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RESUMO
Justifica-se a escolha do tema em função da necessidade de se analisar a
emissão de CO2 antrópico associado ao processo produtivo do concreto,
considerando que o aumento da concentração de CO2 na atmosfera tem sido um dos
assuntos mais discutidos atualmente pois tem uma influência direta nas mudanças
climáticas. O objetivo da pesquisa é verificar a parcela da contribuição da produção
de concreto nas emissões de CO2, a partir de um estudo de caso da construção de
um edifício comercial na Zona Sul de São Paulo. A partir deste estudo de caso
determinou-se todas as variáveis de emissão durante a produção e transporte de
todas as matérias-primas e do concreto. Informações obtidas diretamente com as
empresas responsáveis por cada material foram utilizadas para determinar qual
variável (o consumo de cimento definido na dosagem do concreto, ou o consumo de
agregados, ou o transporte dos materiais) é mais relevante para emissões de CO2
do concreto. Para este estudo de caso calculou-se que as emissões variaram de 118
a 163 kg CO2 / m² do edifício. As emissões advindas desse concreto são
provenientes em até 97% da obtenção de suas matérias-primas. As emissões dos
agregados são pouco representativas em sua produção, porém o seu transporte
representa 62% do total de emissões para a brita e 74% do total de emissões para a
areia. Já para o cimento a produção impacta mais que o transporte. O cimento CPII
E com o mínimo de adição (6%) há uma liberação de 852 kg CO2 / t cimento, já
quando altera-se o quantidade de adição para o máximo permitido por norma (34%)
esta emissão reduz para 602 kg CO2 / t cimento. A utilização de um cimento com
maior teor de adição pode resultar em uma redução de até 64% das emissões
(utilização de CP III com 70% de adição). Este resultado reforça a importância da
incorporação da visão ambiental na especificação do cimento utilizado no concreto.
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ABSTRACT
Evaluation of anthropogenic emissions of CO2 associated with the production
process of concrete during construction of an office building in the
Metropolitan Region of São Paulo.
This study is justified because the importance of analyzing the anthropogenic
emissions of CO2 associated with the production process of concrete, whereas the
increased concentration of CO2 in the atmosphere has been one of the most
discussed topics today because it has a direct influence on climate change. The
objective of this research is to verify the amount of the contribution of concrete
production in CO2 emissions from a case study of building a commercial building in
the south of Sao Paulo. From this case study it was determined all variables emission
during production and transportation of all raw materials and concrete. Information
obtained directly from the companies responsible for each material were used to
determine which variable (the consumption of cement dosage set of concrete, or
consumption of aggregates, or transport of materials) is more relevant to the CO2
emissions from concrete. For the case study estimated that emissions varied 118163 kg CO2 / m² of the building. The raw materials is responsible for up to 97% of
emissions from this concrete. Emissions from aggregates are not very representative
in its production, but its transport represents 62% of total emissions into the gravel
and 74% of total emissions for the sand. As for the cement, production impacts more
than transport. The CPII with minimal addition (6%) contribute with 852 kg CO2 / t
cement for atmosphere, but when you change to the amount of addition to the
maximum allowed by the standard (34%), this issue reduces to 602 kg CO2 / t
cement. The use of cement with a higher level of addition can result in a reduction of
up to 64% of emissions (use of CP III with 70% addition). This result reinforces the
importance of incorporating environmental vision in the specification of the cement
used in concrete.
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1 INTRODUÇÃO
A indústria da construção civil é a maior consumidora de recursos naturais de
qualquer economia devido ao fato de produzir os bens com as maiores dimensões
físicas do planeta, e por este motivo tem diversos impactos na natureza. O aumento da
concentração de CO2 na atmosfera tem sido um dos assuntos mais discutidos
atualmente, pois tem uma influência direta nas mudanças climáticas. A indústria de
cimento sozinha corresponde a 5% da emissão de CO2 global gerada pelo homem
(WBCSD, 2009). O setor também pode ser considerado como o setor industrial que
mais gera resíduos.
John (2007) aponta que não existe nenhum material de construção que não
cause impacto ambiental. O que deve ser levado em consideração para cada situação
é qual o material que permita cumprir a função requerida com o mínimo impacto
ambiental e que, simultaneamente, garanta o desempenho técnico adequado e seja
viável economicamente.
Dentre os materiais empregados na construção civil destaca-se o
concreto, material mais utilizado no mundo depois da água. Estima-se que o
consumo médio de concreto seja 1 m³ hab/ano (FLOWER e SANJAYAN, 2007). O
concreto apresenta um baixo custo, podendo ser utilizado em quase todos os tipos de
instalações de infraestruturas, por exemplo, pontes, portos, túneis, barragens
hidrelétricas, edifícios e casas.
Existem três ferramentas importantes que podem ser utilizadas para
diminuir os impactos ambientais causados pelas obras de concreto:
 Especificar um cimento composto, com baixo teor de clínquer, contendo
cinza volante ou escórias de alta forno. Os teores de escórias podem variar
de 30 a 70% nos cimentos comercialmente disponíveis e é a ferramenta
mais simples para se poupar emissões de CO2 para a atmosfera;
 Diminuir a quantidade de cimento utilizado nas misturas: incorporação de
maior quantidade de agregados, e menor consumo de água por meio de
aditivos dispersantes;
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 Redução no consumo de concreto: utilização de projetos estruturais
otimizados, de forma a minimizar seções transversais e o volume das
peças.
Devido à alta contribuição para poluição atmosférica na fabricação do
clínquer, a tendência atual mais simples é a substituição desta matéria-prima.
Indústrias com alto consumo energético e que produzam grandes quantidades de
produtos, como a cimenteira e a siderúrgica, são as principais responsáveis pelas
emissões de gases de dióxido de carbônico nesse setor.
Justifica-se a escolha do tema em função da necessidade de se analisar a
emissão de CO2 antrópico associado ao processo produtivo do concreto. Assim é
possível a identificação os fatores que alteram as emissões e determinar possíveis
ações de redução. Assim é necessário um estudo envolvendo desde a extração
dos agregados, produção do cimento e transporte destes materiais, até a efetiva
produção do concreto e o transporte deste para o consumo final, verificando quais
etapas possuem uma maior contribuição de emissões.
Para contextualizar melhor o objeto de estudo, uma obra com certificação
ambiental LEED Platinum do Green Building foi escolhida para a realização do
estudo de caso, na Zona Sul da cidade de São Paulo. A construção desta
edificação foi realizada em 24 meses, considerando uma área construída de
101.000 m², e o volume total de concreto utilizado de 45.000 m³. Seu projeto foi
viabilizado para ter uma vida útil de 50 anos. Esse tipo de certificação não
quantifica às emissões de CO2 no ciclo de vida do edifício, se restringindo a adotar
critérios qualitativos ambientais. Essa contextualização demonstra a importância
de aprofundamento de estudos ambientais quantitativos na avaliação dos
impactos dos edifícios, nos quais implica o uso da ferramenta de análise de ciclo
de vida.
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1.1 Objetivo
1.1.1 Objetivo geral
O objetivo desta pesquisa é analisar as emissões de CO2 da produção e
do transporte do concreto, desde a extração ou produção de suas matérias-primas
até seu recebimento na obra, para a construção de um edifício comercial
(101.000,00 m2) na Zona Sul de São Paulo.
Nesse estudo, foram calculadas as emissões para:
a) produção do cimento;
b) transporte do cimento até a usina de concreto;
c) produção dos agregados britados (brita 1 e areia de britagem);
d) transporte dos agregados britados até a usina de concreto;
e) produção da areia de cava;
f) transporte da areia de cava até a usina de concreto;
g) produção do concreto;
h) transporte do concreto até a obra.
Com os dados acima, pretende-se identificar qual variável (o consumo e
tipo de cimento, o volume e tipos de agregados utilizados na dosagem do
concreto, ou o transporte desses materiais) é mais relevante para emissões de
CO2 do concreto, indicando alternativas para melhoria do desempenho ambiental
desse produto.

1.2 Estrutura da dissertação
Esta dissertação foi dividida em 6 capítulos descritos a seguir:
•

Capítulo 1 – Introdução: aborda uma breve contextualização do tema

da dissertação e apresenta-se a sua justificativa da pesquisa. Também informa o
objetivo do presente estudo e sua estrutura.
•

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica: levantamento bibliográfico sobre o

tema da pesquisa. Visa a fornecer ao leitor um panorama dos estudos e
publicações referentes às emissões de CO2 das atividades de produção do
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cimento, dos agregados e do concreto, bem como os seus respectivos
transportes.
•

Capítulo 3 – Procedimentos Metodológicos: são descritos os

métodos e procedimentos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa.
Delimita-se a área de estudo, todas suas variáveis, e a unidade funcional utilizada.
•

Capítulo 4 – Resultados e Discussões: apresenta os resultados de

emissões de CO2 obtidos das análises dos dados referentes às três atividades:
produção e transporte do cimento; extração e transporte de agregados; e
produção e transporte do concreto. Também realiza um estudo de caso das
emissões decorrentes da produção (cimento, agregados e concreto) e transporte
(dos mesmos materiais) a uma obra localizada na Região Metropolitana de São
Paulo.
•

Capítulo 5 – Conclusões: informa as conclusões obtidas através das

análises de todo o estudo, oferecendo informações para futuros estudos e
possíveis ações de redução de emissões.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão bibliográfica apresenta como grandes tópicos o cimento, os
agregados e o concreto. Para cada um deles são apresentadas informações
referentes ao processo produtivo, diferentes produtos e as emissões de dióxido de
carbono ao longo da cadeia.

2.1 Cimento
A revisão referente ao cimento apresenta as principais etapas do processo
produtivo, tipos de cimento e as formas de quantificar as emissões de dióxido de
carbono ao longo da cadeia produtiva deste recurso. Apresenta também a revisão
de dados de inventários nacional e internacional de emissões.

2.1.1 Processo de produção
Cimento é um material finamente moído, que, quando misturado com água,
adquire propriedades ligantes. Sua característica adesiva e estabilidade em meios
aquosos ocorrem pela formação de silicatos de cálcio hidratados (MEHTA e
MONTEIRO, 2008). O cimento é considerado um material barato, capaz de ser
moldado e permitir o uso como estrutura de edifícios, pontes e viadutos com
durabilidade apropriada (ABCP, 2002).
O método mais empregado hoje no mundo para fabricação do cimento
Portland é o processamento por via seca (Figura 1). Atualmente, no Brasil, 99% da
produção de cimento ocorre por via seca (SNIC, 2009). De acordo com essa
bibliografia, este tipo de processo proporciona uma maior eficiência energética,
economizando combustíveis e proporcionando menores emissões de gases de
efeito estufa.

22

Figura 1: Processo de fabricação do cimento por via seca.
Fonte: CEMENT TECHNOLOGY ROADMAP (2009) apud MCT (2010).

Calcário e argila são as matérias-primas essenciais para a fabricação do
cimento. Inicialmente, o calcário e a argila são extraídos na mina, transportados
para o processo de britagem e armazenados em silos. Em seguida são
direcionados para o moinho de cru, ocorrendo também a mistura desses materiais.
O calcário, a argila e outras adições corretivas são devidamente dosados
com base na composição química (teores de óxidos), quando então são moídos e
homogeneizados até resultar num material denominado clínquer. Este é um
produto composto por 70,8% de silicatos (42,0% de C2S1, 28,8 % de C3S2 e
62,3%), 14,0% de aluminatos (C3A3) e 8,8% de ferro-aluminatos de cálcio (C4AF4).

1

C2S= 2CaO.SiO2

2

C3S= 3CaO.SiO2

3

C3A =3CaO.Al2O3

4

C4AF =4CaO.Al2O3.Fe2O3
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O clínquer moído com adição de 3-5% de gipsita5 é denominado de cimento
Portland (KJELLSEN et al, 2005; MCT, 2010).
Para produzir uma tonelada de clínquer (Figura 2), utiliza-se cerca de 1,6
toneladas de matérias-primas, considerando aproximadamente 1,25 toneladas de
calcário, 0,25 toneladas de argila e pouca quantidade de outros materiais como
minério de ferro, areia e bauxita, utilizados como eventuais adições corretivas
(YAMAMOTO et al, 1997; van OSS e PADOVANI, 2003; KJELLSEN et al, 2005;
MCT, 2010; LIMA, 2011). Durante o processo de calcinação, alguns constituintes
se degradam termicamente.
Pela metodologia do CSI (2005), considera-se a utilização de 1,55 tonelada
de “farinha” (para a produção de uma tonelada de clínquer).

Calcário

Argila

Areia

Quantidade: 1,25 t

Quantidade: 0,25 t

Quantidade: < 0,10 t

Minério de
ferro
Quantidade: < 0,10 t

Clínquer
Quantidade: 1,00 t

Figura 2: Materias-primas para a produção de clínquer.
Fonte: LIMA (2010).

Para obtenção do clínquer, essas matérias-primas misturadas são
aquecidas a temperaturas de até 1.450º C em um forno rotativo (MCT, 2010;
KJELLSEN et al, 2005). Durante o processo de calcinação, a argila sofre
desidratação, liberando água, e o calcário é transformado em óxido de cálcio

5

A gipsita tem a função de retardar o início do endurecimento quando o cimento é

misturado com água (MEHTA E MONTEIRO, 2008)

24

(Equação 1), emitindo dióxido de carbono (CO2), um dos responsáveis pelo efeito
estufa.

1.000 º c
CaCO3 ∆

→ CaO + CO2

(Equação 1)

As minas exploradas na natureza não possuem minerais em sua forma
pura, assim há outros carbonatos presentes na matéria-prima, em menor escala,
que não apenas o CaCO3. Algumas minas possuem minerais com magnésio em
sua composição, formando os calcários dolomíticos (CaCO3.MgCO3). Quando
submetidos a elevada temperatura, estes carbonatos também sofrem reações
(Equação 2) liberando CO2 (MCT, 2010).

850ºc
CaCO3.MgCO3 ∆
→CaO.MgO+ 2CO2

(Equação 2)

A energia térmica gerada pela queima dos combustíveis nos fornos é
utilizada para secagem, e pré-calcinação das matérias-primas, e a mesma
constitui 90% do total de energia consumida no processo de manufatura do
cimento. Os outros 10% são devidos aos processos de moagem dos materiais que
utilizam energia elétrica (MARINGOLO, 2001).
Os combustíveis fósseis utilizados nos fornos de cimento brasileiros desde
1975 estão apresentados na Figura 3. Observa-se que até o ano de 2000 a
principal fonte energética era o óleo combustível. A partir de 2000, intensificou-se
a utilização de fontes provenientes do co-processamento de resíduos, além da
utilização da biomassa, porém a maior parcela de consumo de combustíveis
(cerca de 80%) foi referente ao coque de petróleo. Este tipo de combustível possui
um elevado fator de emissão de CO2 (LIMA, 2010), sendo considerado como uma
matriz energética muito poluente.
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Figura 3: Evolução do consumo de combustíveis na indústria do cimento nacional.
Fonte: BEN (2010).

A existência de plantas modernas, com torres providas de pré-aquecedores
e pré-calcinadores resultam na redução da queima de combustíveis e, desta forma
ocorre uma menor liberação de CO2 (SNIC, 2009). Hoje, o consumo de energia
térmica no Brasil é de 3400 a 3650 MJ / t de clínquer (Figura 4), sendo que as
cimenteiras mundiais com maior eficiência chegam a um consumo de 3000 MJ / t
de clínquer (BEN, 2010; LIMA, 2010). Comparado com outros países, o Brasil
possui um parque industrial moderno que atua com bons níveis de eficiência
energética, consumindo abaixo da média mundial. (SNIC, 2009).
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Figura 4: Redução no consumo de energia para produção do clínquer.
Fonte: WBCSD (2009).

Para a produção do cimento, realiza-se a moagem do clínquer com as
adições, utilizando-se energia elétrica. A média de consumo de energia elétrica é
de 104 kWh/t cimento, confirmando a posição da indústria nacional do cimento
como uma das mais eficientes em consumo específico de energia, abaixo dos
padrões médios mundiais (SNIC, 2009; MCT, 2010). Nos Estados Unidos esse
consumo é da ordem de 140 kWh/t cimento. Atualmente a média mundial de
consumo de energia é cerca de 110 kWh/t cimento (Figura 5) (WBCSD, 2009).

Figura 5: Redução no consumo de energia elétrica para produção do cimento
mundial.
Fonte: WBCSD (2009).
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2.1.2 Tipos de cimento
Até 1990, o principal cimento produzido era o cimento Portland puro (sem
adições). A partir deste ano, o uso de adições começou a se difundir na indústria
de cimento. Como apresentado na Figura 6, mais de 90% do cimento brasileiro
apresenta-se misturado com adições, não sendo mais comum, nos dias atuais, a
utilização do cimento Portland puro (MCT, 2010; SNIC, 2010).

Produção de cimento por tipo no ano de 2010
7,28%

0,15%

11,57%

Ci mento Portl a nd Comum
(CPI)
Ci mento Portl a nd Compos to
(CPII)
Ci mento Portl a nd de Alto
Forno (CPIII)

14,44%

Ci mento Portl a nd Pozolâ nico
(CPIV)

66,56%

Ci mento de Alta Res i s tênci a
Inicia l (CPV-ARI)

Figura 6: Produção de cimento por tipo no ano de 2010.
Fonte: SNIC (2010).

