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RESUMO
O trabalho descreve as atividades do desenvolvimento de um inventário de
Avaliação do Ciclo de Vida – ACV para avaliação do desempenho ambiental de
luminárias públicas.
Seguindo-se recomendações das Normas ISO 14040, definiu-se o escopo do
estudo da ACV a fim de assegurar que a sua extensão, profundidade e grau de
detalhamento atendessem ao objetivo estabelecido. Para validar o inventário
desenvolvido optou-se por aplicá-lo à análise comparativa da fabricação de dois
produtos distintos, ou seja, luminárias fabricadas por processos (fabricantes) diferentes.
O trabalho partiu do estudo dos processos de fabricação e segmentação dos
subsistemas constituintes da luminária, considerando-se sua função no projeto do
produto. Os materiais e componentes utilizados para produção das luminárias foram
identificados e quantificados. Com suporte do software GaBi 4.0 e bases de dados
disponíveis, o fluxograma do processo de fabricação foi modelado para identificação
dos aspectos ambientais associados a esta fase. Na sequencia, todas as fases do ciclo
de vida do produto foram modeladas, considerando-se uma Unidade Funcional
adequadamente definida e algumas hipóteses necessárias.
As entradas e saídas pertinentes a todas as fases do ciclo de vida foram
levantadas e registradas. Foram definidos os métodos de avaliação de impactos
ambientais, optando-se pelo EDIP2003 e pelo EI99. Com suporte do software, os
impactos ambientais foram obtidos a partir dos aspectos ambientais registrados. O
roteiro foi refeito para uma Unidade Funcional customizada, de modo a promover um
ganho de sensibilidade na comparação do desempenho ambiental dos dois produtos.
Os dados foram estruturados e a avaliação comparativa do desempenho
ambiental dos produtos foi realizada com sucesso e algumas restrições. Com isso
verificou-se o potencial da técnica para o objetivo proposto e suas limitações foram
analisadas. Finalmente, foram feitas sugestões para trabalhos futuros que venham a
enriquecer e complementar o presente estudo.

Palavras-chave: ACV de produtos, desempenho ambiental de luminárias
públicas, desenvolvimento de estudo de ACV.

ABSTRACT

Development of Life Cycle Assessment Inventory of Luminaires for
Public Lighting
This study describes the development of an inventory of Life Cycle Assessment LCA to verify the applicability of the technique in analysis of environmental performance
of public luminaires.
Following recommendations of ISO 14040, it defines the scope of the LCA study
to ensure its extent, depth and degree of detail considering the goal established. To
validate the developed inventory we chose to apply it to the comparative analysis of two
distinct products, or luminaires manufactured by different processes (manufacturers).
The work started from the study of manufacturing processes and subdividing the
subsystems components of the luminaires, considering its role in the product design.
The materials and components used for production of this luminaires were identified
and quantified. Supported with GaBi 4.0 software and available databases, the
flowchart of the manufacturing process was modeled for identification of environmental
aspects associated with this phase. In sequence, all phases of the life cycle of the
product were modeled considering a properly defined functional unit and some
necessary assumptions.
The inputs and outputs relevant to all stages of life were raised and recorded.
Were defined methods for assessing environmental impacts, being chosen by
EDIP2003 and EI99. With software support, environmental impacts were obtained from
the environmental aspects recorded. The script was rewritten for a custom functional
unit in order to promote a gain in sensitivity when comparing the environmental
performance of both products.
The data was structured and environmental benchmarking performance of
products has been successful with some restrictions. In conclusion, the technique
potential and their limitations were analyzed. Finally, some suggestions for future
researches are proposed, which may improve and complement the present study.

Keywords: LCA of products, environmental performance of public lighting,
development of LCA study.
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1

INTRODUÇÃO

O presente documento é apresentado para obtenção do título de Mestre em
Tecnologia Ambiental, enfocando o tema Desenvolvimento de Inventário de
Avaliação do Ciclo de Vida – ACV de Luminárias para Iluminação Pública.

1.1

Contexto e Justificativa

Com o objetivo de obter eficiência energética, o que leva a ganhos financeiros,
verifica-se uma série de esforços em várias instâncias de governo e do setor produtivo
para diminuir o consumo de energia elétrica para Iluminação pública e, com isso,
minimizar a necessidade de oferta futura de energia. No entanto, a maioria das
iniciativas concentra-se em procedimentos voltados quase que exclusivamente para a
substituição de tecnologias a partir de uma análise focada, unicamente, na economia
de energia. No setor de Iluminação Pública (IP) tais procedimentos são apoiados
institucionalmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pela Empresa
Brasileira de Eletricidade (Eletrobras), uma vez que os critérios utilizados para análise
de projetos nos programas oficiais de eficientização de instalações para iluminação
pública induzem a essa prática.
Porém, considerando-se a escala de investimentos públicos e privados
envolvidos na substituição das tecnologias de IP, outros requisitos associados à
fabricação, uso e descarte de produtos poderiam ser também utilizados. A análise
desses critérios poderia ser realizada a partir de inventários normatizados que
auxiliariam as decisões das prefeituras e concessionárias de energia visando à
realização da gestão não só do processo de compra, mas também do uso, manutenção
e descarte destes equipamentos.
Alguns requisitos poderiam promover, por exemplo, a melhoria do desempenho
para o usuário final, a diminuição de custos de fabricação (melhor preço) e de
manutenção, a mitigação de impactos ambientais decorrentes da fabricação, uso e
descarte de produtos, dentre outros aspectos relacionados à gestão dos sistemas de
IP. Os inventários realizados com esta função poderiam também prover informações
relevantes a serem utilizadas para o projeto do produto, assim como para o
planejamento de sua produção.
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Verifica-se, todavia, que há uma carência de estudos dedicados à análise deste
segmento de produtos industriais, em que pese o crescente interesse de empresas em
se tornarem mais competitivas dentro de novos paradigmas de projeto que visam
atender à demanda por consumo de produtos sustentáveis.
Por meio de consultas a bases de dados disponíveis para textos acadêmicos,
tais como Dedalus e Proquest, verificou-se que, dentre os trabalhos publicados até o
momento, não foi identificada a abordagem da avaliação de produtos para iluminação,
em particular para luminárias públicas, sob a perspectiva de desenvolvimento de um
inventário aplicável ao segmento.
Mesmo na área mais geral de projeto de produtos (design), verificou-se que não
existem relatos disponíveis sobre experiências ou estudos de casos na fabricação de
produtos para iluminação (PROGRAMA BRASILEIRO DO DESIGN, 2009).
Verificou-se a existência de um único trabalho internacional com abordagem
semelhante, de acesso publico, intitulado Preparatory Studies for Ecodesign
Requirements of EuPs – Final Report – Lot 9: Public Street Lighting que, a partir da
análise de luminárias comercializadas na Comunidade Européia, sugere requisitos de
desempenho ambiental, com ênfase na eficiência energética, no contexto da aplicação
da Diretiva EC 32/2005 (TICHELEN et al., 2007). Foi localizado também um trabalho
que faz uma análise comparativa específica entre lâmpadas a LED e lâmpadas
fluorescentes compactas, ambas não utilizadas em larga escala para os serviços de
iluminação pública (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS, 2009).
O presente estudo, portanto, visa a contribuir para preencher essa lacuna, a
partir da proposição de um inventário de Avaliação do Ciclo de Vida – ACV aplicável ao
produto luminárias para iluminação pública fabricadas no Brasil.
Os inventários desenvolvidos conforme preconizado nas normas da área de
ACV podem subsidiar decisões com foco na sustentabilidade do uso de luminárias para
IP e, com isso, ampliar a competitividade para as empresas do segmento além de
promover responsabilidade ambiental junto a instituições responsáveis pelas políticas
públicas na área de iluminação.
A seguir, na figura 1 pode-se verificar um esquema da instalação de um
equipamento típico utilizado para iluminação pública. O principal equipamento
considerado nessa pesquisa foi a luminária utilizada para conversão de energia elétrica
em radiação luminosa (unidade emissora instalada na extremidade do braço). Os
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componentes principais desta unidade emissora são: corpo da luminária, refletor, lente
refratora, lâmpada, reator, ignitor, capacitor, fotocélula, soquete, conexões e suportes.

