvimento de Declarações Ambientais de Produto.

•Softwares com alguma complexidade/Necessidade de pessoal especializado

•Dificuldade e recursos consumidos na fase de Inventário

•Pouco conhecimento na industria e outros sectores sobre esta temática
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