No Brasil, os cimentos compostos (com adições) são normalizados pela
ABNT, existindo um controle de qualidade (ABNT, 1991a; ABNT, 1991b; ABNT,
1991c; ABNT, 1991d; ABNT, 1991e; SNIC, 2009; MCT, 2010).
Os diversos tipos de cimentos existentes são classificados de acordo com
sua composição. As normas técnicas da ABNT determinam a quantidade de
adições permitidas para cada tipo de cimento. Os principais cimentos utilizados na
construção civil brasileira podem ser visualizados na Tabela 1.

28

No Estado de São Paulo, o cimento com uso mais difundido é o CPII-E e o
CPIII, este último contendo até 70% de escórias de alto forno em sua composição.
Isto se deve ao fato de que a região Sudeste é onde se concentra o maior número
de siderúrgicas no país, facilitando o acesso a este tipo de adição (MCT, 2010).
Quando analisados os cimentos CPII-Z e CPIV, a principal região produtora
é a Sul. É nesta região que estão localizadas as principais termoelétricas movidas
a carvão mineral, que geram como subprodutos as cinzas volantes (MCT, 2010).
Tabela 1: Tipos de cimento e suas características.
Fonte: ABNT (1991a; 1991b; 1991c; 1991d; 1991e).

Tipos de Cimento
Cimento portland
comum

Adições

CP-I

1 - 5% de fíler
calcário

CP-II Z

6 - 14% cinza
volante

CP-II E

6 - 34% escória

CP-II F

6 - 10% calcário

CP-III

35 - 70% escória

Cimento portland
pozolânico

CP-IV

15 -50% cinza
volante

Cimento portland de
alta resistência
inicial

CP-V
ARI

1 - 5% de fíler
calcário ou escória

Cimento portland
composto

Cimento portland de
alto forno

Características
Possui apenas a adição de
calcário; utilizado quando não é
exigida nenhuma propriedade
especial do cimento
Possui adição de material
pozolânico; utilizado para
estruturas que necessitem de
material mais impermeável e,
conseqüentemente, mais durável
Possui adição de escória de altoforno; utilizado para estruturas
que necessitam um menor
liberação de calor ou que possam
ser atacadas por sulfatos
Possui adição mais significativa
de calcário; utilizado para
aplicações em gerais
Possui adição de escória;
apresenta maior
impermeabilidade, e baixo calor
de hidratação
Possui adição de pozolana;
indicado especialmente em obras
expostas à ação de água corrente
e ambientes agressivos
O aumento da finura do clínquer e
seu alto grau de pureza promove
a obtenção de resistências
elevadas com maior velocidade
do que os outros tipos de cimento

29

2.1.3 Emissões de CO2
As emissões de CO2 da indústria de cimento mundial representam
aproximadamente 5% do total de CO2 emitido pelo homem (KJELLSEN, et al,
2005; WBCSD, 2009). No Brasil, a participação deste setor representa menos de
2% do total das emissões nacionais (SNIC, 2009).
O potencial de redução das emissões de CO2 das indústrias cimenteiras
dos principais países produtores é demonstrado na Figura 7. Verificou-se que a
indústria do cimento brasileira, em virtude do grau de excelência por ela
alcançado, pode ser considerada como a de melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis para redução de suas emissões de CO2 comparativamente aos outros
países, que ainda não conseguiram implementar plenamente essas ações (IEA,
2009; SNIC, 2009; MCT, 2010).

Figura 7: Potencial de redução das emissões de CO2 das indústrias cimenteiras dos
principais países produtores.
Fonte: IEA (2009).

A indústria do cimento tem colocado grandes esforços para reduzir as
emissões de CO2, e nas últimas décadas substanciais reduções foram alcançadas
(KJELLSEN et al, 2005). Na esfera internacional, criou-se a CSI (Cement
Sustainability Initiative), vinculada ao WBCSD (World Business Council for
Sustainable Development), com a finalidade de incentivar práticas sustentáveis na

30

indústria, dentre elas o monitoramento, controle e redução de suas emissões de
CO2.
A metodologia proposta para calcular as emissões provenientes do
processo produtivo do cimento foi apresentada no Protocolo de CO2 do Cimento
emitido pela CSI em 2005 (CSI, 2005). Para calcular as emissões decorrentes do
processo produção do clínquer (Eclínquer), as emissões devem ser estimadas com
base nas informações dos fatores de emissão dos óxidos (incluindo ou não o fator
de emissão da poeira dos fornos), no fator de emissão do carbono orgânico
contido na matéria-prima e no fator de emissão dos combustíveis utilizados.
O fator de emissão dos óxidos (Equação 3) é determinado pelas emissões
das frações de CaO (Equação 4) e MgO (Equação 5) do clínquer, obtidas através
de análises químicas realizadas na indústria.

FEox = FECaO + FEMgO

(Equação 3)

Onde,

 44g/mol CO2 

FECaO = teor de CaOx 
 56,1g/mol CaO 

(Equação 4)

e

 44g/mol CO2 
 (Equação 5)
FEMgO = teor de MgOx 
 40,3g/mol MgO 
Caso utilize-se o fator de emissão da poeira dos fornos (Equação 6), o
mesmo deve ser calculado utilizando-se o fator de emissão dos óxidos e a taxa de
calcinação da poeira. Quando não há dados específicos disponíveis, a taxa de
calcinação da poeira (d) utilizada deve ser igual a 1, desta forma seu valor será o
mesmo que o fator de emissão dos óxidos.
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FEox
*d
+
1
FE
ox
FECKD =
 FEox

1- 
*d
 1 + FEox 

(Equação 6)

Onde,
FECKD= Fator de emissão da poeira dos fornos (t CO2 / t CKD)
FEox= Fator de emissão dos óxidos (t CO2 / t clínquer)
d= taxa de calcinação da poeira.
O fator de emissão devido a presença de matéria orgânica (Equação 7) na
matéria-prima pode ser calculado com dados da própria fábrica.

FEMO = Fator padrão * TOC * CO 2/C

(Equação 7)

Onde,
Fator padrão = 1,55 t farinha / t clínquer
TOC (Teor de carbono orgânico na farinha) = 2 kg TOC / t farinha
CO2/C (Relação do peso molecular) = 3,664 kg CO2 / kg C
Quando a planta de cimento não possui análise do seu material para
determinação dos teores de CaO e MgO, pode-se utilizar para o cálculo do FE dos
óxidos o valor de 525 kg CO2 / t de clínquer, e o FE devido a presença de matéria
orgânica na matéria-prima utilizando-se a referência de 11 kg CO2 / t clínquer
(CSI, 2005).
A estimativa do fator de emissão por uso de combustível baseia-se na
análise de fluxos de combustíveis utilizados, em seus fatores de conversão e de
seus fatores de emissão (LIMA, 2010), com base na Equação 8.
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 QC * FC * FE 

FEC = ∑ 
Qclínquer



(Equação 8)

Onde:
FEC = emissão unitária por uso de combustível, em kg CO2 / t de
clinquer;
QC = quantidade de combustível utilizada, em m³ ou toneladas;
FC = fator de conversão da fonte de energia considerada, em GJ/m3 ou
GJ/t;
FE = fator de emissão da fonte de energia, em kg CO2 / GJ;
Qclínquer = quantidade clínquer utilizada.
Desta forma, ainda de acordo com a metodologia do CSI (2005), para
obter-se o total de emissões do processo de produção do clínquer (Eclínquer), devese somar os fatores de emissões de cada um de seus componentes (Equação 9).

Eclínquer = FEox + FECDK + FEMO + FEC (Equação 9)
Ao longo dos últimos 20 anos verificou-se que as emissões atmosféricas
causadas pelo processo de descarbonatação dos óxidos para produção do
clínquer no estado de São Paulo tiveram pequenas variações, cerca de 542 a 558
kg CO2/ t de clínquer produzido, estando muito próximas aos dados nacionais que
estimaram uma variação de 545 a 552 kg CO2/ t de clínquer produzido (Tabela 2).
Esta variação é diretamente relacionada ao teor de CaO no clínquer, que se situa
na faixa de 60% a 70%, indicando a estabilidade do processo (YAMAMOTO et al,
1997; van OSS PADOVANI, 2003; GARTNER, 2004; ANAND et al., 2006).
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Tabela 2: Emissões de CO2 pela descarbonatação dos óxidos do clínquer.
Fonte: MCT (2010) e CETESB (2010).
Dados Nacionais
Ano

Dados Estaduais

Emissão pela Descarbonatação do Clínquer
t CO2 /t clínquer

1990

0,549

0,553

1991

0,549

0,553

1992

0,550

0,552

1993

0,552

0,552

1994

0,548

0,554

1995

0,547

0,553

1996

0,548

0,554

1997

0,546

0,554

1998

0,545

0,553

1999

0,549

0,553

2000

0,549

0,553

2001

0,548

0,554

2002

0,550

0,550

2003

0,553

0,554

2004

0,554

0,550

2005

0,545

0,553

2006

---

0,556

2007

---

0,558

2008

---

0,542

Quanto às emissões do cimento, o resultado é influenciado pela quantidade
de clínquer que está incorporada neste material, conforme apresentado na
Equação 10, (MCT, 2010):

 clínquer 
Eteor clínquer = Eclínquer x 
 (Equação 10)
 cimento 
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A crescente utilização de adições no cimento nacional ocasionou uma
redução no conteúdo médio de clínquer no cimento de 78% em 1990 para 68%
em 2005, conforme observado na Figura 8, auxiliando na redução das emissões
de CO2.

Figura 8: Produção cimento e clínquer x conteúdo de clínquer no cimento.
Fonte: MCT (2010).

Observa-se pela Tabela 3 que as emissões do Estado de São Paulo
possuem valores inferiores às nacionais, pois nesta região existem poucas
unidades de produção de clinquer e diversas unidades de moagem de escórias de
alto forno. A parte remanescente de clinquer é importada de outros estados, tais
como Minas Gerais e Paraná. É importante ressaltar que os dados divulgados pelo
MCT (2010) e pela CETESB (2010) consideram apenas as emissões do processo
de descarbonatação do clínquer, sem adicionar as emissões da utilização de
combustível.
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Tabela 3: Emissões de CO2 do teor de clínquer presente no cimento considerando
apenas o processo de descarbonatação.
Fonte: MCT (2010) e CETESB (2010).
Dados Nacionais
Ano

Dados Estaduais

Emissão do teor de clínquer no Cimento
t CO2 /t cimento

1990

0,428

0,439

1991

0,428

0,439

1992

0,409

0,390

1993

0,409

0,377

1994

0,400

0,389

1995

0,408

0,398

1996

0,401

0,379

1997

0,401

0,377

1998

0,405

0,395

1999

0,409

0,387

2000

0,402

0,368

2001

0,386

0,334

2002

0,370

0,324

2003

0,373

0,317

2004

0,369

0,294

2005

0,371

0,297

2006

---

0,310

2007

---

0,330

2008

---

0,306

O processo de produção do clínquer envolve duas etapas principais de
emissão de CO2: o processo de calcinação e a combustão de combustíveis no
forno (KJELLSEN et al, 2005; WBCSD, 2009). O primeiro processo libera em
média 500 kg/CO2 para cada tonelada de CaO produzida, isso significa que
aproximadamente de 50 a 60% das emissões são inerentes ao processo de
produção, decorrente da transformação físico-química do calcário em clínquer
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(ANAND et al, 2006; FLOWER e SANJAYAN, 2007; SNIC, 2009). A outra parte
(30 a 40%) é liberada pelo processo de queima dos combustíveis fósseis no forno
para a produção do clínquer. Assim, cerca de 90% das emissões ocorrem na
etapa de transformação do clínquer para produção do cimento (MCT, 2010). A
liberação de gases provenientes do transporte deste material também contribui
para as emissões, porém em escala menor (ANAND et al, 2006).
A determinação das emissões provenientes do transporte do cimento é
difícil de calcular, pois envolve fatores como o tipo de combustível utilizado, as
condições do tráfego durante o transporte, idade da frota, potência dos veículos,
maneira de condução do motorista, entre outras (LIMA, 2010; NIELSEN, 2008).
Lima (2010) adotou que as emissões referentes ao transporte corresponderiam a
5% do total de emissões de CO2 do cimento nacional.
O modal de transporte mais utilizado no Brasil é o rodoviário, que é
responsável por movimentar 94% de todo o cimento produzido no país (Figura 9),
fazendo trafegar cerca de 10 mil caminhões por dia em território brasileiro.

Despacho de cimento por
meio de transporte no Brasil
5% 1%

94%

Rodoviário

Ferroviário

Hidroviário

Figura 9: Despacho de cimento por meio de transporte no Brasil.
Fonte: SNIC (2010).
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O principal fornecedor de cimento é a região sudeste, responsável por
quase 50% do despacho deste produto (Figura 10). 70% de todo o cimento
produzido é despachado através do mercado de revenda, onde a embalagem
mais utilizada é o saco de 50 kg (SNIC, 2010).

Despacho de cimento por região do Brasil

6%

15%

19%

11%
49%

NORTE

NORDESTE

CENTRO OESTE

SUDESTE

SUL

Figura 10: Despacho de cimento por região no Brasil.
Fonte: SNIC (2010).

Para determinar a emissão total do cimento (Equação 11), realiza-se o
somatório das emissões provenientes do teor de clínquer que o cimento possui,
pela utilização da energia elétrica e pelo transporte na produção do cimento
(LIMA, 2010).

Ecimento = Eteor clínquer + Eenergia elétrica + Etransporte (Equação 11)
Onde,
Ecimento = emissão unitária do cimento, em kg CO2 / t de cimento;
Eteor clínquer = emissão unitária por descarbonatação;
Eenergia elétrica = emissão unitária por uso de energia elétrica;
Etransporte = emissão unitária por transporte.
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De acordo com Lima (2010) três grandes indústrias cimenteiras no Brasil
afirmaram o compromisso em reduzir suas emissões. Em 2004 foi identificado que
a Lafarge conseguiu obter uma redução de 28% em suas emissões. Já em 2007,
foi evidenciado que a Holcim alcançou uma redução de 10,54% de suas emissões,
e que a Votorantin chegou a uma redução de 16,6% no mesmo ano.
As emissões totais apresentadas na Figura 11 foram retiradas de Lima
(2010), evidenciando que as emissões totais geradas na produção do cimento
estão reduzindo, passando de 957 kg CO2 / t cimento em 1970 para 659 kg CO2 / t
cimento em 2007.

Figura 11: Emissões unitárias de CO2 na produção de cimento no Brasil, englobando
emissões dos combustíveis, descarbonatação e transporte do mesmo.
Fonte: LIMA (2010).

Pesquisas sobre as emissões oriundas de todo processo na indústria de
cimento mundial indicam valores que podem chegar até 861,2 kg CO2/ t de
cimento (COLLINS, 2010; MARINKOVIC et al, 2010; WBCSD, 2009; SANTIN e
ALVIM, 2007). Estudo realizado por Flower e Sanjayan (2007) encontrou um valor
de 820 kg CO2/ t cimento produzido na Austrália, incluindo também as emissões
referentes ao seu transporte. Já para o Brasil o estudo de Lima (2010) estabelece
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uma emissão na faixa de 565 a 687 kg CO2/ t de cimento produzido também
considerando seu transporte.
Quando se observa o consumo energético na produção de clínquer e as
emissões de CO2 na produção do cimento, o Brasil encontra-se em uma posição
intermediária em comparação aos principais países produtores deste recurso.
Porém o Brasil possui os menores valores do mundo em relação ao consumo
energético na produção e nas emissões unitárias do cimento (LIMA, 2010).
Com base nas informações geradas pelo cálculo de emissões da indústria
cimenteira, a atuação desta para redução das suas emissões de CO2 está
baseada em três pilares fundamentais (SNIC, 2009):
•

Diminuição na utilização de clínquer, com sua substituição por adições ao
cimento;

•

Ganho de eficiência energética nos processos e utilização de combustíveis
alternativos;

•

Gerenciamento da logística de transporte do produto.
O sucesso para uma redução significativa das emissões na fabricação do

cimento não depende de uma medida isolada, que não conseguiria ter um grande
alcance, e sim de diversas medidas que, se adotadas simultaneamente, têm a
capacidade de obter um bom resultado. No Brasil, o uso de combustíveis de baixa
emissão e redução de transporte são ações ainda não implementadas, que podem
auxiliar na minimização das emissões do cimento.

2.2 Agregados
Estima-se que, no concreto, para cada tonelada de cimento são utilizadas
seis toneladas de agregados, representando aproximadamente 70% do volume dos
materiais, sendo um dos insumos minerais mais consumidos no mundo (OLIVERSOLÀ et al, 2009; VALVERDE, 2002; CUCHIERATO, 2000).
O uso dos agregados, seja a areia ou a brita, na fabricação do concreto é de
natureza técnica, pois reduz a retração do cimento, e econômica, tendo em vista tratar-
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se de materiais de baixo custo unitário, inferior ao do cimento (OLIVER-SOLÀ et al,
2009; VALVERDE, 2002; CUCHIERATO, 2000).
O setor de agregados é marcado por informações subestimadas das
quantidades produzidas, das quantidades comercializadas, dos preços praticados
e dos resíduos gerados. Para garantir uma contínua disponibilidade do recurso
está sendo elaborado o Plano Nacional de Agregados pelo Ministério de Minas e
Energia, objeto da Portaria MME n° 249, de 28 de Outubro de 2004.