Figura 1 – Instalação de um Equipamento Básico para IP
Fonte: EDP Bandeirante Energia S.A (2003).
Segundo as normas técnicas ABNT NBR ISSO, família 14040, para Gestão
Ambiental, na ACV faz-se necessária a identificação de categorias de impactos
ambientais, tais como acidificação, ecotoxidade, Potencial de Aquecimento Global,
depleção de ozônio, dentre outras, além da sua classificação e caracterização por
parâmetros objetivos (ABNT, 2003, 2004 b, 2004 c, 2004 f, 2007, 2009 c).
O presente trabalho visou, por meio da aplicação dos procedimentos
metodológicos de ACV, identificar, avaliar e propor os principais aspectos que
comporiam

um

inventário

normatizado

a

ser

utilizado

sob

esta

ótica

da

sustentabilidade, para esse segmento de produtos (ABNT, 2004 a, 2002 a).
À luz desse contexto e justificativas, a questão de pesquisa que norteou esse
estudo é a seguinte: a técnica de ACV é aplicável à avaliação do desempenho
ambiental de luminárias para iluminação pública fabricadas no Brasil?
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1.2

Objetivos

Os objetivos da pesquisa foram subdivididos em geral e específicos.
1.2.1 Geral
Esta pesquisa tecnológica aplicada teve como objetivo geral o desenvolvimento
de um inventário de Avaliação do Ciclo de Vida - ACV apropriado para a avaliação
do desempenho ambiental de luminárias para iluminação pública (unidade emissora de
luz) de modo a viabilizar a comparação entre equipamentos de mesma função pelas
concessionárias de energia e prefeituras. Pelo método de ACV, o inventário é o
levantamento e organização das variáveis de entrada e saída relevantes para
análise dos impactos da produção, consumo e descarte do produto sob análise.
1.2.2

Específicos

Especificamente, foi dada ênfase aos aspectos que determinam o uso
sustentável de produtos deste segmento (luminárias para iluminação pública), de
forma a subsidiar ações de empresas e do poder público que visem diminuir custos de
produção, instalação, manutenção e descarte, além de garantir a qualidade e
desempenho desses produtos ao longo de sua vida útil. Realizou-se um levantamento
dos trabalhos publicados que relatam o processo de substituição de tecnologias de IP
em larga escala e dos trabalhos que descrevem os processos típicos realizados nas
empresas fabricantes de luminárias. Em especial buscou-se:
•

Identificar os principais fluxos na produção de luminárias públicas, por meio
da caracterização dos materiais e componentes utilizados pelos fabricantes;

•

Identificar os principais aspectos ambientais relacionados à fabricação, uso
(incluindo consumo de energia) e descarte destes equipamentos;

•

Identificar os principais impactos ambientais associados ao ciclo vida de
luminárias para iluminação pública;

•

Validar o inventário desenvolvido para avaliação do desempenho ambiental
dos equipamentos por meio de sua aplicação para dois produtos diferentes;

•

Analisar a aplicabilidade e limitações do inventário como suporte à avaliação
do desempenho ambiental de luminárias públicas.
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O inventário foi desenvolvido considerando-se a sua aplicação pelas empresas
concessionárias e prestadoras de serviços de IP, por grandes consumidores tais como
prefeituras municipais e pelas empresas fabricantes de luminárias públicas, em
particular por aquelas associadas da Abilux.

1.3

Estrutura do Trabalho

O presente texto está estruturado em sete seções. Na primeira seção apresentase o contexto, a justificativa, a questão-chave, os objetivos geral e específicos que
nortearam o estudo e sua estrutura. Na segunda seção apresentam-se os
procedimentos metodológicos que buscam amparar e promover a confiabilidade dos
dados.
Na terceira seção apresenta-se uma revisão da literatura referente aos principais
temas abordados que dão suporte e contextualizam o trabalho. Na quarta seção
apresenta-se a modelagem de ACV utilizada para a realização do inventário, incluindo
definição da Unidade Funcional, fluxograma de processos, conceitos utilizados para o
desenvolvimento do inventário de fabricação, os métodos de avaliação de impactos
ambientais utilizados e alguns aspectos relativos à interpretação e análise de dados.
Como se trata de uma pesquisa aplicada há grande expectativa de que os
resultados possam ser facilmente apropriados pelos interessados presentes na cadeia
produtiva do produto sob análise. Portanto elaborou-se a quinta seção onde se
apresentam as ações realizadas com a intenção de validar os resultados obtidos para
sua aplicação em casos reais.
Na sexta seção apresenta-se a discussão pertinente aos resultados obtidos,
exploram-se algumas possibilidades geradas pela aplicação da técnica, discutem-se as
limitações para os objetivos propostos e analisam-se alguns aspectos relativos à
sensibilidade na análise dos dados.
Finalmente, na sétima seção apresentam-se as principais conclusões que
apontam para as respostas à questão de pesquisa e as recomendações identificadas
para a aplicação da técnica. Estas ultimas permitiriam seu aperfeiçoamento tanto como
ferramenta de suporte ao desenvolvimento de luminárias públicas como para tomada
de decisões na fase de sua aquisição por parte dos grandes consumidores.
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2

