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Crise do Petróleo: Década de 70

Racionalização do consumo de fontes energéticas e 
melhor utilização de recursos naturais.

Coca-Cola: 1969

MRI (Midwest Reasearch Institute) para estimar os 
efeitos ambientais do uso de dois diferentes tipos de 
embalagens para refrigerantes.

EPA (Environmental Protection Agency): 
1974

O primeiro modelo do que conhecemos hoje como 
“Análise de Ciclo de Vida” (CHEHEBE, 1998). 

ACV: ACV: HistHistóóricorico



ACV: ACV: HistHistóóricorico
Ecobalance (Europa – 1985): Área alimentar: 

monitoramento do consumo de matérias-primas e energia, 
geração de resíduos no processo.

Guerra das ACVs: A validade da metodologia é
questionada: produtos ou serviços analisados em modelos 
diferentes, obtendo resultados e interpretações distintas.

SETAC (Society of Environmental Toxicology and 
Chemistry): necessidade de padronizar e sistematizar
os critérios e termos da ACV.

ISO (International Organization for 
Standardization) - 1993: Criou um comitê técnico 
(ISO TC 207) para elaborar normas de SGA e suas 
ferramentas, cujo trabalho resultou na série de normas 
ISO 14000, que inclui as normas de ACV (subsérie ISO 
14040).



AvaliaAvaliaçção do Ciclo de Vida (ACV)ão do Ciclo de Vida (ACV)

EcodesignEcodesign ((DfEDfE -- Design for EnvironmentDesign for Environment))

DfXDfX (Ex: (Ex: Design for Disassembly)Design for Disassembly)

OtimizaOtimizaççãoão do do ciclociclo de de vidavida do do produtoproduto::

ReusoReuso

ReciclagemReciclagem

RemanufaturaRemanufatura

PosturaPostura PreventivaPreventiva: : FocoFoco no no 
ProdutoProduto



TRATAMENTO

Resíduo

FIM DE VIDA DISTRIBUIÇÃO

LOGÍSTICA 
REVERSA

REMANUFATURA

REUSO
RECICLAGEM

DESIGN

USO

RECURSOS

PRODUÇÃO

VisãoVisão de de CicloCiclo de Vida: de Vida: focofoco no no 
produtoproduto



CicloCiclo de Vidade Vida: : estestáágiosgios consecutivosconsecutivos e e 
encadeadosencadeados de um de um sistemasistema de de produtoproduto, , desdedesde a a 
aquisiaquisiççãoão dada matmatéériaria--prima prima ouou de de suasua gerageraççãoão a a 
partirpartir de de recursosrecursos naturaisnaturais atatéé a a disposidisposiççãoão final.final.

SistemaSistema de de produtoproduto: : conjunto de processos conjunto de processos 
elementares, com fluxos elementares e de produtos, elementares, com fluxos elementares e de produtos, 
desempenhando uma ou mais fundesempenhando uma ou mais funçções definidas e que ões definidas e que 
modela o ciclo de vida de um produto.modela o ciclo de vida de um produto.



ACV: ACV: DefiniDefiniççãoão (ABNT)(ABNT)

Avaliação do Ciclo de Vida: é uma técnica para a 
compilação e a avaliação das entradas, das saídas e dos 
impactos ambientais potenciais de um sistema de produto
ao longo de seu ciclo de vida.



AvaliaAvaliaççãoão do do CicloCiclo de Vidade Vida

PotenciaisPotenciais de de ImpactosImpactos AmbientaisAmbientais



Subsidiar a identificação de oportunidades de melhoria 
dos aspectos ambientais de produtos em vários pontos de 
seu ciclo de vida;

Auxiliar a tomada de decisões na indústria, governo e 
ONG’s no planejamento estratégico, na definição de 
prioridades e no desenvolvimento de projetos de 
processos e produtos;

Subsidiar a seleção de indicadores de desempenho 
ambiental, incluindo técnicas de quantificação;

Facilitar a comparação de produtos e a elaboração de 
rótulos e declarações ambientais.