2.2.1 Processo de produção da pedra britada
De acordo com La Serna e Rezende (2009) agregados são “materiais
granulares, sem forma e volume definidos, de dimensões e propriedades
estabelecidas para uso em obras de engenharia civil, tais como, a pedra britada, o
cascalho e as areias naturais ou obtidas por moagem de rocha”. Podem ser
classificados como naturais, que se encontram de forma particulada na natureza
(areia, cascalho ou pedregulho), ou artificiais, produzidos por algum processo
industrial (pedras britadas e areias de brita).
O termo “brita” ou “pedra britada” refere-se a materiais provenientes da
fragmentação mecânica de rochas. O intervalo de dimensões é da ordem de 4,8
mm a 100 mm, segundo a norma NBR 7225 (ABNT, 1993). A extração da brita
ocorre de forma semelhante nas diversas pedreiras existentes, sendo que elas
podem ser diferenciadas em três grupos (LA SERNA e REZENDE, 2009;
CUCHIERATO, 2000) de acordo com o material produzido e comercializado:
•

As minas que operam a seco, com produção de pedrisco e areia de
brita (-4,8 mm).

•

As minas que operam a úmido, com a produção de areia de brita (-4,8
mm + 0,074 mm) pela lavagem do pedrisco e descarte dos finos de
pedreira (-0,074 mm).

•

As minas que operam a seco, mas possuem uma estrutura flexível,
podendo produzir areia de brita ou pedrisco de acordo com a demanda
exigida pelo mercado consumidor. Este material tem sido muito
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requisitado devido à dificuldade de encontrar depósitos de areia
próximos aos grandes centros urbanos.
A Figura 12 mostra um desenho esquemático do processo de extração da
brita em uma mina que opera a seco.

Figura 12: Desenho esquemático do processo de extração e produção de brita.
Fonte: Leonardo Motta (2010).

O processo de extração da brita se inicia pela inserção de explosivos na
parede da bancada da rocha a ser desmontada. Os blocos de rocha gerados são
carregados por escavadeiras e carregadeiras para caminhões fora de estrada que
conduzem este material até a instalação de beneficiamento (CHAVES, 2009;
CUCHIERATO, 2000).
Os blocos são posteriormente fragmentados por britadores de mandíbulas
(Figura 13). O transporte de brita entre os britadores é realizado por um sistema
de correias transportadoras, sempre procurando aproveitar o desnível topográfico
para economia da planta de beneficiamento. A redução do pó em suspensão
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gerado pela atividade de britagem é realizada por sistemas de aspersores de
água, instalados nas bocas dos britadores e nas correias transportadoras
(CHAVES, 2009; CUCHIERATO, 2000).

Figura 13: Britador de mandíbula utilizado em pedreiras.
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2010).

Em seguida, realiza-se a classificação por tamanho através de peneiras
vibratórias (Figura 14), com telas de diferentes tamanhos de malhas (CHAVES,
2009; CUCHIERATO, 2000).
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Figura 14: Peneiras vibratórias utilizadas na classificação da brita.
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2010).

O pedrisco, após um processo de britagem terciária, pode também se
transformar em areia de britagem. A britagem terciária utiliza um britador de eixo
vertical (VSI), que promove a quebra dos fragmentos de rochas utilizando-se da
força centrífuga (Figura 15). Assim, os fragmentos são lançados contra a parede
interna do equipamento e contra si mesmos por uma força centrífuga, que é
gerada pelo giro do eixo do britador acoplado em um ou mais motores elétricos
(TEZZA, 2009). Os equipamentos atuais permitem que a areia de britagem
produzida possua o formato cúbico e arredondado, característica desejável para
sua utilização no concreto, desta forma possibilitando sua utilização em
substituição a areia natural (ALMEIDA et al, 2005).
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Figura 15: Desenho do funcionamento do britador de eixo vertical VSI.
Fonte: Folheto de descrição do produto acessado em
http://pt.scribd.com/doc/36459070/Bar-Mac.

A areia de britagem normalmente fica estocada em pilhas a céu aberto
nas pedreiras, o que acarreta uma grande geração de poeira, causando um grave
impacto ambiental (ALMEIDA et al, 2005).
Embora a produção destes materiais seja muito abundante, os resíduos
gerados nestes processos também são encontrados em grandes quantidades.
Para a produção da brita estima-se que de 10 a 42% do total da produção seja
representado por frações residuais que acabam se transformando em areia de
britagem, o que significa mais de 3 milhões de m³ por ano.
As principais características das minas que operam a seco são
identificadas na Tabela 4.
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Tabela 4: Características das minas que operam a seco para produção de brita.
Fonte: Autor.

Método

Equipamentos
utilizados

Operações

Uso de Recursos
Naturais

Explosivos

Minas a
seco

Impactos
Ambientais
Ruído

Explosão da rocha

Pás carregadeiras

Água inserida no

Emissões de

Transporte dos fragmentos

Britadores de mandíbula

processo

particulados

Britagem dos fragmentos

Transportadores de correia

Óleo combustível

Vibrações

Classificação do material

Aspersores de água

Energia elétrica

Lançamentos de

Peneiras vibratórias

fragmentos

No setor de pedra britada, todo o material consumido na RMSP (Região
Metropolitana de São Paulo) é produzido internamente, sendo que a produção e o
consumo são delimitados pelo transporte, que correspondem a distâncias de
comercialização em torno de 35 km (valor de frete) e pedagiamento nas rodovias
(CUCHIERATO, 2000; COELHO, 2001; KULAIF, 2001; VALVERDE, 1996).

2.2.2 Processo de produção da areia
A areia normalmente é composta por quartzo de granulação fina e pode
ser obtida a partir de depósitos de leitos de rios e planícies aluviais, rochas
sedimentares e mantos de alteração de rochas cristalinas.
Este recurso é quase sempre comercializado na forma como é extraído,
ocorrendo apenas a sua separação em diversas frações granulométricas
(CHAVES e WHITAKER, 2009).
Dependendo do tipo de depósito e das características necessárias para a
areia (granulometria e forma), a lavra pode ser realizada da seguinte forma:
• Cava seca: ocorre o desmonte hidráulico e mecânico em mantos de

alteração de maciços rochosos; possui materiais de rochas
sedimentares ou planícies fluviais.
• Cava submersa: a dragagem é feita em uma cava inundada, sendo

composta por sedimentos inconsolidados.
• Leito de rio: a dragagem é feita no leito de rio, sendo composta por

sedimentos inconsolidados.
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Também podem ser encontradas produções de areias em pedreiras
(discutido no item anterior) e em minerações de caulim ou argila para cerâmica,
onde este material representa um subproduto (CHAVES E WHITAKER, 2009;
CUCHIERATO, 2000).
No Brasil o método de extração de areia em leito de rio representa
aproximadamente 90% da produção. Para os Estados mais industrializados,
observa-se um aumento da participação da extração em cavas secas (25%),
porém a obtenção de areia em leitos de rio e cavas submersas ainda é muito
representativa (30% e 45%, respectivamente). Na RMSP, devido à limitação de
recursos disponíveis, a produção de areia ocorre em mais de 90% em cavas
secas (Figura 16).

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Brasil
Cava Seca

São Paulo
Cava Subterrânea

RMSP
Leito de Rio

Figura 16: Métodos de extração de areia.
Fonte: CUCHIERATO (2000).
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A Tabela 5 apresenta os três métodos de extração de areia e suas
principais características.
Tabela 5: Métodos de extração de areia e suas características.
Fonte: Autor.

Métodos

Cava seca
Desmonte hidráulico

Operações

Leito de rio

Cava submersa
Dragagem da areia

Dragagem da areia

Transporte para beneficiamento

Transporte para beneficiamento

Classificação do material

Classificação do material

Dragas

Dragas

Barcos

Barcos

Bombas centrífugas

Bombas centrífugas

Transportadores de correia

Transportadores de correia

Água inserida no processo

Água desviada de rios

Água do leito do rio

Óleo combustível

Óleo combustível

Óleo combustível

Energia elétrica

Energia elétrica

Energia elétrica

Emissões atmosféricas

Emissões atmosféricas

Emissões atmosféricas

Emissões de particulados

Emissões de particulados

Emissões de particulados

Desvio do curso natural dos rios

Assoreamento de rios

Contaminação das águas do rio

Contaminação das águas do rio

Desmonte mecânico
Transporte para beneficiamento
Classificação do material
Jatos de água
Tratores de esteira

Equipamentos
utilizados

Pás carregadeiras
Transportadores de correia
Peneiras mecânicas
Classificador espiral e/ou
ciclone

Uso de
Recursos
Naturais
Impactos
Ambientais

O desmonte hidráulico utilizado para lavra de cava seca consiste na
desagregação da areia através da utilização de jatos d’água com alta pressão.
Estes jatos atingem a base dos taludes da cava provocando a desagregação dos
sedimentos. Em algumas áreas é necessária a realização de um desmonte
mecânico para otimizar o desmonte hidráulico, sendo que este é realizado com
escavadeiras e pás-carregadeiras, dependendo da compactação do local de
extração (CHAVES E WHITAKER, 2009; CUCHIERATO, 2000).
Após este processo, é inserida água sobre os sedimentos desagregados,
formando uma polpa que pela ação da gravidade é direcionada até uma bacia de
decantação.
Após este processo, as etapas de classificação por tamanho e a
deslamagem são sempre feitas a úmido, onde ocorre a separação das frações
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mais grossas (cascalho, pelotas, pedras) e eventuais sujeiras (matéria orgânica,
folhas, troncos) por grelhas fixas, utilizando-se principalmente bacias de
decantação, classificadores espiral ou ciclones.
Nos classificadores espiral (Figura 17), o movimento da espiral agita a
polpa, transbordando para outro tanque os finos em suspensão e carregando pelo
movimento da espiral as partículas mais grossas do fundo do tanque. Nos ciclones
(Figura 18) o mecanismo de funcionamento é semelhante, sendo que na zona
central predominam as partículas finas e na zona externa predominam as
partículas grossas, ocorrendo assim a classificação desejada.

Figura 17: Classificadores em espiral utilizados na separação granulométrica da
areia.
Fonte: http://www.macdarma.com.br/produtos_mineracao_espirais.asp.
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Figura 18: Representação do funcionamento de um ciclone utilizado para separação
granulométrica da areia.
Fonte: Autor.

As extrações pelos métodos da cava submersa e em leito de rio são muito
semelhantes. No primeiro a extração é realizada na base e nas paredes laterais
de uma cava preenchida com água, geralmente formada pelo desvio de rios. Na
lavra em leito de rio, a extração é realizada nos leitos dos rios em profundidades
não muito elevadas. Nos dois métodos uma draga é instalada sobre um barco
equipado com bombas centrífugas. Estas bombas conduzem a polpa extraída até
as câmaras das embarcações que transportam a areia até o local de
beneficiamento. Quando as câmaras estão cheias, o barco volta à margem da
cava e deposita o material extraído. A areia então é bombeada para os silos onde
são realizadas a classificação e a estocagem.
Na extração de areia os resíduos representam cerca de 30 a 50% da
produção total, significando mais de 8 milhões de m³ (CUCHIERATO, 2000).
O transporte de areia é majoritariamente realizado por caminhões, em
distâncias superiores a 80 km (principalmente provenientes do Vale do Paraíba e
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Vale do Ribeira), representando um tráfego na entrada e saída da RMSP de mais
de 1.500 caminhões por dia apenas transportando areia (CUCHIERATO, 2000;
COELHO, 2001; VALVERDE, 1996). Em países como a Inglaterra a distância
média de transporte destes materiais é de 25 – 40 km, pois as áreas de geração
deste recurso normalmente encontram-se mais próximas do pólo consumidor
(MANKELOW et al, 2010).

2.2.3 Emissões de CO2
Embora as emissões atmosféricas do processo de extração dos
agregados sejam uma fonte de impacto ambiental menos relevante se comparada
com a degradação das áreas de extração da matéria-prima, não se deve
desconsiderá-la.
A mesma contribui com as emissões de CO2 do concreto, seja pelo grande
volume empregado no concreto ou pelo aumento no consumo de água, que para
manter a relação água/cimento ou resistência desejada do concreto, na ausência
de aditivos, requer compensação através do aumento no consumo de cimento.
Não há uma metodologia única para o cálculo das emissões de CO2 dos
agregados. Pela falta de dados consistentes deste setor, diversos cálculos são
empregados para determinar o impacto desta atividade, utilizando os dados
disponíveis. Porém todos os cálculos consistem na somatória das emissões
provenientes da utilização de energia elétrica (Equação 12) pelos equipamentos,
do consumo de combustível (Equação 13) utilizado nos maquinários do processo
de extração da areia e da pedra, e das emissões provenientes do consumo de
combustíveis para o transporte destes materiais (Equação 13). Para o processo
de extração da brita, adicionam-se aos cálculos as emissões provenientes da
utilização dos explosivos (Equação 14).
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CO2EE = FEEE * CEE

CO2C = FEC * CC

(Equação 12)

(Equação 13)

CO2Ex = FEEx * CEx

(Equação 14)

Onde,
CO2EE = Emissões de CO2 pelo consumo de energia elétrica (kg)
FEEE = Fator de emissão da energia elétrica (kg/kWh)
CEE = Consumo de energia elétrica (kWh)
CO2C = Emissões de CO2 pelo consumo de combustíveis (kg)
FEC = Fator de emissão do combustível (kg/l)
CC = Consumo de combustível (l)
CO2Ex = Emissões de CO2 pelo consumo de explosivos (kg)
FEEx = Fator de emissão da explosivos (kg/t)
CEx = Consumo de explosivos (t)
Borges (2004) utilizou para o consumo de combustíveis o fator de
conversão de 3,046 kg CO2/ l de óleo diesel utilizado. Neste mesmo trabalho o
autor também determina que para a energia elétrica o fator de conversão é igual a
16,657 kg CO2/ GJ, equivalente a 0,06 kg CO2/kWh.
Com o somatório de todas as emissões envolvidas no processo, divide-se
o resultado pelo total produzido na planta, desta forma é possível obter a emissão
unitária da produção – kg de CO2/tonelada de material (Equação 15 e 16).

Ebrita

(CO
∑
=

2EE

+ CO 2C + CO 2Ex )

produção da planta

(Equação 15).
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Eareia

(CO
∑
=

2EE

+ CO 2C)

produção da planta

(Equação 16).

A fase de extração dos agregados gera uma menor contribuição para as
emissões de CO2, cerca de 1,38 kg CO2/ t de agregado, quando comparada com o
transporte deste material até o local de seu consumo (OLIVER-SOLÀ et al, 2009;
MARINKOVIC et al, 2010).
No Brasil, a média de consumo de energia elétrica no setor de agregados
é de 167 milhões de kWh para a areia e de 465 milhões de kWh para a brita
(VALVERDE e TSUCHIYA, 2009). Estima-se que, para produzir 1 kg de areia e de
brita, sejam consumidos 22,22 kWh e 69,4 kWh respectivamente (MARCOS,
2009). Assim, para o processo de extração de areia, as emissões de CO2 são
pouco representativas, já para a extração de brita, calcula-se que este consumo
de energia contribua com 0,03 kg CO2/ t brita.
É possível verificar que a contribuição de emissões atmosféricas durante o
escoamento do material produzido está diretamente relacionada ao tipo de
sistema utilizado, mostrando que o transporte rodoviário por caminhões de médio
porte contribui com a emissão de 235 g de CO2/ t km rodados (MARINKOVIC et al,
2010). No Reino Unido o sistema de transporte rodoviário é o principal meio de
escoamento dos agregados, contribuindo com uma emissão de aproximadamente
0,160 kg CO2 a cada mil quilômetros rodados (FRY e WAYMAN, MANKELOW et
al, 2010). Já os sistemas ferroviário e hidroviário contribuem para as emissões
com 0,041 kg CO2 e 0,025 kg CO2 a cada mil quilômetros rodados,
respectivamente (FRY e WAYMAN).
Em 1997, verificou-se que no Brasil o setor da areia foi responsável por
1,35 milhões de viagens (RANGEL et al., 1997), com uma distância média de
transporte podendo chegar a 120 km. No caso da brita, a distância de transporte é
menor, porém não menos preocupante em termos de emissões de CO2, uma vez
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que o estudo de Gonçalvez e Martins (2008) aponta que o transporte industrial
pode corresponder a 33 % das emissões brasileiras.
No Brasil, quando considerados cenários de transportes dos agregados,
consideraram-se valores de emissões na faixa de 5,9 a 10,6 kg CO2/m3 de
material transportado (LIMA, 2010).
Em estudos na Dinamarca, as emissões dos agregados, incluindo a fase
de seu transporte, foram iguais a 5 kg CO2/t para a areia e brita (NIELSEN, 2008).
Já na Austrália, quando o transporte é incluído nos cálculos, as emissões deste
setor foram equivalentes a 6 kg CO2/t de agregado produzido (RMGC, 2010).
Tanto no Brasil quanto em outros países as informações do setor de
agregados são subestimadas, com poucos estudos sobre o tema e/ou com
informação com um grau de incerteza alto.