MÉTODO

A seguir apresenta-se a caracterização da pesquisa, assim como os
procedimentos metodológicos adotados.
2.1

Caracterização da Pesquisa

Do ponto de vista de sua natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, com
abordagem qualitativa e quantitativa, já que objetiva gerar conhecimentos para
aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos.
Quanto ao método, utiliza-se o indutivo, que parte de dados particulares para se
chegar às conclusões gerais aplicáveis ao tema-problema. Visando validar os conceitos
pertinentes à pesquisa, em algumas etapas do trabalho foi utilizado o método dedutivo,
que parte de dados gerais para o particular. Isto ocorreu da seguinte forma:
a) O método indutivo foi utilizado na obtenção de dados referentes ao
diagnóstico do problema enunciado, abrigando o estudo de todas as
variáveis presentes e a parametrização possível para uma hipotética
generalização das análises.
b) O método dedutivo foi enfocado para obtenção da veracidade e validação
da solução proposta, por meio de testes e confronto de dados.

2.2

Procedimentos Metodológicos

Buscou-se, nesse trabalho, demonstrar a aplicabilidade da técnica de ACV para
usufruir de seu potencial como ferramenta analítica. Portanto, o atendimento aos
requisitos para aplicação da técnica foi verificado e os procedimentos da série de
Normas ISO 14040 foram atendidos, conforme explicitado no quadro 1.
Uma vez modelado o inventário para ACV, o próximo passo foi validá-lo
mediante um teste pratico. Como a realização do inventário para o processo de
fabricação de uma luminária pública demandaria o acesso aos dados de produção de
um ou mais fabricantes, isto somente seria possível com a concordância dos mesmos.
Por se tratar de um trabalho acadêmico, com resultados a serem publicados e
disponibilizados para a sociedade ou qualquer interessado, optou-se por realizar o
teste para uma amostra de dois produtos (origem independente) e os eventuais dados
de produção necessários foram obtidos junto a outros trabalhos publicados ou fontes
secundárias.
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Quadro 1 – Procedimentos Adotados conforme normas da Série ISO 14040 – Gestão Ambiental
Procedimentos

Norma

Recomendados

Procedimentos Utilizados

ABNT NBR ISO 14040: ACV –

- definir o escopo, a fim de

Como o objetivo é desenvolver uma ferramenta

Princípios e Estrutura

assegurar que a extensão, a

prática a ser aplicada à ACV de luminárias para

e

profundidade e o grau de

iluminação pública, o escopo foi definido como

ISO 14044: ACV – Requisitos e

detalhe do estudo atendam ao

uma comparação entre dois equipamentos de

Orientações

objetivo estabelecido.

mesma função, mas com origens diferentes

(antiga ABNT NBR ISO 14041)

- Realizar a análise de

(cujos dados se dispõe) sendo que um dos

inventário para quantificar as

equipamentos foi considerado a referência. A

entradas e saídas pertinentes

análise foi realizada com suporte de um

de um sistema de produto.

software específico para esta finalidade.

ABNT NBR ISO 14040: ACV –

Especifica os elementos

A estrutura de dados foi estabelecida em

Princípios e Estrutura

essenciais para a estruturação

função da disponibilidade de informações de

e

dos dados, sua

fontes primárias. Vários modelos para a

ISO 14044: ACV – Requisitos e

caracterização, a avaliação

determinação de impactos foram avaliados e

Orientações

quantitativa e qualitativa dos

comparados a fim de se determinar qual seria o

(antiga ABNT NBR ISO 14042)

impactos potenciais

modelo mais aplicável. A análise foi realizada

identificados na etapa da

com suporte de um software específico para

análise do inventário.

esta finalidade

ABNT NBR ISO 14040: ACV –

Define o procedimento para

Os resultados do inventário da Avaliação do

Princípios e Estrutura

identificar, qualificar, conferir e

Ciclo de Vida foram analisados segundo

e

avaliar as informações dos

requisitos da norma e sua interpretação consta

ISO 14044: ACV – Requisitos e

resultados do inventário de

das conclusões do trabalho.

Orientações

ACV.

(antiga ABNT NBR ISO 14043)
ISO TR 14047: Exemplos para

Fornece exemplos de algumas

Os exemplos foram avaliados à luz das

a aplicação da ISO 14042

das formas de aplicação da

necessidades estabelecidas e a forma definida

Avaliação do Impacto do Ciclo

para a aplicação levou em consideração alguns

de Vida - norma ISO 14042.

argumentos explícitos na norma.

ISO TS14048: Formato da

Fornece os padrões para a

Para apresentação dos dados foi utilizada uma

apresentação de dados

forma de apresentação dos

função do software de suporte que traz uma

dados utilizados de maneira

máscara adequada para a finalidade, de acordo

transparente e inequívoca.

com a norma.

ISO TR 14049: Exemplos de

Apresenta exemplos para

Os exemplos foram avaliados à luz das

aplicação da ISO 14041 para

facilitar a definição de

situações previsíveis em que será necessária

definição de objetivos e escopo

objetivos e escopos e análise

uma padronização na utilização do inventário,

e análise de inventário

de inventários, orientando uma

principalmente em casos de comparação de

padronização para diversos

produtos sob o aspecto dos impactos ao longo

tipos de ACV.

de seu ciclo de vida.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os equipamentos foram desmontados, seus materiais constituintes foram
identificados, suas massas foram medidas e registradas. Os equipamentos escolhidos
para validar a aplicação do inventário desenvolvido estavam embalados conforme
saíram de fabrica e foram cedidos pelo Laboratório de Equipamentos Elétricos e
Ópticos do Centro de Integridade de Estruturas e Equipamentos do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do IPT.
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3

CONCEITOS BÁSICOS

Apresentam-se a seguir os conceitos básicos que serviram de base para a
formulação de metas e para o planejamento do presente trabalho.