ObjetivosObjetivos dada ACVACV



1. Comparar materiais genéricos;

2. Comparar produtos funcionalmente equivalentes;

3. Comparar diferentes opções com relação a processos 
objetivando a minimização de impactos ambientais;

4. Identificar processos, ingredientes e sistemas que 
tenham contribuição sobre impactos ambientais;

5. Fornecer informações para processos de auditorias;

6. Suportar estratégias de planejamento a longo prazo 
relacionadas com desenvolvimento e projetos de 
novos produtos;

7. Suportar informações para consumidores das 
características de produtos e materiais;

AplicaAplicaççõesões dada ACVACV



8. Fornecer informações para políticas de regulamentos 
e leis quanto a restrição de uso de materiais;

9. Reunir informações ambientais;

10.Fornecer informações para avaliar e diferenciar 
produtos em programas de rotulagem;

11.Avaliar efeitos sobre a disponibilidade de recursos e 
técnicas de gestão de resíduos;

12.Ajudar ao desenvolvimento de políticas de longo prazo 
com relação ao uso de  materiais, conservação de 
recursos e redução de impactos ambientais durante o 
ciclo de vida destes.

AplicaAplicaççõesões dada ACVACV



? ? ?? ? ?

toalha de papeltoalha de papeltoalha de panotoalha de pano

secador elétrico - ar 
quente

secador elétrico - ar 
quente

TomadaTomada de de DecisãoDecisão



Abordagem sistemática e adequada com relação aos 
aspectos ambientais de sistemas de produto, desde a 
aquisição de matéria-prima até a disposição final;

Possibilidade de variação do detalhe e do período de 
tempo de um estudo da ACV, dependendo da definição 
do objetivo e do escopo;

Transparência quanto ao escopo, suposições, descrição 
da qualidade dos dados, dos métodos e apresentação 
dos resultados;

CaracterCaracteríísticassticas de um de um 
estudoestudo de ACVde ACV



A que setores destina-se a ACV?
Organizações Não-governamentais
Governos
INDÚSTRIA: o propósito varia de acordo com o grau de consciência 
ambiental e visão estratégica
Consumidores

Limitações:
Possível subjetividade;
As limitações dos métodos usados no ICV e AICV;
A falta de exatidão provocada nos casos de limitação de acesso ou 
disponibilidade de dados, ou sua qualidade;
Contempla apenas impactos ambientais potenciais, não sendo parte 
da sua estrutura considerações sobre aspectos econômicos e sociais

ACV: ACV: setoressetores e e limitalimitaççõesões



Contexto mundial: utilizada em diferentes escalas

Países com forte tradição (ex: Holanda, Dinamarca, Suíça, 
Suécia)

Países com uso crescente (ex: EUA, Europa Ocidental, 
Japão)

Países em desenvolvimento: estágio inicial

Brasil - enfrenta dificuldades básicas:

Ausência de banco de dados;

Falta de recursos humanos;

Limitado número de pesquisas

SituaSituaççãoão dada ACVACV



Integrated Product Policy (IPP) – UE, 2003
Compras públicas privilegiam produtos ambientalmente mais 
adequados
Informações sobre rotulagem ambiental
Imposto aos produtos de acordo com o impacto ambiental
causado – internalizar algumas externalidades associadas ao
ciclo de vida do produto
Subsídio a indústrias
Investimento público em métodos, ferramentas e base de dados 
para a ACV e DfE

Pesquisa com 767 grandes empresas no Brasil:
17% utilizam ACV em produtos e serviços;
80% exigem comprovação de gestão ambiental de fornecedores
96,6% têm programas de gestão p/ melhorar metas ambientais

Panorama e Panorama e PerspectivasPerspectivas



Fonte: ABNT, 2001

DefiniDefiniçção de ão de 
objetivo e escopoobjetivo e escopo

AvaliaAvaliaçção de ão de 
impactoimpacto

AnAnáálise de lise de 
inventinventááriorio InterpretaInterpretaççãoão

Aplicações
diretas:

-Desenvolvimento e 
melhoria de produto;

-Planejamento
estratégico;

-Elaboração de 
políticas públicas;

-Marketing;

-Outras.

EstruturaEstrutura MetodolMetodolóógicagica



Extração de 
Matérias-
primas

Manufatura 
de materiais

Manufatura
de Produtos

Uso e consumo
do produto

Disposição final,
reciclagem ou reuso.