2.3 Concreto
A revisão referente ao concreto apresenta a determinação da forma de
produção deste material, o controle de sua produção, e as formas de quantificar as
emissões de dióxido de carbono ao longo da cadeia produtiva deste recurso.
Apresenta também a revisão de dados de inventários nacional e internacional de
emissões.

2.3.1 Processo de produção
O setor produtor de concreto é o que apresenta a maior dinâmica de
crescimento e integração em todo o sistema produtivo (LA SERNA e REZENDE,
2009).
O concreto é obtido por uma mistura de diversos constituintes (Figura 19),
sendo que essa sequência de mistura influencia na homogeneização do concreto
(TANGO, 2005). Assim, os agregados graúdos devem ser os primeiros a ser
carregados e receberem parte da água destinada à mistura. Em seguida os
agregados miúdos e depois o cimento devem ser inseridos no caminhão-
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betoneira. Após uma primeira homogeneização dos constituintes, a segunda
parcela de água deve ser inserida para finalizar a homogeneização do processo.
Caso sejam utilizados aditivos, exceto os superplastificantes, os mesmos devem
ser adicionados junto com a primeira parcela de água.

1ª etapa

Brita

Água
1ª parcela

Areia

2ª etapa

Cimento

3ª etapa

Água
4ª etapa

2ª parcela

Produto final

Concreto

Figura 19: Sequência de adição dos materiais que compõem o concreto.
Fonte: Autor.

A dosagem do concreto consiste na utilização de uma proporção ideal entre
cada material que o compõe, também chamada de traço do concreto, sempre se
considerando o atendimento das seguintes condições: exigência do projeto,
condições de exposição e operações do concreto, tipo de agregado disponível,
técnicas de execução e custos (HELENE e TERZIAN, 1992). No Brasil estes
materiais devem ser preferencialmente dosados pela sua massa, ou, dependendo
do seu local de preparo, pelo volume, quando seu fck6< 25 MPa (HELENE, 2005).

6

fck= Resistência Característica do Concreto à Compressão
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A notação de traço utilizada usualmente representa a proporção entre
cimento : agregado miúdo : agregado graúdo : água. As Normas Brasileiras
recomendam um consumo mínimo de 300 kg de cimento para cada metro cúbico
de concreto e uma utilização de 70 a 80% em massa de agregados. Para a
dosagem da água determina-se o teor de água/ materiais secos (H). Normalmente
os valores de H estão entre 5% e 12%, porém estes dependem de diversas
características do concreto como: dimensão máxima da pedra, tipo de
adensamento, entre outros (CAMARINI, 2001; LIMA, 2010).
A definição do traço do concreto a ser utilizado deve ser especificada de
acordo com as exigências do projeto e com as peculiaridades de execução.
Normalmente o pedido do concreto é realizado determinando-se a resistência
característica mínima fck, a dimensão máxima do agregado e a consistência
desejada para a trabalhabilidade do concreto fresco (TANGO, 2005; ABNT, 1984).
A rotação do caminhão-betoneira durante o processo de inserção dos
materiais deve trabalhar em rotação alta (mistura), porém durante o seu transporte
o ideal é que se utilize uma rotação mais baixa (agitação) para apenas manter a
homogeneidade do concreto.
Ao chegar à obra, novamente deve-se manter a rotação alta para melhor
distribuição da água e dispersão dos materiais presentes. O tempo de transporte
não deve exceder o tempo de pega do cimento empregado, normalmente não se
admite um concreto preparado há mais de 90 minutos em tempo quente e há mais
de 120 minutos em tempo frio (ARIOZ et al, 2007; TANGO, 2005).

2.3.2 Controle de produção
A resistência do concreto é inversamente proporcional à relação
água/cimento (a/c) (Figura 20), definindo sua porosidade (MEHTA e MONTEIRO,
2008; PERERIA, 2008, TANGO, 2005).
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Figura 20: Resistência média à compressão em função da relação água/cimento e da
idade para concretos com cimentos CP 32.
Fonte: HELENE e TERZIAN (1992).

Quando utilizados aditivos plastificantes ou superplastificantes é possível obter
um concreto com uma baixa relação a/c (HELENE e TERZIAN, 1992), pois estes
materiais aumentam a trabalhabilidade do concreto por um determinado período,
podendo-se reduzir a relação a/c e, consequentemente, aumentando-se a resistência à
compressão e durabilidade (GUIMARÃES, 2005). A mudança da classe de resistência
do cimento também pode implicar resistências à compressão dos concretos bem
superiores ao planejamento, para uma mesma relação a/c.
O fck é definido como o valor de resistência onde se tem uma probabilidade
de 95% de obter resultados acima deste valor (HELENE E TERZIAN, 1992;
PEREIRA, 2008), como mostrado na Figura 21. A modificação do traço, com o
objetivo de redução de custos dos materiais, somente poderá acontecer quando
sucessivas análises indicarem um desvio-padrão constante e resultados
satisfatórios de fck (HELENE E TERZIAN, 1992).
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Figura 21: Distribuição da resistência à compressão do concreto.
Fonte: HELENE e TERZIAN (1992).

De acordo com a NBR 12655 (ABNT, 2006), as centrais de dosagem realizam o
calculo da resistência de dosagem do concreto, levando-se em consideração a
variação medida pelo desvio padrão de acordo com a equação 17:

fcj = fck + 1,65 * Sd Equação 17
Onde,
fcj= resistência média do concreto à compressão, prevista para a idade de j dias,
em MPa;
fck= resistência característica do concreto à compressão, em MPa;
Sd= desvio-padrão da dosagem, em MPa.
Os valores do desvio-padrão são apresentados na Tabela 6, para cada
condição de preparo do concreto.
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Tabela 6: Desvio-padrão a ser adotado para cada condição de preparo do concreto.
Fonte: ABNT (2006).
Condição
A
B
C

Características

Desviopadrão (MPa)

Cimento e agregados medidos em massa; água medida em massa ou volume e
corrigida pela umidade dos agregados.
Cimento medido em massa; agregados medidos em volume ou massa combinada
com volume; água medida em volume.
Cimento medido em massa; agregados e água medidos em volume e corrigida pela
estimativa da umidade dos agregados e consistência do concreto.

4,0
5,5
7,0

O desvio-padrão aumenta de acordo com a diminuição do rigor do controle
tecnológico, e para compensar este fator e manter a resistência solicitada é
necessário aumentar o consumo de cimento (MEHTA e MONTEIRO, 2008).
O sistema de controle de produção mais utilizado e aceito no Brasil é
através das cartas de controle de qualidade. Na Carta de Valores Individuais são
apresentados todos os resultados obtidos de resistência de cada exemplar
coletado. Já na Carta do Desvio-Padrão são apresentados os resultados do
desvio-padrão obtidos em cada lote. Assim é possível verificar se cada valor
encontrado se enquadra no esperado ou se é necessária a modificação do
processo de produção do concreto (HELENE e TERZIAN, 1992).
O concreto dosado em central possui vantagens quando comparados ao
produzido na própria obra. A minimização da perda de materiais, e maior rigor no
controle e garantia da qualidade do concreto são alguns exemplos dos benefícios.
Estes fatores dificilmente são alcançados em canteiros de obra (ABESC, 2007;
ISAIA, 2005).

2.3.3 Emissões de CO2
Os principais impactos ambientais da produção do concreto estão
relacionados com a extração das matérias-primas, geração de material
particulado, lançamento de águas com pH elevados para cursos de águas, e
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emissões atmosféricas oriundas do processo de fabricação e do transporte do
produto.
Como a maioria dos outros processos de produção industrial, a produção
de concreto implica na emissão de CO2 para a atmosfera. Agrava esta situação a
grande quantidade registrada de desperdício de matérias-primas para a produção
do concreto usinado ou do concreto preparado em obras (SOUZA et al, 1998,
LIMA, 2010), além de possíveis dosagens utilizando um excesso de material.
Alguns fatores na produção do concreto possuem grande influência nas
emissões gasosas do setor, como por exemplo: consumo inadequado de cimento,
controle tecnológico, porte e natureza das unidades produtoras, capacitação dos
profissionais etc (ABESC, 2000; LIMA, 2010).
Grande parte das estratégias para redução das emissões de CO2 do
concreto é referente às ações adotadas pelo setor cimenteiro (LIMA, 2010). O teor
de cimento utilizado no preparo do concreto, assim como seu tipo, é determinante
para quantificação das emissões de CO2 do concreto (NIELSEN, 2008). Concretos
com maiores resistências utilizam elevados teores de cimento, e desta forma,
apresentam maiores emissões de CO2 (LIMA, 2010). Embora este material tenha
uma pequena participação na massa total do concreto, pode-se associar os
principais efeitos de emissões atmosféricas a ele (Figura 22), contribuindo com
cerca de 70% das emissões associadas ao concreto (LIMA, 2010; NIELSEN,
2008).
Segundo a ABESC (2000), uma forma de evitar um maior consumo de
cimento em concretos com resistências altas é a utilização de aditivos
plastificantes. Pode-se produzir o concreto com menores teores de clínquer,
utilizando-se cimento com adições de cinzas volantes ou escória de alto forno.
Essas substituições são importantes formas de redução das emissões de CO2
durante a produção do concreto (ISAIA, 2005).
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Transporte do
concreto; 3,8
Produção do Concreto;
25,9

Brita; 0,9
Areia; 0,5

Cimento; 68,8

Figura 22: Porcentagem da representação nas emissões de CO2 do concreto.
Autor: Adaptado de Lima (2010).

Nielsen (2008) divulgou que a emissão de CO2 das matérias-primas
somadas com as ocorridas no processo de sua mistura do concreto, pode chegar
a 371 kg CO2/m³. Este valor é muito próximo às emissões brasileiras divulgadas
no estudo de Lima (2010).
Habert et al (2011) determinou que as emissões do processo de produção
do concreto na França equivalem a 306 kg CO2/m³. Já Collins (2010), em seu
estudo na Austrália, com valores chegando a 435 kg CO2/m³. Esse aumento na
emissão pode ser associado da maior quantidade de cimento (cerca de 400
kg/m³), principal matéria-prima responsável pela emissão do concreto.
O concreto produzido em usinas de concretagem é distribuído normalmente
por caminhões-betoneiras. No estudo de Flower e Sanjayan (2007) realizado na
Austrália, a quantidade média de combustível consumido foi de 3.1 l/m³ de
concreto transportado, o que corresponde a uma emissão de 9,4 kg CO2 /m³. Já
as emissões do transporte no estudo de Lima (2010) equivaleram a 4% do total de
emissões, liberando a atmosfera 14 kg CO2 /m³.
Muitos estudos são realizados para estimar as emissões de CO2
provenientes da fabricação de cimento Portland, enquanto que as informações
para as emissões devido a produção de concreto são escassas e pouco confiáveis
(FLOWER e SANJAYAN, 2007; LIMA, 2010).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A Figura 23 apresenta as principais etapas desenvolvidas para a realização
do trabalho. Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica para determinação
de referências de emissões de cada processo produtivo estudado. Em seguida
foram identificadas as etapas de cada processo para definição de seus
fluxogramas. Com base em cada fluxograma, coletaram-se os dados necessários
para o cálculo das emissões de CO2 para a produção e transporte de cada
matéria-prima e para a produção do concreto.
Por último delimitou-se o cenário para o estudo de caso, onde os dados de
emissão das matérias-primas não foram alterados. Desta forma, determinaram-se
as emissões apenas para a produção e transporte dos tipos de concreto recebidos
na obra.

Levantamento de dados sobre emissões de dióxido
de carbono (CO2) na literatura
Identificação das etapas envolvidas na produção do
concreto
Cálculo das emissões de dióxido de carbono (CO2)
até a produção do concreto
Cálculo das emissões de dióxido de carbono (CO2)
dos concretos utilizados na construção de um
edifício comercial na região metropolitana de São
Paulo – estudo de caso
Figura 23: Fluxograma da metodologia aplicada.
Fonte: Autor.
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3.1 Identificação das etapas envolvidas na produção do concreto
3.1.1 Cimento
Pesquisas bibliográficas específicas sobre o processo produtivo do cimento,
sobre as emissões deste processo e suas metodologias empregadas foram
inicialmente realizadas no capítulo anterior. A Figura 24 descreve as três etapas
consideradas para a produção do cimento, a partir dos dados obtidos na literatura.
A etapa 1 representa a obtenção das matérias-primas utilizadas para a
produção do cimento, sendo que a extração da argila e do calcário são as
principais atividades envolvidas nesta etapa. Como entrada nestes processos há a
utilização de energia elétrica e diesel, e como saída observam-se as emissões de
gases e liberação de materiais particulados.
Durante a produção do cimento, identificado como etapa 2 no fluxograma,
há utilização de energia elétrica nas máquinas de moagem, e durante o
processamento do material no forno há um grande consumo de combustível. Há
uma mistura de combustível utilizado neste processo, porém o principal
constituinte é o coque de petróleo resultando em significativas emissões
atmosféricas. Também há a liberação de material particulado durante o transporte
e britagem das matérias-primas.
A etapa 3 corresponde ao transporte do cimento até a concreteira através
de carretas. Por envolver um veículo automotor a entrada nesta etapa é
identificada com o consumo de diesel como combustível e a principal saída
constitui-se em emissões atmosféricas.
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ENTRADAS

PROCESSO

SAÍDAS

Etapa 1 Obtenção das matérias primas
Energia Elétrica

Energia Elétrica

Diesel

Diesel

Extração da
argila

Extração do
calcário

Material Particulado

Material Particulado

Emissões atmosféricas

Emissões atmosféricas

Energia Elétrica

Transporte de correia

Energia Elétrica

Britagens

Energia Elétrica

Transporte de correia

Energia Elétrica

Moinho de Cru

Coque de Petróleo / Óleo
combustível / Carvão
mineral e vegetal / Outros

Energia Elétrica

Emissões atmosféricas
Material Particulado
Emissões atmosféricas
Material Particulado
Emissões atmosféricas
Material Particulado
Emissões atmosféricas

Forno

Emissões atmosféricas

Moinho de Cimento com
adição de gesso e
escórias

Emissões atmosféricas

Etapa 3 Transporte do cimento
Diesel

Transporte até a usina

Emissões atmosféricas

Figura 24: Fluxograma do processo de produção de CPII E.
Fonte: Autor.
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3.1.2 Agregados
3.1.2.1 Brita
Da mesma forma que ocorreu para o cimento, foi realizado um
levantamento com bibliografias específicas sobre mineração de brita, identificando
as formas de extração deste material e emissões atmosféricas deste processo.
A partir da visita à mineradora foi possível determinar o fluxograma
específico do processo de extração de brita, que foi utilizado para a confecção do
concreto do estudo de caso, sendo ele descrito na Figura 25.
Novamente o processo foi dividido em 3 etapas, sendo a primeira
identificada como a extração da rocha em fragmentos que serão posteriormente
transformados em brita. Esta etapa consiste na explosão da rocha e no
carregamento do material obtido, envolvendo diversos veículos pesados movidos
a diesel, além de explosivos, representando as entradas do processo, resultando
em emissões atmosféricas, e liberação de materiais particulados, representando
as saídas.
Na segunda etapa foi identificado o processo de britagem das rochas préfragmentadas até atingirem a dimensão da brita, todas essas atividades envolvem
equipamentos (britadores, peneiradores) que possuem como entrada a utilização
de energia elétrica, e como saídas emissões de gases e liberação de material
particulado.
A última etapa representa o transporte deste material, onde a entrada é
caracterizada pelo consumo de óleo diesel e como saída ocorrem emissões
atmosféricas.
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Figura 25: Fluxograma do processo de extração, produção e transporte de brita.
Fonte: Autor.
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3.1.2.2 Areia
A bibliografia pesquisada para mineração de areia seguiu os mesmos
procedimentos adotados para a brita.
Foi realizada uma visita técnica na empresa de mineração para se
determinar o fluxograma específico do processo de extração da areia utilizada na
confecção do concreto do estudo de caso (Figura 26).

Figura 26: Fluxograma do processo de extração, produção e transporte de areia.
Fonte: Autor.
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A etapa inicial consiste na exploração da cava através de desmonte
hidráulico e mecânico, utilizando para este fim equipamentos movidos a diesel e a
injeção de água no processo (representado como as entradas), resultando em
emissões atmosféricas, liberação de materiais particulados e perda de água
(representadas como as saídas).
Para a produção da areia, utilizam-se equipamentos que possuem como
entrada a utilização de energia elétrica, além de bombas movidas a diesel para
transportar o material até o equipamento seguinte e injeção de água no processo,
assim as saídas são representadas por emissões de gases e perda de água.
A última etapa representa o transporte do material e possui, como entrada,
diesel e, como saída, emissões atmosféricas.