3.1

Desenvolvimento Sustentável

Considerando o planeta Terra um sistema fechado, a partir dos conceitos
termodinâmicos da física, o consumo de recursos naturais pela atividade humana e os
impactos ambientais daí decorrentes apresentam desafios cada vez mais reconhecidos
pelas ciências naturais e, atualmente, também pelas ciências humanas.
A preocupação da comunidade internacional com os limites do desenvolvimento
da sociedade humana começou a ser explicitada na década de 60, quando se iniciaram
as discussões sobre os riscos da degradação do meio ambiente. Em abril de 1968, um
grupo de cientistas e empresários, convidados pelo Dr. Aurélio Peccei, se reuniram na
Accademia dei Lincei em Roma na Itália para debater sobre os dilemas atuais e futuros
do homem. Este encontro deu origem a uma associação informal e internacional que se
convencionou chamar de o “Clube de Roma”.
Em 1972, este grupo patrocinou a realização de um projeto denominado “Projeto
sobre o Dilema da Humanidade”, coordenado por Dennis Meadows, que após sua
primeira fase, gerou a publicação da obra “Limites do Crescimento” (MEADOWS,
1978). Utilizando um modelamento de dinâmica de sistemas, o estudo concluiu que,
mantidos os níveis de crescimento populacional, industrialização, poluição, produção
de alimentos e exploração dos recursos naturais, o limite de desenvolvimento do
planeta seria atingido em 100 anos, provocando grande impacto na população mundial
e na produção industrial.
O trabalho se referenciou na corrente de pensamento neo-malthusiana para
apresentação de possíveis soluções para a iminente “catástrofe”. Alguns intelectuais do
Primeiro Mundo entenderam que a tese de Meadows representaria o fim do
crescimento da sociedade industrial. Em contra partida, surgiram posições,
principalmente de países subdesenvolvidos, alertando que os países desenvolvidos
queriam “fechar a porta” do desenvolvimento aos países pobres com uma justificativa
ecológica. Estas discussões ganharam tanta intensidade que levaram a ONU a
promover uma Conferência sobre o Meio Ambiente em Estocolmo em 1972.
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O

canadense

Maurice

Strong

apresentou,

em

1973,

o

conceito

de

ecodesenvolvimento, cujos princípios foram baseados em trabalhos de Ignacy Sachs.
O ecodesenvolvimento se basearia em seis forças:
1)

Satisfação das necessidades básicas,

2)

Solidariedade com as gerações futuras,

3)

Participação da população envolvida,

4)

Preservação dos recursos naturais e do meio ambiente,

5)

Elaboração de um sistema social que garanta emprego,

6)

Segurança social e respeito a outras culturas e programas de educação.

Esta abordagem referia-se principalmente às regiões subdesenvolvidas, levando
a uma crítica à sociedade industrial. Estes debates em torno do ecodesenvolvimento
permitiram um avanço na visão sobre desenvolvimento sustentável (BRÜSEKE;
CAVALCANTI, 1994).
Outro debate importante veio de uma reunião da UNCTAD (Conferências das
Nações Unidas sobre Comércio-Desenvolvimento) e do UNEP (Programa de Meio
Ambiente das Nações Unidas) em 1974, que gerou a Declaração de Cocoyok. Ela
contribuiu para a discussão sobre desenvolvimento e meio ambiente, destacando as
seguintes hipóteses:
a) a explosão populacional tem como uma das suas causas a falta de recursos
de qualquer tipo; pobreza gera o desequilíbrio demográfico;
b) a destruição ambiental na África, Ásia e América Latina é também o resultado
da pobreza que leva a população carente à superutilização do solo e dos recursos
vegetais;
c)

os

países

industrializados

contribuem

para

os

problemas

do

subdesenvolvimento por causa do seu nível exagerado de consumo. Dessa forma
exprimiu que, para a ONU, não há apenas um limite mínimo de recursos para
proporcionar bem-estar ao indivíduo, há também um limite máximo (BRÜSEKE;
CAVALCANTI, 1994).
A ONU patrocinou um aprofundamento no tema com a elaboração de outro
relatório, o Dag-Hammarskjöld, preparado pela fundação de mesmo nome e por
políticos e pesquisadores de 48 países, em 1975. Este relatório completa o de
Cocoyok, acrescentando a posição de que as potências coloniais concentraram as
melhores terras das colônias nas mãos de uma minoria, forçando a população pobre a
ampliar a utilização de outros solos, promovendo a devastação ambiental. Os dois
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relatórios têm em comum a exigência de mudanças nas estruturas de propriedade do
campo e a oposição a algumas práticas dos governos dos países industrializados.
O debate evoluiu até que no ano de 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) da ONU, presidida por Gro Harlem Brundtland
e Mansour Khalid, apresentou um documento denominado Our Common Future, mais
conhecido por Relatório Brundtland. O relatório estabelece o conceito de que o:
Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz às
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras
gerações satisfazerem suas próprias necessidades. (BRUNDTLAND,
1987).