Energia

Energia

EnergiaEnergia

Energia

Resíduo

Resíduo

Resíduo

Resíduo
Resíduo

ModelagemModelagem do do SistemaSistema de de 
ProdutoProduto -- FluxogramaFluxograma



ExtraExtraççãoão de de MatMatéériasrias--PrimasPrimas
ProcessosProcessos ElementaresElementares

ManufaturaManufatura

MinMinéériorio

ExtraExtraççãoão

BeneficiamentoBeneficiamento

RefinoRefino

Entradas auxiliaresEntradas auxiliares

--MateriaisMateriais

--EnergiaEnergia

Entradas auxiliaresEntradas auxiliares

--MateriaisMateriais

--EnergiaEnergia

Entradas auxiliaresEntradas auxiliares

--MateriaisMateriais

--EnergiaEnergia

SaSaíídasdas

--MateriaisMateriais

--EnergiaEnergia

SaSaíídasdas

--MateriaisMateriais

--EnergiaEnergia

SaSaíídasdas

--MateriaisMateriais

--EnergiaEnergia

Produtos 
intermediários

Minério 
beneficiado

Matéria-
prima



ManufaturaManufatura

Processo 1Processo 1

Processo 2Processo 2

Processo 3Processo 3

MatMatéériaria--primaprima

Entradas Entradas 
auxiliaresauxiliares

--MateriaisMateriais

--EnergiaEnergia

Produto

Processo nProcesso n

MontagemMontagem

EmpacotamentoEmpacotamento
TransporteTransporte

DistribuiDistribuiççãoão

SaSaíídasdas

--MateriaisMateriais

--EnergiaEnergia



TransporteTransporte e e DistribuiDistribuiççãoão

Transporte Transporte 
(rodovi(rodoviáário)rio)

Distribuidor 1Distribuidor 1

ProdutoProduto

Entradas Entradas 
auxiliaresauxiliares

--MateriaisMateriais

--EnergiaEnergia

Produto

Distribuidor 2Distribuidor 2 UsoUso

SaSaíídasdas

--MateriaisMateriais

--EnergiaEnergia



UsoUso, , ReusoReuso e e ManutenManutenççãoão

DesempacotamentoDesempacotamento

ProdutoProduto

Entradas Entradas 
auxiliaresauxiliares

--MateriaisMateriais

--EnergiaEnergia

Produto 
após usoManutenManutenççãoão

Tratamento Tratamento 
PPóóss--UsoUso

SaSaíídasdas

--MateriaisMateriais

--EnergiaEnergia

UsoUso

ReusoReuso

DescarteDescarte



TratamentoTratamento PPóóss--UsoUso

RemanufaturaRemanufatura

Produto apProduto apóós s 
usouso

Entradas Entradas 
auxiliaresauxiliares

--MateriaisMateriais

--EnergiaEnergia

ManufaturaManufatura

SaSaíídasdas

--MateriaisMateriais

--EnergiaEnergia

ReciclagemReciclagem

Tratamento e Tratamento e 
disposidisposiçção ão 

finalfinal

Matéria-prima 
secundária

Resíduos do 
sistema de 
tratamento



Inventário do 
Ciclo de Vida Ponto final

(Endpoint)

Categorias de impacto

CO2

CH4

N2O

NO

SO2

PO4

CFC

Qualidade do 

Ecossistema

Saúde humana

Uso de Recursos

Mudança climática

Acidificação

Eutrofização

Destruição da Camada
de Ozônio

Ecotoxicidade

Uso do Solo

Pontos médios
(Midpoint)

CorrelaCorrelaççãoão
aspectosaspectos x x impactosimpactos ambientaisambientais



Método Abordagem País - ano

EDIP midpoint Dinamarca - 97 / 03

CML midpoint Holanda – 92 / 00

Eco-indicator endpoint Holanda – 95 / 99

EPS endpoint Suécia – 93 / 00

TRACI midpoint EUA – 03

LUCAS midpoint Canadá - 05

IMPACT combinada Suíça – 02

LIME combinada Japão - 03

• Softwares fazem uso de bancos de dados previamente definidos, com 
informações a respeito de emissões provenientes do transporte, energia, 
atividades industriais básicas, etc.