3.1.3 Concreto
Uma visita foi realizada na usina de concreto para identificar o fluxograma
de processo. A Figura 27 corresponde ao processo de produção do concreto,
onde a primeira etapa indica a obtenção das matérias primas para sua produção.
Nesta etapa as principais entradas referem-se ao consumo de energia elétrica e
diesel para funcionamento dos maquinários utilizados, sendo que as saídas mais
relevantes são emissões atmosféricas e materiais particulados.
Na segunda etapa, que representa a mistura dos materiais e sua
transformação no concreto, também foi observada a entrada de energia elétrica e
diesel, mostrando a participação de equipamentos elétricos e a utilização das
betoneiras como misturadores das matérias primas. Como saída também foram
geradas emissões atmosféricas e materiais particulados.
A terceira e última etapa corresponde ao transporte do concreto realizado
pelos caminhões betoneiras até o local de consumo deste material. Por envolver
um veículo automotor fechado, a entrada nesta etapa é identificada com o
consumo de diesel como combustível e a principal saída constitui-se em emissões
atmosféricas.
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Figura 27: Fluxograma do processo de produção do concreto.
Fonte: Autor.
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3.2 Cálculo das emissões de dióxido de carbono (CO2) até a
produção do concreto
3.2.1 Cimento: produção e transporte
Tentou-se por diversas vezes agendar uma visita técnica à fábrica de
cimento assim como ao escritório da empresa. Como não se obteve resposta por
parte da produtora, os dados necessários para calcular as emissões da produção
e transporte do cimento foram retirados de dados nacionais disponíveis na
literatura.
O cálculo das emissões referentes à produção do cimento foi baseado nos
dados da Tabela 7.
Tabela 7: Dados para calcular as emissões da produção do cimento.

Dados necessários para calcular as emissões da produção do cimento

Descarbonatação

545 kg CO2/ t clínquer

MCT (2010)

Energia térmica

349 kg CO2 / t clínquer

Lima (2010)

Teor de clínquer (CPII E)

66 a 94%

ABNT (1991e)

Energia elétrica

104 kWh / t cimento

SNIC (2009) e MCT (2010)

16,512 kg CO2 / GJ
Energia elétrica

energia renovável
17,832 kg CO2 / GJ
energia não renovável

Borges (2004)
Borges (2004)

O MCT no ano de 2010 publicou o “Segundo Inventário Brasileiro de
Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa” (MCT, 2010), no qual divulgou os
valores dos fatores de emissão do processo de descarbonatação dos óxidos para
produção do clínquer, utilizando a metodologia CSI.
A energia térmica é proveniente da mistura de combustível utilizada nos
fornos de cimento nacional. Lima (2010) utilizou o consumo total de combustíveis
e de eletricidade divulgados no Balanço Energético Nacional em 2007 para o setor
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do cimento e os fatores de emissões divulgados pelo IPCC para calcular o total
das emissões deste recurso. A emissão unitária foi obtida dividindo-se este total
pela produção de cimento daquele ano.
Neste trabalho foram admitidas apenas as emissões referentes aos
combustíveis, não considerando a parcela respectiva à utilização da eletricidade
determinada no trabalho de Lima (2010). A emissão unitária determinada foi
dividida pelo percentual de clínquer no cimento (72%) utilizado no trabalho de
Lima (2010), obtendo-se assim o fator de emissão decorrente apenas da queima
de combustível para produção do clínquer.
Com estas informações foi possível calcular a variação da emissão devido
ao teor de clínquer no cimento comercial CP II E usado no estudo. Neste caso, o
teor de clínquer consumido em cada faixa foi determinado através da quantidade
mínina e máxima de adição permitida de acordo com a ABNT NBR 11578 –
Cimento Portland composto, publicada em julho de 1991 (ABNT, 1991e),
determinando-se teores de baixa emissão e teores de alta emissão desse material
(66 e 94%, respectivamente). Através da equação 10, consideraram-se as etapas
de descarbonatação e queima de combustíveis, faltando ainda considerar as
emissões devido à moagem da matéria-prima e ao transporte do cimento até a
concreteira.
No cálculo das emissões no cimento provenientes do uso da energia
elétrica foram consideradas as emissões advindas da geração desta energia,
segundo estudo apresentado por Borges (2004). Complementando esta
informação, obteve-se através do trabalho de Coltro et al (2003) que 89% da
matriz energética brasileira provém de fontes renováveis, e apenas 11% são
gerados por fontes não renováveis. Assim calculou-se o fator das emissões,
através da multiplicação de cada tipo de emissão com sua devida porcentagem.
Com a soma destes resultados obteve-se um fator de emissão de 16,657 kg CO2/
GJ. Sabendo-se que 1GJ equivale a 277,78 kWh, este resultado foi transformado
para 0,06 kg CO2/ kWh.
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Utilizando a soma das emissões das diversas etapas (descarbonatação,
energia térmica, e energia elétrica) foi possível determinar a variação da emissão
do cimento nacional CP II E.
Para estimar as emissões de CO2 do transporte do cimento até a
concreteira, estabeleceram-se as distâncias percorridas no trajeto, nos dois
sentidos, e as massas transportadas para se estabelecer o consumo de
combustível. A distância foi determinada utilizando-se o site GoogleMaps (2011),
assumindo um trajeto padrão (menor trajeto possível). Com esta metodologia
determinou-se a distância como referência para a carreta chegar carregada ao
destino e percorrer esta mesma distância vazia para retornar à fábrica.
No trajeto de ida da carreta foi considerado que ela transitava com a
capacidade máxima de carga de acordo com a massa bruta total combinada,
respeitando os limites da capacidade máxima de tração (CMT) da unidade tratora
determinada pelo fabricante designado na legislação nacional (BRASIL, 2006).
O trajeto de retorno da carreta considerou apenas a massa do veículo.
Sabendo-se que a carga descarregada por uma carreta de cimento é de 35
toneladas de material (informação obtida com o responsável pela concreteira
estudada), descontou-se a carga transportada da massa máxima da carreta para
obter-se a massa do veículo.
A Tabela 8 apresenta as distâncias e as massas obtidas para o cálculo das
emissões devido ao transporte de cimento.
Tabela 8: Distância e massas consideradas para o cálculo de emissões do transporte
do cimento.

Dados necessários para calcular as emissões do transporte do cimento

Distância entre cimenteira e

92,2 km

GoogleMaps (2011)

Massa da carreta carregada

48,5 t

BRASIL (2006)

Massa da carreta vazia

13,5 t

concreteira

Diferença entre o PTBC e a
carga carregada
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De acordo com os dados da pesquisa da Truck Consultoria do ano de 2005
(apud OLIVEIRA e LEAL JR, 2009) o consumo de combustível para cada veículo é
variável de acordo com sua Capacidade Máxima de Tração (CMT). A Tabela 9
delimita a média de consumo para categoria de massa do caminhão.
Tabela 9: Consumo de combustível para cada classe de veículo de acordo com sua
Capacidade Máxima de Tração.

Capacidade Máxima de Tração

Consumo médio de

(CMT)

combustível

Leve

CMT < 10 t

5,6 km/l

Médio

10t ≤ CMT < 20 t

3,6 km/l

Semi-pesado

20t ≤ CMT < 30 t

3,4 km/l

Pesado

30t ≤ CMT < 40 t

3,3 km/l

Extra-pesado

40t ≤ CMT

2,2 km/l

Classe

Os fatores de emissão de CO2 para o diesel consumido e produzido são
apresentados na Tabela 10. Para o consumo deste recurso multiplicou-se a
quantidade de diesel gasto durante o trajeto pela massa que a carreta
transportava. O fator de emissão do consumo do diesel foi divido por este
resultado, obtendo-se assim uma fração da emissão unitária deste recurso.
Já para calcular o fator de emissão de CO2 advindo da combustão do
diesel, inicialmente converteu-se a emissão unitária da produção do diesel (Tabela
10) para unidade de kg CO2 / l de diesel, considerando como composto de
referência o cetano (C16H34) e uma densidade de 0,86 kg/l. Utilizando-se esta
emissão unitária realizou-se a divisão desta pela multiplicação do consumo da
carreta pela massa por ela carregada.
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Tabela 10: Fator de emissão para produção e consumo do diesel.

Fator de emissão do combustível

Produção do diesel

230 kg CO2 / t diesel

Borges (2004)

Consumo do diesel

2,816 kg CO2 / l diesel

Borges (2004)

A soma dos dois fatores de emissão de CO2 do diesel, determinado para
cada etapa do transporte, foi multiplicada pela distância percorrida na mesma
etapa, obtendo-se o total de CO2 liberados neste processo.
Com os dados acima determinados, através da Equação 11 proposta por
Lima (2010) foi possível determinar as emissões totais do cimento (apresentada
no item 2.1.3 página 37 desta dissertação).

3.2.2 Agregados: produção e transporte
Durante as visitas técnicas, foi aplicado um questionário tanto para a
empresa de pedra britada quanto para a empresa de areia, com a finalidade de se
obter detalhamento da metodologia de produção. Informações como tipo e
quantidade de máquinas e equipamentos, consumo de combustível por máquina,
consumo energético da planta, horas trabalhadas, produção mensal, entre outras
foram utilizadas para realizar as quantificações de entradas e saídas de cada
etapa.
3.2.2.1 Brita
Para estimar as emissões de CO2 da extração da brita, foram obtidas
informações diretas com o responsável técnico da mineradora. Não foi informada
a produção real da planta nos últimos seis (6) meses, apenas a média mensal.
A planta analisada possuía o controle da quantidade de equipamentos e
maquinários utilizados, assim como do consumo médio mensal de diesel (em
litros) para cada equipamento. Estas medidas foram divulgadas pelos técnicos da
planta.
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Considerou-se para os cálculos de consumo de combustível todos os
equipamentos utilizados durante o processo de extração da brita: duas
perfuratrizes, três caminhões, dez fora de estrada, quatro carregadeiras e quatro
escavadeiras. A média foi calculada pelos consumos avaliados no período de seis
(6) meses, de janeiro a junho de 2010.
A partir do consumo médio mensal, foram estimadas as emissões de CO2
provenientes da produção e da combustão do combustível. As emissões do óleo
diesel como lubrificante não foram consideradas, assim como as emissões
decorrentes da utilização de explosivos.
O cálculo das emissões do consumo de diesel foi realizado multiplicandose a média do volume consumido obtida dos equipamentos pelo fator de emissão
do consumo desse mesmo combustível (Tabela 10).
Já a quantidade de CO2 emitido na produção do diesel foi calculada
multiplicando-se o fator de emissão (Tabela 10) pela sua densidade do mesmo
(0,86 kg/l), para obtenção de um fator de emissão em kg CO2/l de combustível.
Este novo fator foi multiplicado pela média do volume consumido nos
equipamentos.
A emissão unitária foi calculada pela soma de todas as emissões dos
equipamentos (produção e consumo do diesel) divida pela produção mensal.
Na etapa de produção da brita, considerou-se o consumo energético da
unidade como sendo totalmente destinado aos britadores e transportadores de
correia. Não foi informado o consumo de energia elétrica real da planta nos
últimos seis (6) meses, apenas uma média mensal. Assim como para a produção
do cimento, o cálculo das emissões da energia elétrica foi realizado multiplicandose o consumo da planta pelo fator de emissão apresentado por Borges (2004) e
Coltro et al (2003); 16,657 kg CO2/ GJ equivalente a 0,06 kg CO2/ kWh. A emissão
unitária foi determinada pela divisão do total de emissões liberadas pela produção
mensal.
No transporte da brita (Tabela 11), as emissões foram calculadas pelo
trajeto mínimo possível entre a mineradora e a concreteira empregando o site
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GoogleMaps (2011). Essa distância é referência para o caminhão chegar ao
destino e percorrer a mesma distância para retornar à mineradora.
A determinação da massa do caminhão também foi orientada pela
legislação nacional (BRASIL, 2006). Assim, obteve-se sua massa máxima, e pela
diferença desta massa com a carga transportada determinou-se sua massa vazia.
Sabendo-se que a carga descarregada por um caminhão de agregado é cerca de
24 toneladas de material, informação obtida com o responsável pela concreteira
estudada.
Tabela 11: Distância e massas consideradas para o cálculo de emissões do
transporte da brita.

Dados necessários para calcular as emissões do transporte da brita

Distância entre mineradora

24,6 km

GoogleMaps (2011)

Massa da carreta carregada

29 t

BRASIL (2006)

Massa da carreta vazia

5t

e concreteira

Diferença entre o PTBC e
a carga carregada

Utilizou-se a Tabela 9 para determinar o consumo de combustível do
caminhão em cada etapa do percurso, e seguiu-se a mesma metodologia de
cálculo utilizada na etapa do transporte do cimento para determinar as emissões
deste processo.
Com as informações acima obtidas, calculou-se a emissão unitária da
produção de brita pela Equação 15, apresentada no item 2.2.3 página 51 desta
dissertação.
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3.2.2.2 Areia
Para estimar as emissões de CO2 da extração de areia, foi informada pelo
responsável a produção mensal durante seis (6) meses, referentes à março até
agosto de 2011. Com estes dados, obteve-se uma média mensal de produção que
foi utilizada para avaliação das emissões obtidas.
Através do questionário foi identificado cada equipamento utilizado no
processo produtivo. Verificaram-se os modelos e marcas de todos os
equipamentos utilizados. Considerou-se a utilização de uma bomba de água, uma
escavadeira, uma draga, duas bombas de fluxo e uma carregadeira.
De acordo com informações do responsável pelo processo, a jornada de
trabalho é de 10 horas ao dia e trabalha-se uma média de 25 dias no mês, desta
forma encontra-se que a carga mensal de trabalho é de 250h/mês.
Um contato com os fabricantes dos equipamentos foi realizado para
obtenção do consumo dos mesmos, porém os mesmos responderam não possuir
esta informação. Assim, optou-se por utilizar o valor de consumo para
equipamentos com as mesmas características divulgados em outras fontes
bibliográficas. O consumo utilizado em cada equipamento está descrito na Tabela
12.
Tabela 12: Consumo médio de cada equipamento utilizado no processo de extração
da areia.

Bomba de água

Consumo
Médio (l/h)
10,00

Escavadeira

19,20

Draga

25,00

Bomba de fluxo 1
Bomba de fluxo 2
Pá Carregadeira

10,00
10,00
15,00

Equipamento

Referência
http://www.clbarcos.com.br/barcos-usados/trawler-36
BRASIL, 2003 – Manual de custos rodoviários Anexo 1 Manual
de Pesquisa de Preços de Equipamentos e Materiais
O motor utilizado na draga possui uma potência 2,5 vezes
maior que o utilizado nas bombas, desta forma considerou-se
que a mesma consome 2,5 vezes mais combustível
http://www.clbarcos.com.br/barcos-usados/trawler-36
http://www.clbarcos.com.br/barcos-usados/trawler-36
http://www.somatratores.com.br/pa-carregadeira-856
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Para obtenção das emissões desta etapa calculou-se o consumo de todos
os equipamentos multiplicando-se seu consumo médio pelas horas trabalhadas e
este resultado foi multiplicado por cada emissão unitária do diesel, de acordo com
a Tabela 10.
A energia utilizada nos escritórios foi considerada pouco representativa e,
portanto, desconsiderada. Para estimar a média de energia, foram utilizados os
dados da planta referentes a seis (6) meses, de março até agosto de 2011.
Multiplicando-se o fator de emissão pela média de energia elétrica consumida têmse as emissões liberadas por este processo. A emissão unitária foi determinada
dividindo-se o total de emissões pela média da produção mensal.
No transporte da areia (Tabela 13), assim como nos outros materiais, as
emissões foram calculadas pelo trajeto mínimo possível entre a mineradora e a
concreteira empregando o site GoogleMaps (2011), considerando que essa
distância é referência para o caminhão chegar ao destino e percorrer a mesma
distância para retornar a mineradora.
A massa máxima do caminhão também foi orientada pela legislação
nacional (BRASIL, 2006). Sabendo-se que a carga descarregada por um
caminhão de agregado é cerca de 24 toneladas de material, informação obtida
com o responsável pela concreteira estudada, determinou-se que a massa quando
ele está vazio é a diferença entre sua massa máxima e sua carga transportada.
Tabela 13: Distância e massas consideradas para o cálculo de emissões do
transporte da areia.

Dados necessários para calcular as emissões do transporte da areia

Distância entre mineradora

185 km

GoogleMaps (2011)

Massa da carreta carregada

29 t

BRASIL (2006)

Massa da carreta vazia

5t

e concreteira

Diferença entre o PTBC e
a carga carregada
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Utilizou-se a Tabela 9 para determinar o consumo de combustível do
caminhão em cada etapa do percurso, e seguiu-se a mesma metodologia de
cálculo utilizada na etapa do transporte do cimento para determinar as emissões
deste processo.
Com as informações acima obtidas é possível calcular a emissão unitária
da produção de areia pela Equação 16, apresentada no item 2.2.3 página 52 desta
dissertação.