O relatório não apresenta as críticas à sociedade industrial como os documentos
anteriores; demanda crescimento tanto em países industrializados como em
subdesenvolvidos, inclusive estabelecendo que a superação da pobreza nestes últimos
depende do crescimento contínuo dos primeiros, ainda que alerte para os perigos da
ampliação do consumo desproporcional à oferta de bens e serviços e seus impactos
para o meio ambiente (BRUNDTLAND, 1987). Assim, foi bem aceito pela comunidade
internacional.
A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
realizada no Rio de Janeiro, em 1992, representou um crescimento do interesse
mundial pelo meio ambiente devido aos impactos do desenvolvimento da sociedade,
tendo-se constatado que muitos países deixaram de ignorar as relações entre
desenvolvimento sócio-econômico e impactos ambientais. Porém, as discussões foram
despotencializadas pela delegação dos Estados Unidos que, no Acordo Sobre o Clima,
não quis comprometimento com qualquer cronograma para a eliminação de emissão de
CO2, naquela ocasião já apontada como uma das maiores causas do Efeito Estufa, o
que levou este país, dentre outras divergências, a não assinar a Convenção Sobre
Diversidade Biológica (CBD), que propugnava a conservação da biodiversidade, o uso
sustentável de seus componentes e a divisão equitativa e justa dos benefícios gerados
com a utilização de recursos genéticos.
No entanto, pela primeira vez um estudo patrocinado pela ONU estabeleceu que
é preciso mudar os padrões de produção e consumo adotados pelas diversas nações
para preservar os recursos e serviços ambientais necessários à sobrevivência humana.
Desde então, observa-se um grande movimento de governos, empresas e ONGs
que buscam agir e efetivar compromissos buscando apoio à idéia de desenvolvimento
sustentável.
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A necessidade de desenvolver métricas apropriadas para viabilizar a
interlocução entre os vários agentes promotores desta ação levou ao estabelecimento
de parâmetros para avaliar e atribuir valores às relações comerciais. Um dos
parâmetros mais aceitos é o do “Triple Bottom Line” – TBL que estabelece a
necessidade de um equilíbrio entre as ações e resultados econômicos, ambientais e
sociais das organizações (ELKINGTON, 1998). Portanto, uma organização sustentável
precisa ser economicamente lucrativa, ambientalmente correta e socialmente
responsável. Este parâmetro acabou por inspirar o lançamento de um dos índices
utilizados na Bolsa de Valores de São Paulo (MONZONI, 2006).
Apesar do relativo sucesso do sistema TBL entre os trabalhos que utilizam
conceitos de sustentabilidade ambiental e social para analisar os novos desafios para
os negócios do mundo empresarial, há também questionamentos sobre a aplicabilidade
deste sistema para a realização de uma gestão baseada em dados objetivos que
pudessem amparar as decisões administrativas. Segundo esta crítica, a principal
dificuldade é devido à inexistência de uma métrica reconhecida que agregue valor à
dimensão ambiental e social para o desenvolvimento dos negócios (BROWN et al.,
2006).
Conforme descrito por Veiga (2008), o conceito de crescimento econômico,
associado ao de preservação ambiental tem rendido muitos debates acadêmicos e tem
dividido seus debatedores em campos de difícil compatibilização. Há aqueles que
defendem que o desenvolvimento sustentável é simplesmente uma utopia necessária
para o discurso dos economistas comprometidos unicamente com sua própria ciência.
Para estes economistas, não haverá possibilidade de se impedir o desenvolvimento
econômico das sociedades; no máximo haverá algumas iniciativas de instituições
supranacionais para negociar uma melhor distribuição para a renda vinda deste
processo. No entanto, estes economistas não se dedicam a entender e propor um
modelo para resolver o problema de que os recursos naturais não são suficientes para
atender à demanda do crescimento econômico global.
Há aqueles que consideram o desenvolvimento sustentável um conceito
aplicável somente se estamos dispostos a considerar crescimento nulo para a
sociedade, além de outras condições que demandariam uma enorme transformação
nas relações internacionais de poder.
Há ainda aqueles que associam desenvolvimento sustentável ao conceito de
uma nova modernidade onde as inovações tecnológicas permitirão manter e distribuir a
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renda além de viabilizar a mitigação de impactos ambientais decorrentes de um novo
modo de produção de bens e serviços, tal como ocorreu no início das sociedades
industriais, quando se acreditava estar diante da aurora de uma nova era (Veiga,
2008).
Mais recentemente, no campo da administração de empresas, observa-se um
movimento no sentido de estabelecer modelos para definir ações que permitam às
empresas de sucesso ampliar sua participação no mercado. Um dos modelos mais
conhecidos foi desenvolvido por Stuart L. Hart e Mark B. Milstein da Kenan-Flagler
Business School da Universidade de Cornell e publicado em 2003. A Figura 2 ilustra os
componentes básicos do modelo de criação de valor ao acionista. Segundo os autores:
O modelo é construído usando-se duas dimensões bem conhecidas que são fontes
de tensão criativa para as empresas. O eixo vertical no modelo reflete a
necessidade simultânea que a empresa tem de manter os negócios atuais e de
criar a tecnologia e os mercados de amanhã. Essa dimensão captura a tensão
experienciada pela necessidade de alcançar resultados de curto prazo ao mesmo
tempo em que pensa no crescimento futuro. O eixo horizontal reflete a necessidade
de crescimento da empresa e de proteger as habilidades e potenciais
organizacionais internos, e, ao mesmo tempo, de infundir na empresa novas
perspectivas e conhecimentos vindos de fora. Essa dimensão reflete a tensão
experienciada pela necessidade de proteger a essência técnica a fim de que ela
possa operar sem interferência, ao mesmo tempo em que permanece aberta a
novas perspectivas e a novos modelos e tecnologias [...] (HART; MILSTEIN, 2004).

Figura 2 - Dimensões-chave do valor ao acionista.
Fonte: Hart e Milstein (2004).

As duas dimensões constituem uma matriz com quatro quadrantes. O quadrante
inferior esquerdo foca no desempenho interno, essencialmente redução de custo e de
riscos financeiros associados às atividades corporativas poluentes e consumo de
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insumos. O quadrante inferior direito foca no desempenho externo à empresa:
fornecedores e clientes na cadeia de valor imediata, órgãos de regulação,
comunidades, ONGs e a mídia.
No quadrante superior esquerdo do modelo, observa-se que a empresa deve
também estar constantemente preocupada com a criação de produtos e serviços do
futuro. Internamente, isso significa desenvolver e adquirir as habilidades, competências
e tecnologias que posicionem a empresa para o crescimento futuro. A criação de valor
ao acionista depende então da habilidade que a empresa tem para renovar
criativamente suas capacidades em favor das inovações futuras. O quadrante superior
direito foca nas dimensões externas associadas ao desempenho futuro. Uma trajetória
de crescimento convincente demanda que a empresa ofereça novos produtos para os
consumidores atuais ou que explore mercados previamente não explorados.
Segundo os autores, as empresas modernas devem ter um bom desempenho
simultâneo em todos os quatro quadrantes do modelo e em uma base contínua, caso
queiram maximizar o valor ao acionista ao longo do tempo. A atuação desequilibrada
em apenas um ou dois quadrantes é sinal de um desempenho inferior e até mesmo de
fracasso. Conclui-se por este modelo que os múltiplos desafios associados à
sustentabilidade global, vistos a partir da ótica dos negócios, podem ajudar a identificar
estratégias e práticas que elevem o desempenho nos quatro quadrantes o que, por sua
vez, facilita a criação de valor sustentável para a empresa.

3.2

Inovação e Gestão Ambiental da Produção

Conforme discutido anteriormente, a evolução do mercado de bens de consumo
e serviços demanda um permanente esforço de inovação.
O problema da escala de produção associado à ampliação do mercado de
consumo faz surgir a questão de como diferenciar produtos originalmente padronizados
com base na visão de redução de custos de produção. As transformações gerenciais
nas empresas acabam provocando o surgimento de novas formas de produzir e
participar do mercado que, apesar de estarem referenciadas nas formas antigas, levam
à sua destruição configurando um movimento de “destruição criadora” (PORTER,
1991). O estudo deste processo levou a uma releitura da obra de Schumpeter que, em
1912, em sua Teoria do Desenvolvimento Econômico, já havia detectado o fenômeno,
definindo: "A inovação é a realização de novas combinações dos meios de produção".
(SCHUMPETER, 1957, tradução do autor).
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Isso pode incluir:
- A introdução de um novo bem;
- A introdução de novos métodos de produção;
- A abertura de um novo mercado;
- A conquista de uma nova fonte de abastecimento de matériasprimas ou semi-acabados;
- A realização de uma nova organização de qualquer indústria.
Por esta abordagem pode-se afirmar que a criação e incorporação de produtos,
serviços, processos, métodos e sistemas inexistentes anteriormente, ou que
apresentam alguma característica inédita leva à geração de riqueza e valor para os
empreendimentos e empreendedores (SCHUMPETER, 1957).
Por outro lado, uma estratégia competitiva, para obter lucratividade e o alcance
de uma posição economicamente sustentável, deve levar em consideração as forças
que determinam o sucesso na disputa pelo mercado. Porter (1991) resumiu três
estratégias competitivas genéricas para que uma empresa possa enfrentar as forças
competitivas no mercado:
- Liderança no Custo Total: manter o custo total da empresa mais baixo que a
concorrência para obtenção de um grande volume de vendas, portanto, é preciso
minimizar