– Gabi
– SimaPro
– Umberto
– EMIS

PrincipaisPrincipais MMéétodostodos e e SoftwaresSoftwares



DTU
Confederação das indústrias dinamarquesas
Agência de proteção ambiental dinamarquesa
5 indústrias dinamarquesas
4 anos
Wenzel, H.; Hauschild, M.; Alting, L. (1997). 
Environmental Assessment of Products. Vol. 1 e 2. 

MMéétodotodo EDIPEDIP
((Environmental Design of Industrial Environmental Design of Industrial 

ProductsProducts))



Categorias de Impactos Potenciais
Impactos ambientais
Recursos consumidos

Renováveis 
Não renováveis

Impactos no ambiente de trabalho
Acidentes
Mortes

Aspecto (emissão) Potencial de Impacto

AvaliaAvaliaççãoão do do ImpactoImpacto



Efeito estufa 
Depleção de ozônio estratosférico
Formação de ozônio fotoquímico
Acidificação
Eutrofização
Ecotoxicidade
Toxicidade humana

CategoriasCategorias de de PotenciaisPotenciais de de 
ImpactosImpactos AmbientaisAmbientais



Fuel Ethanol Product System



Global Warming



Photochemical Ozone Formation



Acidification 



Nutrient Enrichment



Nutrient Enrichment



Ecotoxicity in Soil



Ecotoxicity in Water (Chronic) 



Human Toxicity via Air



Human Toxicity via Soil



Human Toxicity via Water



Redução do consumo de energía e água
desde 1990 - Bosch

Redução do consumo de energía e água
desde 1990 - Bosch

OutrosOutros ExemplosExemplos -- ACVACV



RelatRelatóóriorio de Sustentabilidadede Sustentabilidade



ANTES DEPOIS

EcodesignEcodesign



ProdutoProduto: Ferro de : Ferro de passarpassar BOSCHBOSCH
Empresa: BSH Empresa: BSH KrainelKrainel, S.A., S.A.

2,06% 0,28%

97,66%

Obtención de materiales y
componentes

Transporte del producto f inal Uso 

EcodesignEcodesign

•Redução de peso.
• Redução da variação de componentes
• Materiais de menor impacto ambiental
• Eliminação do reservatório de água
• Redução de 25% de peso da embalagem
• Otimização do consumo de energía 
• Grau de reciclabilidade: 94,77%.94,77%.
• Uso de plástico reciclado



EcodesignEcodesign
SamsungSamsung
Blue Earth Blue Earth –– celularcelular

• Placas de energia solar.
• Feito em plástico reciclado de garrafas 

de bebidas.
• Composto apenas por substâncias 

inofensivas ao meio.
• Embalagem em papel reciclado.
• Modo econômico de energia.
• Software Eco-walk: conta os passos do 

usuário, calculando a quantidade de 
CO2 que deixou de ser lançada para a 
atmosfera.



VisãoVisão de de CicloCiclo de Vidade Vida

Unscrewer

Grinder

Flexible Gripper Plasma Cutter

Flexible Gripper

Source: Project A



http://www.bosch.com.br

http://www.cummins.com.br
http://www.volvo.com/construction
equipment/brazil/br-pt/

Peças 
Automotivas

e 
Equipamentos

Bens Bens RemanufaturadosRemanufaturados no Brasilno Brasil



Bens Bens RemanufaturadosRemanufaturados nos EUAnos EUA

Máquinas e 
Equipamentos

http://www.xerox.com.br

http://www.canon.com.br

http://www.rssgrinders.com/



Economia de CicloEconomia de Ciclo

Adaptation

Selling Use

Production Reprocessing DisposalDistribution Re-
distributionUseProduct 

Development

DisassemblyReassembly
Cleaning, 

Inspection, 
…

Repair
Maintenance

Product data 
preparation

Service-
engineering   

Facility Management
Pool Management

Remanu-
facturing

Separation 
tools

Cleaning 
methods

Logistics

Product data 
preparation

Information 
Management

Fonte: TUBerlin



Ambiental

Econômica

Social
Desenv. Estratégia

Desenv. Produto

Análise de Mercado

Entrega

Gestão do 
Consumidor

Ext. 
MP

Ben. Man. Uso Reuso Rec. Reman. Desc. Trans. 

Interação da sustentabilidade nos processos 
de negócios com a visão de ciclo de vida



Sugestão: “The story of stuff”, by Annie Leonard

www.google.com/video ⇒ “a história das coisas”
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