3.3 Estimativa das emissões de CO2 na construção de um edifício
comercial na região metropolitana de São Paulo – estudo de caso
3.3.1 Características gerais da obra
Um edifício comercial com certificação ambiental LEED Platinum do Green
Building, composto por 35 pavimentos, 5 subsolos e um heliponto, foi escolhido
para a realização do estudo de caso, na Zona Sul da cidade de São Paulo. A
construção desta edificação foi realizada em 24 meses. A área construída foi de
101.000 m², com o pavimento tipo de 1.850m², e o volume total de concreto
utilizado foi de 45.000 m³, sendo cerca de 620 m³ de concreto por laje. Seu projeto
foi viabilizado para ter uma vida útil de 50 anos.
As emissões de CO2 foram calculadas com base nos seguintes dados: a)
produção e faixa de variação do cimento comercialmente empregado; b) produção
dos agregados e suas proporções médias em massa; c) transporte do cimento e
dos agregados até a usina de concreto; d) produção do concreto nesta usina e e)
transporte do concreto até o portão do canteiro de obra.
Não foram analisadas as emissões provenientes da aplicação do concreto
em obra, assim como o seu respectivo uso, contendo as etapas de manutenção
das construções, demolição, reuso e destinação dos resíduos.
As localizações das empresas envolvidas em cada etapa do estudo de caso
estão indicadas na Figura 28.
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185 km
24,6 km
11,2 km
92,2 km

Figura 28: Localização da obra estudada, usina de concreto, fábrica de cimento, mineradora
de areia e mineradora de brita analisadas.
Fonte: Google Earth (2011).

Considerou-se, por efeito de simplificação, que todo o concreto recebido
pela obra veio de uma única concreteira (a mais representativa no fornecimento),
que recebeu cada uma de suas matérias-primas de apenas um fornecedor
(situação também mais representativa no contexto geral).
O cálculo das emissões da fabricação do cimento foi realizado conforme
descrito no item 3.2.1, as emissões da brita e da areia foram determinadas de
acordo com o item 3.2.2.1 e 3.2.2.2, respectivamente.
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3.3.2 Cálculo das emissões de dióxido de carbono (CO2) dos concretos
utilizados na construção de um edifício comercial na região
metropolitana de São Paulo – estudo de caso
Também realizou-se uma visita técnica à usina de concreto, onde se
aplicou um questionário visando identificar e quantificar todos os equipamentos
utilizados nas etapas deste processo produtivo. Para realizar as quantificações de
entradas e saídas de cada etapa, foram coletadas as seguintes informações:
consumo de combustível por equipamento, consumo energético da planta, horas
trabalhadas, produção mensal, entre outras foram utilizadas.
O cálculo das emissões atmosféricas oriundas do processo produtivo do
concreto (Equação 20) é baseado no somatório das emissões unitárias de cada
material que o compõe multiplicado pela quantidade do material utilizado
(Equação 18), acrescido das emissões dos equipamentos utilizados em seu
processo (Equação 19).

Emat = (Eun cimento* Mcimento) + (Eun brita * Mbrita) + (Eun areia* Mareia)
Equação 18
Onde,
Emat= emissões das matérias-primas utilizadas para produção do concreto;
Eun cimento= emissão unitária do cimento;
Mcimento= massa de cimento utilizado para produção do concreto;
Eun brita= emissão unitária da extração de brita;
Mbrita= massa de brita utilizada para produção do concreto;
Eun areia= emissão unitária da mineração de areia;
Mareia= massa de areia utilizada para produção do concreto.
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Eequip = (Euncombustível *Qcombutivel) + (Eunenergia*Qenergia) Equação 19
Onde,
Eequip= emissões dos equipamentos utilizados para produção do concreto;
Eun combustível= emissão unitária do combustível;
Qcombustível= quantidade de combustível utilizado em cada equipamento;
Eun energia= emissão unitária da energia;
Qenergia= quantidade de energia utilizada em cada equipamento.

Econcreto= Emat + Eequip

Equação 20

Onde,
Econcreto= emissões total da produção do concreto;
Emat= emissões das matérias-primas utilizadas para produção do concreto;
Eequip= emissões dos equipamentos utilizados para produção do concreto.
Os dados da obra estudada foram coletados diretamente com os
responsáveis pelo acompanhamento do recebimento do concreto na obra.
O volume total de concreto utilizado foi separado pela especificação de seu
fck, verificando-se a porcentagem de utilização de cada material na Figura 29.

44%

28%

15%
7%
2%
15

20

2%

1%

25

30

1%
35

40

45

50

Figura 29: Porcentagem da utilização de concreto por tipo de fck na obra estudada.

82

Para cada caminhão recebido foi verificado o traço do material através de
sua nota fiscal. Na ocorrência de mais de um traço para o mesmo fck, foi realizada
a média deste traço para determinação dos cálculos. A Tabela 14 mostra os traços
médios utilizados nesta edificação.
Assim, para cada fck multiplicou-se a quantidade de material consumido
pela sua emissão unitária, sempre considerando-se as emissões superiores e
inferiores do cimento. O somatório das parcelas da baixa e alta emissão,
separadamente, de cada componente resultou na emissão das matérias primas do
concreto utilizado nesta edificação, conforme equação 18.
Tabela 14: Quantidade de cada material para produzir 1 m³ de concreto por fck
utilizado na obra.
fck

15

20

25

30

35

40

45

50

Cimento

191,44

270,49

266,00

299,00

365,22

440,00

421,30

470,00

Areia

400,25

406,14

384,00

567,00

385,69

432,25

397,75

425,00

474,25

426,80

493,00

378,00

353,07

283,75

303,09

182,00

natural
Areia
artificial
Brita

1125,17 1038,90 1038,00 1060,00 1012,67 1049,00 1041,64 1060,00

Aditivo

0,8

1,0

1,2

1,4

1,7

2,1

2,3

2,4

Água

169

169

180

180

182

101

183

180

As emissões de CO2 associadas à fabricação de aditivos para concreto são
muito pequenas, assim suas quantificações não são consideradas para calcular as
emissões totais do concreto (FLOWER e SANJAYAN, 2007). Já emissões geradas
pela utilização de água não foram analisadas neste trabalho. A emissão da areia
artificial foi considerada igual à emissão da brita, pois não foi possível separar o
impacto energético do uso esporádico do VSI, com relação aos outros britadores.
Com base nas informações obtidas com o responsável da usina de
concreto, foi admitida uma jornada de trabalho de 10 horas ao dia e uma média de
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25 dias trabalhados ao mês. Desta forma, o total de horas trabalhadas equivale a
250 h/mês.
Os consumos de combustíveis da pá carregadeira e do caminhão betoneira
utilizados na produção do concreto estão apresentados na Tabela 15.
Tabela 15: Parâmetros utilizados para o consumo dos equipamentos.

Equipamento

Consumo (l/h)

Consumo (l/m³)

Carregadeira

15

0,27

Caminhão -betoneira

---

3,26

O consumo da pá carregadeira não foi informado pela usina de concreto.
Desta forma, foi adotado o mesmo valor da extração da areia. Com esta
referência, foram multiplicadas as horas trabalhadas no mês e, em seguida,
divididas pela produção mensal estimada. Assim foi possível determinar o
consumo deste equipamento por m³ produzido.
Foram obtidos os dados de consumo de combustível no mês de um
caminhão-betoneira e a quantidade de concreto (em m³) transportada pelo mesmo
ao longo desse período. Desta forma calculou-se um consumo médio de
combustível por m³ transportado. Estes dados foram fornecidos por outra usina de
concreto, que utiliza caminhão-betoneira de mesma capacidade. Neste caso, o
modelo de caminhão não foi considerado na análise.
O cálculo das emissões totais de CO2 liberadas pela utilização dos
equipamentos foi estimado pela soma da emissão de cada equipamento. Para
determinar a emissão de cada equipamento, multiplicou-se o consumo total de
diesel para 1 m3 de concreto pela emissão unitária de produção e de consumo de
1l de diesel (Tabela 10).
Para o cálculo das emissões da energia elétrica, considerou-se a energia
consumida mensalmente como sendo totalmente direcionada ao processo
produtivo. Multiplicando-se o fator de emissão apresentado por Borges (2004) e
Coltro et al (2003): 0,06 kg CO2/ kWh pela quantidade de energia elétrica
consumida na planta têm-se as emissões totais liberadas por este processo. A
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emissão unitária, em kg CO2 / m³, foi calculada dividindo-se a emissão total pela
produção, no período de um mês. Determinadas as emissões unitárias de cada
etapa, elas foram multiplicadas pelo total de concreto recebido na obra,
verificando-se assim as emissões totais para realização da estrutura da edificação.
Para o transporte do concreto utilizaram-se caminhões betoneiras de
capacidade de 8m³. O cálculo das emissões (Tabela 16) desta etapa considerou o
trajeto mínimo possível entre a concreteira e a obra estudada empregando o site
GoogleMaps, semelhante aos casos anteriores.
Informação obtida diretamente com o responsável pela concreteira é que
um caminhão betoneira carregado tem uma massa total em torno de 25 toneladas,
pesagem em acordo com sua categoria classificada pela legislação nacional do
BRASIL (2006). Também foi informado que a carga descarregada de concreto é
cerca de 13 toneladas de material. Pela diferença da massa total do veículo e da
carga transportada, determinou-se sua massa vazia.
Tabela 16: Distância e massas consideradas para o cálculo de emissões do
transporte do concreto.

Dados necessários para calcular as emissões do transporte do concreto
Distância entre concreteira
e obra estudada
Massa do caminhãobetoneira carregado
Massa do caminhãobetoneira vazio

11,2 km
25 t
12 t

GoogleMaps, 2011
Responsável técnico da
concreteira
Diferença entre o peso
total e a carga carregada

Utilizou-se a Tabela 9 para determinar o consumo de combustível do
caminhão em cada etapa do percurso, e seguiu-se a mesma metodologia de
cálculo utilizada na etapa do transporte de suas matérias-primas para determinar
as emissões deste processo.
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Com as informações acima, o total de emissões atmosféricas liberadas
para a construção da estrutura da obra com as características descritas foi
calculado de acordo com a equação 21.

Econcreto = Emat + Eequip+ Etransp

Equação 21

Onde,
Econcreto= emissões total da produção do concreto;
Emat= emissões das matérias-primas utilizadas para produção do concreto;
Eequip= emissões dos equipamentos utilizados para produção do concreto.
Etransp= emissões do transporte do concreto.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aqui são apresentadas as análises dos dados obtidos para cada processo
produtivo e dos dados específicos do estudo de caso. Foram realizadas
comparações entre esses resultados e os dados disponíveis na literatura.

4.1 Cimento: produção e transporte
Para a matéria-prima cimento, determinaram-se as emissões referentes ao
teor de clínquer utilizado, à utilização da energia elétrica e ao transporte deste
material.
Os cálculos da emissão pelo teor de clínquer e da emissão devido ao uso
da energia elétrica utilizada para moer o clínquer e suas adições, estão
apresentados no Anexo III. Foram consideradas duas faixas de emissão, CPII E
baixa emissão e CPII E alta emissão.
Com a variação da quantidade de clínquer incorporada ao cimento,
calculou-se uma emissão de 590,04 kg CO2/t cimento para o CPII E baixa emissão
e 840,36 kg CO2/t cimento para o CPII E alta emissão (Figura 30). Já as emissões
decorrentes da utilização de energia elétrica são independes da quantidade de
clínquer incorporada ao cimento, e, como apresentado na Figura 30, resultam em
uma emissão aproximada de 6,24 kg CO2/t cimento.
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kg CO2/ t cimento

Emissões unitárias para a produção do
cimento na fábrica
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Uso de energia elétrica
Teor de clínquer

CPII E baixa emissão

CPII E alta emissão

6,24

6,24

590,04

840,36

Figura 30: Emissões unitárias para a produção do cimento na fábrica

A emissão devido ao transporte do cimento até a concreteira é
apresentada na Figura 31.

A emissão pelo transporte da carreta cheia até o

destino libera cerca de 3,61 kg CO2/t cimento, e o seu retorno vazio tem uma
emissão de 2,21 kg CO2/t cimento. Assim a emissão unitária desta etapa é cerca
de 5,81 kg CO2/t cimento. A carga transportada e a distância percorrida são os
principais itens de variação para esta emissão.

Emissões do transporte do cimento
Carreta vazia
2,21 kg CO2 / t
cimento

Carreta cheia
3,61 kg CO 2/ t
cimento

Figura 31: Emissões unitárias para o transporte do cimento até a concreteira.
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As emissões de CO2 provenientes da produção e transporte do cimento,
de acordo com a Equação 11, e suas contribuições percentuais podem ser
visualizadas na Figura 32.

Emissões da produção e transporte do
cimento
0,68%

kg CO2/ t
cimento

900
800

0,73%
0,97%

1,03%

700
600

Transporte

500

98,59%

400
300

Uso de energia elétrica
Teor de clínquer

98,00%

200
100
0
CPII E
baixa emissão

CPII E
alta emissão

Figura 32: Emissões totais advindas da produção e transporte do cimento (em kg
CO2/t cimento e % de contribuição de cada fonte).

Para as emissões unitárias do cimento, determinou-se uma média de
emissão de 727,25 kg CO2 /t cimento, estabelecendo um limite inferior de 602,09
kg CO2 /t cimento e um limite superior de 852,41 kg CO2 /t cimento.
Verifica-se que o transporte do material pouco impacta nas emissões
atmosféricas (0,68% e 0,97% para CPII alta emissão e CPII baixa emissão,
respectivamente), assim como a utilização da energia elétrica possui uma
pequena contribuição, sendo responsável por 0,73% e 1,03% do total das
emissões para CPII alta emissão e CPII baixa emissão, respectivamente. Porém é
possível observar que o causador de maior impacto nas emissões atmosféricas é
a produção do clínquer (98,59% e 98,00% para CPII alta emissão e CPII baixa
emissão, respectivamente).
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As metodologias utilizadas assim como as matrizes de combustível e
energia consideradas refletem nas variações dos dados, porém é possível
perceber que as emissões determinadas neste trabalho são semelhantes às
outras referências. No trabalho de Lima (2010), as emissões advindas do cimento
brasileiro variaram de 565,00 até 687,00 kg CO2 / t cimento. Embora o intervalo de
emissão obtido por esse autor seja inferior à encontrada nessa pesquisa, este
autor também identificou que o principal responsável pela emissão na produção do
cimento é a etapa da descarbonatação do clínquer. Convém ressaltar que a
diferença encontrada está associada ao teor de clinquer considerado e uma
estimativa de emissões do transporte mais detalhada. No trabalho de Lima (2010),
o resultado se refere a um teor médio de clinquer.
Referências internacionais possuem emissões próximas à margem superior
das emissões encontradas neste trabalho, variando de 800,00 kg a 861,20 kg
CO2/ t cimento (COLLINS, 2010; FLOWER e SANJAYAN, 2007, MARINKOVIC et
al, 2010; WBCSD, 2009; SANTIN e ALVIM, 2007). Isso pode ser explicado devido
ao elevado teor de clínquer no cimento internacional, se comparado ao cimento
brasileiro.

4.2 Agregados: produção e transporte
4.2.1 Brita
Na etapa de extração da rocha calculou-se o total de emissões por cada
tipo de equipamento. O somatório destas emissões indicou que para produção
mensal de 140.000 toneladas de brita nesta mineradora, há uma emissão de
146,91 t CO2 para a atmosfera. Portanto calcula-se que a emissão unitária deste
processo equivale a 1,05 kg CO2/ t brita, conforme apresentado na Figura 33.
Com relação às emissões advindas do uso de energia elétrica na etapa de
produção da brita, foi utilizada uma média de 560.000 kWh de energia elétrica por
mês. Portanto, como mostrado na Figura 33 a etapa de produção de brita emite
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33,6 toneladas de CO2, para a produção mensal de 140.000 toneladas de brita.
Assim, pode-se determinar que a emissão unitária desta etapa representa 0,24 kg
CO2/t brita.

Emissões da produção da brita
1,05
1,20

kg CO2 /t brita

1,00
0,80
0,60

0,24

0,40
0,20
0,00
Uso de equipamentos

Uso de energia elétrica

Figura 33: Emissões unitárias para a produção da brita.

Para o transporte da brita até a usina de concreto são utilizados
caminhões basculantes de 17 m³. Conforme a metodologia descrita no item
3.2.2.1, para percorrer o trajeto de ida até a concreteira, quando o caminhão está
cheio, há uma emissão de 0,91 kg CO2 / t brita. Já no retorno deste caminhão
vazio, durante o trajeto percorrido, é emitido 0,55 kg CO2 / t brita. Assim, como
apresentado na Figura 34, determina-se que a emissão unitária desta etapa
contribui com 1,46 kg CO2 / t brita. A carga transportada e a distância percorrida
são os principais itens de variação para esta emissão.
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Emissões do transporte da brita
Caminhão vazio
0,55 kg CO2 / t
brita

Caminhão cheio
0,91 kg CO2 / t
brita

Figura 34: Emissões para o transporte da brita até a concreteira.

Com as informações acima obtidas é possível calcular a emissão unitária
da brita, considerando sua produção e transporte, pela Equação 15.
As emissões de CO2 provenientes da extração, produção e transporte da
brita e suas contribuições percentuais podem ser visualizadas na Figura 35.