os

custos

em

cada

área

de

operação

da

empresa

(produção,

desenvolvimento, marketing, pessoal, etc.).
- Diferenciação: procurar ser a única no segmento ou segmentos em que opera,
selecionando os atributos que os compradores consideram importantes e procurando
atendê-los. A diferenciação pode ocorrer no próprio produto, no sistema de entrega, no
processo de marketing, dentre outros. Portanto, deve-se agregar ao produto ou ao
serviço algo que não tenha sido percebido ainda em todo cenário em que se dá a
competição. Isto poderá levar ao desenvolvimento da fidelidade dos consumidores e à
diminuição da possibilidade de substituição devido à menor sensibilidade ao preço.
- Enfoque: concentração em um grupo específico de clientes, num determinado
segmento de uma linha de produtos ou em um mercado geográfico. Considerando que
uma empresa é diferente quando atende melhor às necessidades de um mercado
específico, ou reduz os custos que servem a esse mercado, ou a ambas as coisas, o
enfoque poderá levar a uma valorização do negócio.
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Segundo Porter (1991) dificilmente uma empresa adota mais de uma destas
estratégias simultaneamente, pois as vantagens competitivas são rapidamente
incorporadas pelas empresas concorrentes, o que restringe o tempo de sucesso e
demanda reações rápidas. Portanto, cada estratégia demanda o desenvolvimento de
competências específicas para a obtenção de sucesso, que normalmente estão
relacionadas à cultura e à estrutura organizacional. Um produto percebido como
diferenciado e focado nas necessidades do consumidor, viabilizado por uma empresa
que investiu em competências específicas de sua equipe, gera valor ao comprador e o
induz a pagar mais caro por isso.
Ainda segundo Porter (1991), o aumento da concorrência entre empresas deixa
cada vez mais claro que apenas a disponibilidade de recursos naturais e mão de obra
barata não garantem estratégias eficazes por muito tempo. A especialização e
diferenciação se tornaram elementos chave no posicionamento competitivo levando à
percepção de que a imitação tem um limite de eficácia e deve ser evitada à medida que
o posicionamento estratégico em grande parte é dado pela diferenciação.
Com isso, por estar associado ao conhecimento técnico e à capacidade criadora,
o capital humano se tornou um elemento chave na busca por inovação pelas empresas
e, portanto, um fator que favorece o posicionamento estratégico competitivo. As
capacitações individuais, bem como o patrimônio de recursos humanos da
organização, constituem a base das competências essenciais da empresa, que nas
palavras de Prahalad e Hamel (apud DELGADO; LAZARINI, 2008) são definidas como:
“[...] o conjunto de habilidades e tecnologias que habilitam uma companhia a
proporcionar um benefício particular para os clientes”.
Neste contexto, este conjunto de habilidades disponível nas empresas gera
vantagens competitivas, pois constitui sistemas físicos e gerenciais difíceis de serem
imitados pela concorrência.
Avaliar a capacidade que as empresas têm para inovar passou a ser um
parâmetro importante para decisões relativas às empresas de capital aberto, que
negociam ações em bolsas de valores. Para ranquear estas empresas, sob este
aspecto,

surgiram

pesquisas

elaboradas

a

partir

de

modelos

reconhecidos

internacionalmente. Os países nórdicos e a Itália foram os primeiros a fazê-las ainda
nos anos 90. O modelo adotado no Brasil é semelhante ao da União Européia e foi
definido pelo chamado Manual de Oslo (ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, 2004).
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No Brasil, temos ainda a Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PINTEC),
elaborada e publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O
principal objetivo desta pesquisa é conhecer e medir o grau de inovação das atividades
realizadas pelas empresas brasileiras para compreender melhor o crescimento
econômico do país.
Nesta pesquisa, o conceito de inovação tecnológica é definido como “[...] toda a
novidade implantada pela empresa, por meio de pesquisas ou investimentos, que
aumenta a eficiência do processo produtivo ou que implica em um novo ou aprimorado
produto” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2005).
Portanto, muitas iniciativas podem ser entendidas como inovação tecnológica. Para
facilitar a análise de informações podem-se classificar as inovações em duas
categorias: produtos e processos. Alguns exemplos do que seria uma inovação
tecnológica podem ser verificados no Pintec:
•

Aplicação de novos softwares de gestão para otimização da produção

e/ou design do produto;
•

Implantação de sistemas de controle com código de barras em empresas

que não os usavam;
•

Adequação compulsória ou voluntária de produtos às exigências das leis,

normas técnicas ou instrumentos reguladores do comércio;
•

Criação de produtos ou de uma linha de produtos para atender a um

segmento de mercado não explorado anteriormente;
•

Introdução de novo produto ou variação de produto já existente;

•

Introdução ou alteração de um determinado insumo que otimize ou

barateie determinada produção;
•

Mudanças na logística de armazenamento, transporte e distribuição dos

produtos.
Desta forma percebe-se que a inovação tecnológica deve estar ligada à
implementação de produto e/ou processo novo para a empresa, mas que não precisa
necessariamente ser novo para o mercado ou para o segmento de atuação da
empresa.
No final da década de 90, focados na organização dos processos produtivos,
surgiram alguns estudos que procuravam analisar as habilidades e atividades
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envolvidas no gerenciamento de redução, movimentação e disposição de resíduos de
produtos e embalagens. Convencionou-se chamar este campo de estudo de logística
reversa (LEITE, 2006). Assim, por meio de sistemas operacionais diferentes em cada
categoria de fluxos reversos busca-se otimizar o retorno dos bens ou de seus materiais
constituintes ao ciclo produtivo e de negócios. Segundo Leite (2006), examinando os
canais de distribuição sob uma perspectiva ecológica, observa-se a crescente pressão
social deste aspecto o que o torna um fator de influência modificadora das cadeias
reversas levando a reflexos na organização destes canais.
A ampliação da sociedade de consumo e da oferta de produtos descartáveis
após o primeiro uso, fenômeno verificável também nos países em desenvolvimento
devido á ampliação de seus mercados internos, vem provocando desequilíbrios entre
as quantidades descartadas e as reaproveitadas, o que gera enormes passivos
ambientais tais como as dificuldades na disposição do lixo urbano. Este excedente
torna-se visível para a sociedade, que vem aumentando sua preocupação ou
sensibilidade ecológica. Ainda segundo Leite (2006), este crescimento da sensibilidade
ecológica tem sido acompanhado por ações de governos e empresas de maneira
reativa ou proativa, com visão estratégica variada, visando amenizar os efeitos mais
visíveis dos diversos tipos de impactos ao meio ambiente, protegendo a sociedade e
seus próprios interesses.
A regulamentação de atividades produtivas poluidoras e, mais recentemente, as
barreiras técnicas de cunho ambiental nas relações comerciais entre países, passaram
a