Emissões por etapa da produção e
transporte da brita

kg CO2/ t brita

1,50

53,11%
38,16%

1,00
8,73%

0,50
0,00
Uso equipamentos

Uso de energia
elétrica

Transporte

Figura 35: Emissão total da produção e transporte da brita.

Cerca de 2,75 kg de CO2 são gerados para produzir cada tonelada de brita.
Verifica-se que o causador de maior impacto nas emissões atmosféricas é o
transporte da brita representando 53,11%. A extração representa 38,16% da
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contribuição de CO2 para a atmosfera, enquanto que o consumo de energia
elétrica tem um menor impacto nesta análise.

4.2.2 Areia
Para a etapa de extração da areia, considerou-se uma produção mensal de
17.926,67 toneladas de areia. Um total de 67,21 toneladas de CO2 é liberado para
a atmosfera devido à utilização dos equipamentos movidos a diesel. Quando
calculada a emissão unitária observa-se que esta etapa emite 3,75 kg CO2 / t areia
(Figura 36).
As emissões relativas ao uso de energia elétrica na etapa de produção da
areia foram calculadas seguindo a metodologia apresentada. A média do consumo
de energia da mineradora é de 26665,17 kWh. Portanto, como mostrado na Figura
36, a etapa de produção de areia emite 1,59 toneladas de CO2 para a produção
mensal e 0,09 kg CO2 / t areia.

Emissões da produção da areia

kg CO2 /t areia

3,75
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

0,09

Uso de equipamentos

Uso de energia elétrica

Figura 36: Emissão unitária para produção da areia.
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Para o transporte da areia até a usina de concreto, assim com no caso da
brita, são utilizados caminhões basculantes de 17 m³. De acordo com a Figura 37
é possível verificar que há uma emissão de 6,83 kg CO2 / t areia para o caminhão
percorrer o trajeto carregado até a usina, e uma emissão de 4,15 kg CO2 / t areia
para este mesmo caminhão retornar vazio à mineradora. Assim, determina-se que
a emissão unitária desta etapa equivale a 10,98 kg CO2 / t areia. A carga
transportada e a distância percorrida são os principais itens de variação para esta
emissão.

Emissões do transporte da areia
Caminhão vazio
4,15 kg CO 2/ t
areia

Caminhão cheio
6,83 kg CO 2/ t
areia

Figura 37: Emissão para o transporte da areia até a concreteira.

A emissão unitária da areia, para sua produção e transporte, é determinada
utilizando-se a Equação 16. Assim as emissões de CO2 provenientes da extração,
produção e transporte da areia e suas contribuições percentuais podem ser
resumidas na Figura 38.

94

Emissões por etapa da produção e
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Figura 38: Emissão total para produção e transporte da areia.

Para a produção de 1 tonelada de areia são emitidos 14,82 kg de CO2. O
transporte deste material é a etapa que mais causa impacto nas emissões
atmosféricas, representando 74,10% das emissões. O consumo de energia
elétrica pode ser desconsiderado, pois representa cerca de 0,60% do total de
emissões. Já a etapa de extração da areia, mesmo não sendo tão impactante,
deve ser analisada, pois contribui com 25,30% de CO2 para a atmosfera.
Verifica-se que a extração e a produção de agregados pouco impactam
quando comparadas ao seu escoamento para os consumidores. As grandes
distâncias entre os produtores e seus consumidores, associadas ao modal
rodoviário predominante no Brasil, possuem como consequência uma ampla
contribuição para a poluição atmosférica.
Neste estudo de caso considerou-se a extração de areia por cava seca, o
que demanda diversos equipamentos e consequentemente uma maior emissão
pela utilização de combustíveis, e a extração da brita através de minas a seco,
com máximo aproveitamento da tecnologia disponível. Já no estudo apresentado
por Lima (2010) encontraram-se valores de emissões para extração de agregados
variando de 21 a 26 kg CO2 / t brita e de 12 a 16 kg CO2 / t areia, indicando
processos com tecnologias distintas e diferentes distâncias percorridas.
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Deve-se considerar a tecnologia utilizada para extração dos agregados,
pois o processo utilizado pode impactar nas emissões da etapa de produção. Na
Dinamarca, as emissões totais dos agregados foram iguais a 5 kg CO2 /t para a
areia e brita. Já na Austrália estas emissões foram equivalentes a 6 kg CO2 /t de
agregado produzido (NIELSEN, 2008 e RMGC, 2010). Além das distintas
tecnologias utilizadas nos processos de extração, as diferenças nos tipos de
escoamento dos materiais refletem no total de emissões liberadas por estes
processos.
Muitos estudos indicam que a principal causa dos problemas de
aquecimento global é o uso de combustíveis fósseis. O atual desafio mundial é
produzir e distribuir materiais suficientes para o crescimento econômico com baixo
nível de emissões de CO2 por tonelada produzida.

4.3 Estudo de caso: produção e transporte dos concretos
O cálculo das emissões na produção do concreto consumido pela obra
estudada foi determinado calculando-se as emissões referentes às matériasprimas, à utilização dos equipamentos, à utilização da energia elétrica e ao
transporte deste material.
Assim as diferentes proporções de matérias-primas utilizadas em cada
especificação de fck foram consideradas para determinar as emissões unitárias
para produzir 1m³ de cada tipo de concreto. Para cada fck calcularam-se as
emissões da produção e do transporte do cimento, brita, areia artificial e areia
natural, obtendo-se assim as emissões unitárias do concreto.
As emissões das matérias-primas utilizadas em todos os traços
determinados para cada fck utilizado na obra, utilizando um cimento CPII E baixa
emissão e um cimento CPII E alta emissão são apresentadas na Figura 39. A
mudança no tipo de cimento utilizado, quando considerado seu teor de clínquer,
provoca um aumento entre 28 a 29% nas emissões unitárias do concreto.
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Figura 39: Emissão unitária das matérias-primas do concreto empregado no estudo
de caso.

A obra estudada utilizou 45.000,00 m³ para construção de toda sua
estrutura. A porcentagem de cada fck utilizado para sua execução está
apresentada na Figura 29. Com estes dados é possível calcular que a construção
deste edifício liberou para a atmosfera cerca de 11 a 16 mil t de CO2 apenas pelo
consumo das matérias-primas incorporadas ao concreto (Figura 40).
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Figura 40: Emissões totais decorrentes da utilização das matérias-primas no
concreto incorporado a obra.

A concreteira estudada possui uma produção mensal de 26.000 m³ de
concreto. Com esta informação identificou-se uma emissão de 10,64 kg CO2 / m³
concreto devido a utilização de equipamentos movidos a diesel. Este parâmetro é
determinado apenas pela produção da planta, não sendo relevante a resistência
solicitada ao concreto preparado.
O consumo energético da usina de concreto estudada é de 53.551 kWh no
mês. Assim, a utilização de energia elétrica na etapa de produção do concreto
emite 0,12 kg CO2 / m³ concreto. Da mesma forma que as emissões dos
equipamentos, a determinação das emissões decorrentes da utilização da energia
elétrica são independentes da resistência solicitada.
Assim verificou-se que a execução desta edificação resulta em uma
liberação de aproximadamente 478,77 toneladas de CO2 para a atmosfera devido
aos equipamentos e cerca de 5,56 toneladas de CO2 devido ao consumo de
energia elétrica (Figura 41).
Concluindo os cálculos das parcelas de emissões, foi verificado o impacto
que o transporte do concreto da usina até a obra estudada causou. Todo o
material foi transportado por caminhões betoneiras de capacidade máxima de 8m³.

98

Para cada m³ transportado determinou-se que 2,41 kg CO2 são liberados para
atmosfera. Assim, o transporte dos 45.000,00 m³ utilizados na obra impactou em
uma emissão de 108,59 toneladas de CO2 (Figura 41).
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Figura 41: Emissões por etapa da produção e transporte do concreto.

Para determinar o total de emissões liberadas para a atmosfera devido à
execução da obra delimitada (Figura 42), somam-se as emissões totais
decorrentes da utilização de sua matéria-prima, dos equipamentos movidos a
combustível, da utilização de energia elétrica e do transporte deste material.
Os valores obtidos para este estudo de caso determinam uma faixa de
emissão de 139 a 306 kg CO2/ m³ para o concreto utilizando um cimento com
maior teor de adição, e uma faixa de emissão de 187 a 424 kg CO2/ m³ para o
concreto utilizando um cimento com maior teor de adição.
A análise dos dados permite afirmar que a etapa que mais impacta nas
emissões do concreto é a obtenção de suas matérias-primas, contribuindo com
cerca de 91 a 97% das emissões de todo o processo. É possível determinar que o
aumento do fck, assim como a utilização de um cimento com elevado teor de
clínquer resulta em uma maior emissão de CO2. A explicação para este aumento
das emissões pode ser verificada pela Figura 39, já que a quantidade de clínquer
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presente no cimento e o consumo diferenciado das matérias-primas no concreto
resultam em emissões distintas para cada especificação de material. Assim, é
possível afirmar que o cimento é o principal responsável pelas emissões de CO2
quando considerada a produção e o transporte do concreto.
Dados internacionais divulgados por Nielsen (2008) determinam emissões
de 371 kg CO2/ m³, já o trabalho realizado por Collins (2010) encontrou emissões
chegando a 435 kg CO2/ m³. Porém, quando comparados aos valores divulgados
por Flower e Sanjayan (2007), assim como os divulgados por Habert et al (2011),
os valores de emissão são inferiores, variando de 290 a 320 kg CO2/m³. Os
autores acima mencionados não divulgaram em suas pesquisas qual a
especificação do concreto estudado e em alguns casos qual a matriz energética
utilizada. Desta forma, acredita-se que as diferenças de valores encontrados
correspondam a essas duas questões: diferentes traços estudados e matriz
energética disponível.
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Figura 42: Emissões para produção e transporte do concreto por fck utilizado na obra
estudada.
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Novamente analisando o volume total de concreto consumido na obra
obteve-se uma faixa de emissão de 12 a 16 mil t CO2 (Figura 43).

Total de CO2 da produção e transporte do
concreto
8000,00
7000,00

toneladas de CO2

6000,00
5000,00
4000,00

baixa emissão
alta emissão

3000,00
2000,00
1000,00
0,00
15

20

25

30

35

40

45

50

fck

Figura 43: Fontes de emissões de CO2 para a produção e transporte do total de
volume de concreto utilizado na obra estudada.

Observa-se que para a construção de um edifício com volume total de
concreto utilizado de 45.000,00 m³, incluindo a produção do concreto e seu
transporte, a etapa que mais impacta nas emissões atmosféricas é a obtenção das
matérias-primas utilizadas. Comparativamente a esta etapa, as demais pouco
influenciam nas emissões.
A utilização de um concreto empregando um cimento com baixo teor de
adição impactou na emissão de aproximadamente 16 mil toneladas de CO2.
Considerando-se a área total do edifício de 101.000 m2 isso reflete na emissão de
163 kg CO2/m² do edifício.
Mantendo-se o mesmo tipo de cimento (CP II) e aumentando seu teor de
adição de escória em 30% foi possível reduzir o impacto da produção deste
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concreto em 28%, obtendo-se uma emissão de 118 kg CO2/m² do edifício e
deixando de liberar aproximadamente 4 mil toneladas de CO2 para a atmosfera.
Caso o tipo de cimento fosse alterado, utilizando-se um cimento com
maior teor de adição, um ganho ambiental maior poderia ter sido obtido. Para este
mesmo estudo de caso, empregando-se a mesma metodologia de cálculo e dados
de consumo de matérias primas e distâncias percorridas, a utilização de um
cimento CPIII com o seu máximo de adição (70% de escória) resultaria em uma
redução de 64% nas emissões. A construção deste mesmo edifício alterando-se a
especificação do tipo de cimento empregado resultaria em uma emissão de
aproximadamente 6 mil toneladas, ou 59 kg CO2/m² do edifício, metade do valor
encontrado para o cimento CPII.
A busca por um concreto que atenda às especificações exigidas e que
utilize a menor quantidade de materiais possíveis pode ser justificada pelos
resultados obtidos neste estudo. Os dados apresentados indicam que uma obra
sustentável deve levar em consideração principalmente a especificação do tipo de
cimento empregado em seu concreto.
É necessário que as fábricas de cimento especifiquem não apenas o tipo
de cimento produzido, mas sim também o teor de clínquer incorporado àquele
cimento. Uma adequada especificação do cimento utilizado deve ser um dos focos
principais de projetistas e engenheiros, incorporando a visão ambiental em seus
projetos.
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5 CONCLUSÃO
Para a construção de um edifício comercial com a utilização de 45.000 m³
de concreto emitiu-se de 12 a 16 mil toneladas de CO2. Este resultado também
pode ser indicado pela sua área de 101.000 m², obtendo-se emissões de 118 a
163 kg CO2 / m² do edifício. As emissões advindas desse concreto são
provenientes em até 97% da obtenção de suas matérias-primas.
As emissões dos agregados são pouco representativas em sua produção,
porém o seu transporte representa 62% do total de emissões para a brita e 74%
do total de emissões para a areia. A areia é transportada por distâncias maiores
assim sua emissão é 5 vezes maior que a da brita. No Brasil não há muita
discussão sobre alternativas de transporte, sendo o modal rodoviário o
predominante no país. Trabalhos com dados precisos sobre este tema são
escassos devido a dificuldade na obtenção de dados. A maior parte dos
transportes são realizados por caminhoneiros autônomos que não possuem os
registros necessários para o cálculo das emissões desta etapa.
Apesar de sua pequena participação na composição do concreto, as
emissões decorrentes da produção do cimento são majoritárias nas emissões
deste material, sendo seu transporte pouco representativo. O teor de clínquer
incorporado e o consumo de cimento no traço são as principais características que
impactam na utilização deste material, sendo que o consumo de cimento está
diretamente relacionado com sua resistência exigida.
O teor de clínquer incorporado no cimento é uma característica importante
para as emissões do concreto, pois a quantidade de clínquer impacta diretamente
no total de emissões do cimento. Como mostrado neste trabalho, para o cimento
CPII E com o mínimo de adição (6%) há uma liberação de 852 kg CO2 / t cimento,
já quando altera-se o quantidade de adição para o máximo permitido por norma
(34%) esta emissão reduz para 602 kg CO2 / t cimento.
Caso o cimento utilizado neste construção fosse o CPIII com o seu máximo
de adição permitido (70% de escória) esta emissão seria reduzida para 280 kg
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CO2 / t cimento. No final da construção isto refletiria em uma emissão de 59 kg
CO2 / m² do edifício, 64% menor que a encontrada neste estudo de caso. Este
resultado reforça a importância da incorporação da visão ambiental na
especificação do cimento utilizado no concreto.
A definição dos projetos de construção devem considerar qual produto
possui um menor impacto ambiental, e não apenas visar a utilização de produtos
que acelerem o processo de construção ou possuem custos mais baixos. A
sustentabilidade é baseada no equilíbrio entre a visão ambiental, social e
econômica. Somente quando as questões ambientais foram efetivamente
consideradas, com relevância para as decisões, será possível obter-se uma
construção sustentável.
Estudos com foco nas reduções de emissões da produção e transporte do
concreto são muito escassos. Informações claras e precisas são importantes para
determinação das emissões de CO2 do concreto, porém a pequena quantidade de
trabalhos sobre este material e a carência de informações necessárias para este
tipo de estudo faz com que as incertezas dos resultados desta pesquisa sejam
relevantes.
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ANEXO I: Questionários utilizados nas visitas em campo.

Questionário - Agregados
1. Qual a produção mensal da planta nos últimos seis meses?

2. Qual o consumo energético da planta nos últimos seis meses?

3. Qual a carga horária mensal trabalhada nos últimos seis meses?

4. Quais equipamentos (modelo e fabricante) estão envolvidos na linha de produção?

5. Quantos equipamentos (de cada modelo) estão envolvidos na linha de produção?

6. Qual o consumo dos equipamentos movidos a combustível e qual tipo de combustível
utilizado?

7. Qual o consumo dos equipamentos movidos a energia elétrica?

8. Qual a forma de escoamento deste material?

9. Qual o consumo de combustível do meio de transporte do material?

Figura 44: Questionário aplicado durante a visita a mineradora de brita e a
mineradora de areia.
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Questionário - Concreteira
1. Qual a produção mensal da planta nos últimos seis meses?

2. Qual a produção por tipo de Fck?

3. Qual traço equivalente de cada Fck?

4. Qual o consumo energético da planta nos últimos seis meses?

5. Qual a carga horária mensal trabalhada nos últimos seis meses?

6. Quais equipamentos (modelo e fabricante) estão envolvidos na linha de produção?

7. Quantos equipamentos (de cada modelo) estão envolvidos na linha de produção?

8. Qual o consumo dos equipamentos movidos a combustível e qual tipo de combustível
utilizado?

9. Qual o consumo dos equipamentos movidos a energia elétrica?

10. Qual a forma de escoamento deste material?

11. Qual o consumo de combustível do meio de transporte do material?

Figura 45: Questionário aplicado durante a visita a concreteira.
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ANEXO II: Cálculos realizados para determinar as emissões do
cimento.
Tabela 17: Emissões unitárias para a produção do cimento na fábrica.

Emissões de CO2 durante a produção do

CPII E

CPII E

cimento

inferior

superior

545,00

545,00

349,00

349,00

66,00

94,00

590,04

840,36

Pelo teor de clínquer

Descarbonatação
(kg CO2/ t clínquer)
Energia térmica
(kg CO2/ t clínquer)
Teor de clínquer (%)
Emissão¹
(kg CO2/ t cimento)

(kWh/ t cimento)
elétrica

Pelo uso de energia

Consumo
Fator de emissão
(kg CO2/ kWh)
Emissão²
(kg CO2/ t cimento)

¹ Emissão = (descarbonatação + energia térmica) * teor de clínquer
² Emissão = consumo * fator de emissão

104,00
0,06

6,24
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Tabela 18: Emissões unitárias para o transporte do cimento até a concreteira.

Condição de transporte da carreta

Dados

Cheia

Vazia

Massa (t)

48,50

13,50

Consumo (km/l)

2,20

3,60

3,014

3,014

35,00

35,00

39,14

23,92

Distância (km)

92,20

92,20

Total de emissões³

3,61

2,21

Fator de emissão¹
(kg CO2/ l)
Capacidade de carga (t)
Emissão unitária²
(g CO2 / t. km)

(kg CO2 / t cimento)

5,81

¹ Fator de emissão = (fator de emissão produção do diesel*fator de conversão diesel /1000) + fator de emissão consumo do diesel
² Emissão unitária = (fator de emissão*1000)/ (consumo * capacidade de carga)
³ Total de emissões = (emissão unitária * distância)carreta cheia + (emissão unitária * distância)carreta vazia
Tabela 19: Emissões totais advindas da produção e transporte do cimento.

Fontes de emissão

CPII E

CPII E

inferior

superior

Emissão
(kg CO2/ t
cimento)

Teor de clínquer

Contribuição
(em %)

Emissão
(kg CO2/ t
cimento)

Contribuição
(em %)

590,04

98,00

840,36

98,59

6,24

1,03

6,24

0,73

Transporte

5,81

0,97

5,81

0,68

Total ¹

602,09

100,00

852,41

100,00

Uso de energia
elétrica

¹ Emissão total da produção e transporte do material = Emissão pelo teor de clínquer + Emissão pelo uso de energia
elétrica + Emissão pelo transporte
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ANEXO III: Cálculos realizados para determinar as emissões da brita.
Tabela 20: Emissões unitárias para a produção da brita.

Pelo uso de equipamentos
Dados

Perfuratriz

Caminhão

Quantidade (un)

2

3

Consumo médio mensal (l)

5.586,67

Consumo médio mensal¹ (l) total

11.173,33

Carregadeira

Escavadeira

10

4

4

890,00

1.510,00

3.800,00

4.048,00

2.670,00

15.100,00

15.200,00

4.600,00

Fator de emissão²

equipamento ³ (kg CO2)

estrada

3,014

(kg CO2/l)
Total de emissões por

Fora de

33.676,43

8.047,38

45.511,40

Total de emissões (kg CO2)

146.912,41

Produção mensal (t)

140.000

Emissão unitária

Pelo uso de energia elétrica

45.812,80

4

(kg CO2/t brita)

1,05

¹ Consumo médio mensal total = Quantidade de equipamento * Consumo médio mensal por equipamento
² Fator de emissão = (fator de emissão produção do diesel*fator de conversão diesel /1000) + fator de emissão consumo do diesel
³ Total de emissões por equipamento = Fator de emissão * consumo médio mensal total
4
5

Total de emissões = ∑Total de emissões por equipamento
Emissão unitária = (∑Total de emissões)/ produção mensal

13.864,40

Energia

Dados

elétrica

Consumo médio mensal
(kWh) total

560.000

Fator de emissão (kg CO2/kWh)

0,06

Total de emissões³ (kg CO2)

33.600

Produção mensal (t)

140.000

Emissão unitária
(kg CO2/t brita)

4

0,24
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Tabela 21: Emissões para o transporte da brita até a concreteira.

Dados

Condição de transporte da carreta
Cheio

Vazio

Massa (t)

29,00

5,00

Consumo (km/l)

3,40

5,60

3,014

3,014

24,00

24,00

36,94

22,43

Distância (km)

24,6

24,6

Total de emissões³

0,91

0,55

Fator de emissão¹
(kg CO2/ l)
Capacidade de carga (t)
Emissão unitária²
(g CO2 / t. km)

(kg CO2 / t brita)

1,46

¹ Fator de emissão = (fator de emissão produção do diesel*fator de conversão diesel /1000) + fator de emissão consumo do diesel
² Emissão unitária = (fator de emissão*1000)/ (consumo * capacidade de carga)
³ Total de emissões = (emissão unitária * distância)caminhão cheio + (emissão unitária * distância)caminhão vazio
Tabela 22: Emissão total da produção e transporte da brita.

Emissão

Contribuição

(kg CO2/ t brita)

(em %)

Uso equipamentos

1,05

38,16

Uso de energia elétrica

0,24

8,73

Transporte

1,46

53,11

2,75

100,00

Fontes de emissão

Emissão total da produção
e transporte do material¹

¹ Emissão total da produção e transporte do material = Emissão pelo uso dos equipamentos + Emissão pelo
uso de energia elétrica + Emissão pelo transporte
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ANEXO IV: Cálculos realizados para determinar as emissões da areia.
Tabela 23: Emissão unitária para produção da areia.

Pelo uso de equipamentos
Bomba de
água

Escavadeira

Draga

Pelo uso de energia elétrica
Bomba de
fluxo

Quantidade (un)

1

1

1

2

1

Consumo médio (l/h)

10,00

19,20

25,00

10,00

15,00

Consumo médio mensal¹ (l) total

2.500,00

4.800,00

equipamento ³ (kg CO2)

7.535,00

4

14.467,20

18.837,50 15.070,00

Total de emissões (kg CO2)

67.212,20

Produção mensal (t)

17.926,67

Emissão unitária

5.000,00

Fator de emissão (kg CO2/kWh)

11.302,50

5

(kg CO2/t areia)

3,75

² Fator de emissão = (fator de emissão produção do diesel*fator de conversão diesel /1000) + fator de emissão consumo do diesel
³ Total de emissões por equipamentos = Fator de emissão * consumo médio mensal total
5

Total de emissões = ∑Total de emissões por equipamentos
Emissão unitária = (∑Total de emissões)/ produção mensal

26.665,17

Total de emissões³
(kg CO2)
Produção mensal (t)

0,06
1.599,91
17.926,67

4

¹ Consumo médio mensal total = Quantidade de equipamento * Consumo médio mensal por equipamento * Carga mensal de trabalho

4

Consumo médio mensal

3.750,00

3,014

Fator de emissão ² (kg CO2/l)
Total de emissões por

6.250,00

elétrica

(kWh) total

250

Carga mensal de trabalho (h)

Energia

Carregadeira

Emissão unitária
(kg CO2/t areia)

0,09
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Tabela 24: Emissão para o transporte da areia até a concreteira.

Dados

Emissão pela produção e consumo de diesel
Cheio

Vazio

Massa (t)

29

5

Consumo (km/l)

3,40

5,60

Fator de emissão¹

3,014

(kg CO2/ l)
Capacidade de carga (t)
Emissão unitária²
(g CO2 / t. km)

24
36,94

22,43

Distância (km)
Total de emissões³

185,00
6,83

4,15

(kg CO2 / t areia)

10,98

¹ Fator de emissão = (fator de emissão produção do diesel*fator de conversão diesel /1000) + fator de emissão consumo do diesel
² Emissão unitária = (fator de emissão*1000)/ (consumo * capacidade de carga)
³ Total de emissões = (emissão unitária * distância)caminhão cheio + (emissão unitária * distância)caminhão vazio
Tabela 25: Emissão total para produção e transporte da areia.

Emissão

Contribuição

(kg CO2/ t areia)

(em %)

Uso de equipamentos

3,75

25,30

Uso de energia elétrica

0,09

0,60

Transporte

10,98

74,10

14,82

100,00

Fontes de emissão

Emissão total da produção
e transporte do material¹

¹ Emissão total da produção e transporte do material = Emissão pelo uso dos equipamentos + Emissão pelo
uso de energia elétrica + Emissão pelo transporte
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ANEXO V: Cálculos realizados para determinar as emissões do concreto utilizado no estudo de caso.
Tabela 26: Emissão unitária das matérias-primas do concreto, utilizando um cimento com baixa emissão.

Dados das emissões das
matérias-primas constituintes

artificial
natural

Areia

Areia

Brita

Cimento

Consumo (kg/m³)

fck do concreto (em MPa) contendo cimento com baixa emissão
15

20

25

30

35

40

45

50

191,44

270,49

266,00

299,00

365,22

440,00

421,30

470,00

Fator emissão inferior

602,09

(kg CO2/t cimento)
Emissão total (kg CO2/m³)

115,26

162,86

160,16

180,03

219,90

264,92

253,66

282,98

Consumo (kg/m³)

1.125,17

1.138,90

1.138,00

1.060,00

1.012,67

1.049,00

1.041,64

1.060,00

Fator de emissão (kg CO2/t brita)

2,75

Emissão total (kg CO2/m³)

3,09

3,13

3,13

2,91

2,78

2,88

2,86

2,91

Consumo (kg/m³)

474,25

426,80

493,00

378,00

353,07

283,75

303,09

182,00

Fator de emissão (kg CO2/t brita)

2,75

Emissão total (kg CO2/m³)

1,30

1,17

1,36

1,04

0,97

0,78

0,83

0,50

Consumo (kg/m³)

400,25

406,14

384,00

567,00

385,69

432,25

397,75

425,00

Fator de emissão (kg CO2/t areia)
Emissão total (kg CO2/m³)
Emissão total do concreto
(kg CO2/ m³)

14,82
5,93

6,02

5,69

8,40

5,72

6,41

5,89

6,30

125,59

173,18

170,33

192,38

229,37

274,99

263,25

292,70

122

Tabela 27: Emissão unitária das matérias-primas do concreto, utilizando um cimento com alta emissão.

fck do concreto (em MPa) contendo cimento com alta emissão

Dados das emissões das
matérias-primas constituintes

artificial
natural

Areia

Areia

Brita

Cimento

Consumo (kg/m³)

15

20

25

30

35

40

45

50

191,44

270,49

266,00

299,00

365,22

440,00

421,30

470,00

Fator emissão superior

852,41

(kg CO2/t cimento)
Emissão total (kg CO2/m³)

163,19

230,57

226,74

254,87

311,32

375,06

359,12

400,63

Consumo (kg/m³)

1.125,17

1.138,90

1.138,00

1.060,00

1.012,67

1.049,00

1.041,64

1.060,00

Fator de emissão (kg CO2/t brita)

2,75

Emissão total (kg CO2/m³)

3,09

3,13

3,13

2,91

2,78

2,88

2,86

2,91

Consumo (kg/m³)

474,25

426,80

493,00

378,00

353,07

283,75

303,09

182,00

Fator de emissão (kg CO2/t brita)

2,75

3

3

3

3

3

3

3

Emissão total (kg CO2/m³)

1,30

1,17

1,36

1,04

0,97

0,78

0,83

0,50

Consumo (kg/m³)

400,25

406,14

384,00

567,00

385,69

432,25

397,75

425,00

Fator de emissão (kg CO2/t areia)
Emissão total (kg CO2/m³)
Emissão total do concreto
(kg CO2/ m³)

14,82
5,93

6,02

5,69

8,40

5,72

6,41

5,89

6,30

173,52

240,89

236,92

267,23

320,79

385,13

368,71

410,35
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Tabela 28: Emissões totais decorrentes da utilização das matérias-primas no
concreto incorporado a obra.

Concreto (matérias primas)
fck

Volume
consumido (m³)

Emissão total¹ (t CO2)
baixa emissão

alta emissão

15

900

113,04

156,16

20

3150

545,53

758,82

25

900

153,30

213,23

30

450

86,57

120,25

35

6750

1548,24

2165,33

40

19800

5444,85

7625,64

45

12600

3317,01

4645,80

50

450

131,71

184,66

Total

45000

11340,25

15869,89

¹ Emissão total = volume consumido * emissão total fck
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Tabela 29: Total de emissões geradas pelos equipamentos utilizados para produção
do concreto necessário para realização da estrutura da obra estudada.

Dados

Carregadeira

Quantidade de
equipamento (un)
Consumo médio (l/m³)
Fator de emissão¹
(kg CO2/l)
²

(kg CO2/m³ concreto)
Volume de concreto
consumido (m³)
Total de emissões
da obra (t CO2)

Dados

equipamentos

Equipamentos

Emissão unitária

Pelo uso de

Pelo uso de

energia
elétrica

Caminhão

Energia elétrica

betoneira

1

1

0,27

3,26

3,014

3,014

0,81

9,83

Produção da concreteira
(m³)
Consumo médio mensal
(kWh) total
Fator de emissão (kg
CO2/kWh)
Total de emissões
(kg CO2)²

10,64
45000
478,77

(kg CO2/m³ concreto)
Volume de concreto
consumido (m³)
Total de emissões da
obra (t CO2)

² Total de emissões = Fator de emissão * consumo médio mensal total
4
5

53.551,00
0,06
3213,06

4

Emissão unitária

¹ Fator de emissão = (fator de emissão produção do diesel*fator de conversão diesel /1000) + fator de emissão consumo do diesel
³

26.000

Emissão unitária = ∑Total de emissões unitárias
Emissão unitária = Total de emissões / produção mensal
Total de emissões = Volume de concreto consumido na obra * Emissão unitária

0,12
45000,00

5,56
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Tabela 30: Emissões de CO2 da produção e consumo do diesel: etapa de transporte
do concreto.

Dados

Emissão pela produção e consumo de diesel
Cheio

Vazio

Massa (t)

25

12

Consumo (km/l)

3,4

3,6

3,014

3,014

13

13

68,19

64,40

Distância (km)

11,2

11,2

Emissões por peso 4

0,76

0,72

Fator de emissão¹
(kg CO2/ l)
Capacidade de carga² (t)
Emissão unitária³
(g CO2 / t. km)

(kg CO2 / t concreto)
Emissões por volume 5
(kg CO2 / m³ concreto)
Volume de concreto
consumido (m³)
Total de emissões da
obra 6 (t CO2)

1,49
2,41
45000,00
108,59

¹ Fator de emissão = (fator de emissão produção do diesel*fator de conversão diesel /1000) + fator de emissão consumo do diesel
² Um caminhão betoneira de 8 m³ tem capacidade de carga de 13 t, assim determina-se que 1m³ tenha 1,63 t de peso
³ Emissão unitária = (fator de emissão*1000)/ (consumo * capacidade de carga)
4

Emissões por peso = (emissão unitária * distância)caminhão cheio + (emissão unitária * distância)caminhão vazio

5

Emissões por volume = emissão por peso * 1,63 t/m³

6

Total de emissões da obra = emissões por volume * volume do concreto
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Tabela 31: Emissões para produção e transporte do concreto por fck utilizado na obra
estudada.

fck

15
20
25
30
35
40
45
50

Emissão das

Emissão dos

Emissão da

Emissão pelo

Total de

matérias primas

equipamentos

energia elétrica

transporte

emissões¹

(kg CO2/ m³)

(kg CO2/ m³)

(kg CO2/ m³)

(kg CO2/ m³)

(kg CO2/ m³)

125,59

10,64

0,12

2,41

Inferior

138,77

Superior 173,52

10,64

0,12

2,41

Superior

186,69

173,18

10,64

0,12

2,41

Inferior

186,36

Superior 240,89

10,64

0,12

2,41

Superior

254,07

170,33

10,64

0,12

2,41

Inferior

183,51

Superior 236,92

10,64

0,12

2,41

Superior

250,09

192,38

10,64

0,12

2,41

Inferior

205,56

Superior 267,23

10,64

0,12

2,41

Superior

280,41

229,37

10,64

0,12

2,41

Inferior

242,54

Superior 320,79

10,64

0,12

2,41

Superior

333,97

274,99

10,64

0,12

2,41

Inferior

288,17

Superior 385,13

10,64

0,12

2,41

Superior

398,31

263,25

10,64

0,12

2,41

Inferior

276,43

Superior 368,71

10,64

0,12

2,41

Superior

381,89

292,70

10,64

0,12

2,41

Inferior

305,87

Superior 410,35

10,64

0,12

2,41

Superior

423,52

Inferior
Inferior
Inferior
Inferior
Inferior
Inferior
Inferior
Inferior

¹ Total de emissões = Emissões das matérias primas + Emissões dos equipamentos + Emissões da energia elétrica + Emissão pelo transporte
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Tabela 32: Fontes de emissões de CO2 para a produção e transporte do total de
volume de concreto utilizado na obra estudada.

Concreto (produção e transporte)
Volume
fck

consumido (m³)

Emissão total¹ (t CO2)
baixa emissão

alta emissão

15

900

124,89

168,02

20

3150

587,04

800,32

25

900

165,16

225,08

30

450

92,50

126,18

35

6750

1637,18

2254,27

40

19800

5705,74

7886,52

45

12600

3483,03

4811,82

50

450

137,64

190,59

Total

45000

11933,18

16462,82

¹ Emissão total = volume consumido * total de emissões fck