constituir um componente importante no custo

de operação de muitos

empreendimentos. O Comitê de Barreiras Técnicas da Organização Mundial do
Comércio (OMC) tem abrigado, ultimamente, várias discussões sobre temas
ambientais, como a questão da rotulagem ambiental e sua consistência com o Acordo
sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (Agreement on Technical Barriers to Trade –
TBT) (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
INDUSTRIAL, 2009).
No âmbito do Acordo TBT da OMC, observa-se uma ênfase nos Métodos e
Processos de Produção (Process and Production Methods – PPM) que não se
restringem a padrões específicos dos produtos. Estes PPMs são utilizados para definir
os meios pelos quais um produto é feito, seus ingredientes, aditivos, ou seja, sua
composição, incluindo requisitos relativos à embalagem para comercialização, ou ainda
os equipamentos e materiais utilizados em sua fabricação. A caracterização dos PPMs
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é bastante importante quando se fala sobre o Acordo TBT, uma vez que determinado
processo ou método de produção pode não ser aceito unanimemente pelos países
membros, dada a disparidade dos níveis de desenvolvimento entre eles, podendo
fomentar uma barreira ao comércio (ALVES, 2007).
Tratando-se de meios voluntários ou mandatórios de combate à poluição em
processos produtivos, tradicionalmente utilizam-se sistemas de tratamento de resíduos
e efluentes (denominadas medidas “fim de tubo”) que permitem a realização de
técnicas sofisticadas e, em alguns casos, bastante caras. O Programa de Prevenção à
Poluição (PPP), lançado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos a
Environmental Protection Agency (EPA) em 1990, apontou o caminho da colaboração
entre indústrias e agencias governamentais, com troca de informações e oferta de
incentivos, para reduzir impactos ambientais provocados pelo setor produtivo. Foi daí
que surgiu a expressão Prevenção à Poluição – PP empregada principalmente naquele
país para descrever atividades que visem diminuir a poluição gerada nos próprios
processos poluidores.
A disseminação de vários programas semelhantes em outros países e nos vários
estados americanos levou ao desenvolvimento de estudos que auxiliassem no
modelamento do sistema produtivo, permitissem traçar estratégias e planejar ações de
longo prazo. Com esta motivação, a implementação de sistemas de controle e
monitoramento padronizados permitiu tratar com maior objetividade as ações
relacionadas aos impactos ambientais e, consequentemente, dar mais publicidade e
melhorar a imagem das empresas perante o mercado. Um exemplo dessas
ferramentas são os Sistemas de Gerenciamento Ambiental – SGAs. Em 2001, uma a
Resolução nº 761/2001 do Conselho da União Européia definiu requisitos para a
concepção e implementação de um SGA.
Segundo Barbieri (2004), um SGA deve: assegurar a conformidade das
atividades com a lei, estabelecer políticas e procedimentos para que a organização
alcance os objetivos ambientais propostos, identificar e administrar os riscos
empresariais resultantes dos riscos ambientais e identificar o nível de recursos e de
pessoal apropriados aos riscos e aos objetivos ambientais, garantindo sua
disponibilidade quando e onde forem necessários. As especificações e diretrizes para
implementação de um SGA, assim como sua auditoria, podem ser encontradas nas
Normas ISO 14.001/96 e ISO 14.004.
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Outra abordagem para proteção ambiental que considera todas as fases do
processo de manufatura e ciclo de vida do produto, com o objetivo de prevenir e
minimizar os riscos para os seres humanos e o meio ambiente a curto e médio prazo,
ficou conhecida como Produção Mais Limpa (P+L). Em 1990, o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA realizou um seminário em que foi lançado este
conceito considerado uma abordagem compreensiva e preventiva que requer a
criatividade das pessoas para investigar as fases dos processos do ciclo de vida dos
produtos, estabelecendo uma hierarquia de prioridades de acordo com a seguinte
seqüência: prevenção, redução, reuso e reciclagem, tratamento com recuperação de
materiais e energia, tratamento e disposição final.
Ainda segundo Barbieri (2004), a P+L vem sendo difundida pelo PNUMA e pela
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) que
coordena os Centros Nacionais de Produção Mais Limpa de dez países: Brasil, China,
Hungria, Índia, México, República Eslovaca, República Tcheca, Tanzânia, Tunísia e
Zimbábue. Estes centros difundem as práticas de P+L auxiliando as empresas a
realizar projetos de prevenção contra poluição, capacitando pessoal, difundindo
informações e estabelecendo mecanismos de cooperação. No Brasil, esta iniciativa
vem sendo coordenada pelo Centro Nacional de Tecnologias Limpas do SENAI do Rio
Grande do Sul (CNTL/Senai-RS).
O modelo de gestão ambiental empresarial denominado Ecoeficiência também
adquiriu notoriedade após seu lançamento pelo World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) em 1992. Em 1996 os ministros do meio ambiente dos países
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, reunidos,
identificaram esta abordagem como recomendável para empresas, governos e
população em geral e passaram a promover sua disseminação. Nesta abordagem, uma
empresa se tornaria ecoeficiente por meio de práticas voltadas para:
a) Minimizar a intensidade de materiais nos produtos e serviços;
b) Minimizar a intensidade de energia nos produtos e serviços;
c) Minimizar a dispersão de qualquer tipo de material tóxico pela empresa;
d) Aumentar a reciclabilidade dos seus materiais;
e) Maximizar o uso sustentável dos recursos renováveis;
f) Aumentar a durabilidade dos produtos da empresa;

37
g) Aumentar a intensidade dos serviços nos seus produtos e serviços.
O conceito de Ecoeficiência baseia-se na idéia de que a redução de materiais e
energia por unidade de produto ou serviço aumenta a competitividade da empresa ao
mesmo tempo em que reduz as pressões sobre o meio ambiente. Segundo Barbieri
(2004), a preocupação com os produtos na P+L decorre da necessidade de prevenir a
poluição durante seu processo de produção, enquanto a Ecoeficiência preocupa-se
também com o produto em si e seus impactos ambientais. Por isso, há também a
recomendação a cerca da maximização da sua durabilidade.

3.3

Ecodesign

Em 1992, simultaneamente ao aparecimento do conceito de Ecoeficiência, a
Americam Electronics Association constituiu um grupo de trabalho para estudar formas
de incorporar as questões ambientais em seus produtos. A partir disso, surgiram as
bases da abordagem que se convencionou chamar de Ecodesign (ou Design for
Environment). Neste modelo procura-se integrar um conjunto de atividades e
disciplinas que historicamente sempre foram tratadas separadamente, tais como:
saúde e segurança ocupacional, saúde e segurança dos consumidores, conservação
de recursos, prevenção de acidentes e gestão de resíduos. Por esta abordagem buscase direcionar as inovações em produtos e processos para reduzir impactos ambientais
em todas as fases do ciclo de vida do produto.
De acordo com Barbieri (2004), o Ecodesign pode ser considerado como um
modelo de gestão porque não se trata da realização de atividades isoladas nem
episódicas, mas sim da exigência de se desenvolver novos arranjos organizacionais
para reduzir ou solucionar conflitos entre as áreas da produção, compras, marketing,
pesquisa, etc. que freqüentemente surgem durante os processos de inovação. Neste
modelo, a idéia básica é atacar os problemas ambientais na fase do projeto, pois as
dificuldades e, conseqüentemente, os custos para efetuar modificações crescem à
medida que as etapas do processo de inovação se consolidam.
A expansão dos conceitos que passaram a abordar mais do que as fronteiras da
atividade produtiva, considerando-a um sistema que se inter-relaciona com a sociedade
e o meio ambiente, favoreceu o surgimento de uma abordagem que metaforicamente
compara o sistema industrial a um ecossistema, identificando a existência de um
metabolismo industrial. O surgimento deste conceito denominado de Ecologia Industrial
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ocorreu a partir dos trabalhos de Robert U. Ayres, em 1989, que abordou pela primeira
vez os processos físicos e químicos de um processo produtivo que converte matérias
primas e energia em produtos e resíduos. Segundo Giannetti e Almeida (2006), o
desenvolvimento desta abordagem pretende oferecer um quadro conceitual para
interpretar e adaptar a compreensão do sistema natural e aplicar essa compreensão
aos sistemas industriais. Busca assim alcançar um padrão de industrialização que seja
não só mais eficiente, mas também intrinsecamente ajustado às tolerâncias e
características do sistema natural. Assim esta abordagem envolve:
a) Aplicação da Teoria dos Sistemas e da termodinâmica aos sistemas
industriais;
b) Definição dos limites do sistema com incorporação do sistema natural;
c) Otimização do sistema.
Nesse sentido, o sistema industrial será planejado e deverá operar como um
sistema biológico dependente do sistema natural. As interações entre vários níveis de
atividades alteram as propriedades do sistema como um todo. Dessa forma, o
subsistema industrial pode ser descrito como:
a) Um conjunto de elementos (empresas, fábricas onde são produzidos bens
com suporte de serviços e informações);
b) Um conjunto interligado a outros conjuntos pela transferência de material,
serviços e informação;
c) Um conjunto que interage com o ambiente físico e social em que está
inserido.
A figura 3 a seguir traz uma representação deste conjunto de inter-relações.
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Figura 3 - Representação de um subsistema industrial e seus subsistemas
Fonte: Adaptado de Giannetti e Almeida (2006)

Conforme Giannetti e Almeida (2006), a observação do sistema como um todo
permite visualizar as indústrias como um de seus elementos e seu relacionamento com
os outros elementos dentro de um conjunto maior. A observação dos fluxos de material
e energia dentro do subsistema industrial permite identificar laços internos onde não
ocorre necessariamente interação com o ambiente externo. Este é considerado, sob
esta perspectiva, como simples fonte de material e energia ou como um depósito de
resíduos. Assim, é possível entender e modelar os impactos globais causados pelas
atividades humanas. Portanto, o projeto de um processo, sob a óptica da Ecologia
Industrial, deve prever a utilização de subprodutos e resíduos por outros subsistemas
industriais e considerar:
a) Redução ou eliminação de substâncias tóxicas, inflamáveis ou explosivas;
b) Inclusão de fluxos de reciclagem sempre que possível;
c) Escolha de materiais mais adaptados, naturais ou não;
d) O consumo de energia, maximizando o uso de fontes renováveis de
energia;
e) Utilização do mínimo de materiais e evitar a utilização daqueles escassos;
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f) Redução ou eliminação do armazenamento e emissão de materiais
perigosos;
g) Redução ou eliminação do uso de materiais ligados à degradação da
camada de ozônio e às mudanças climáticas durante o ciclo de vida dos
produtos gerados.
Sendo a Ecologia Industrial uma abordagem relativamente nova, ainda sem um
corpo de conhecimento considerado disciplinar, segundo Giannetti e Almeida (2006),
torna-se necessário o desenvolvimento de rigorosa fundamentação científica que
sustente as decisões dos projetos e a aplicação de tecnologias voltadas para o meio
ambiente conforme o caso sob análise. Os avanços e inovações nessa área vão
depender do desenvolvimento teórico, de modelos quantitativos, pesquisa empírica e
experimentos de campo.
Uma das contribuições mais citadas na direção de estabelecer padrões de
referência para a atividade de Ecodesign é o método das “10 Regras de Ouro”. Este
conjunto de regras foram compiladas dos principais manuais que normalmente
sugerem procedimentos genéricos para o projeto de produtos com ênfase em seu
desempenho ambiental. A vantagem é que os autores compilaram e adaptaram o
conjunto para uso real no trabalho de desenvolvimento do produto. Cada empresa
poderá, a partir destas regras, desenvolver a sua própria concepção e estabelecer um
padrão próprio de referência para os desenvolvedores de produtos. As regras descritas
a seguir não estão listadas em ordem de importância (Luttropp e Lagerstedt, 2006).
Regra 1: não utilize substâncias tóxicas e utilize circuitos fechados para aquelas
cujo uso é necessário;
Regra 2: minimize o consumo de energia e recursos naturais nas fases de
produção e transporte por meio de compactação;
Regra 3: minimize o consumo de energia e recursos naturais na fase de
utilização, especialmente para produtos muito consumidores nesta fase;
Regra 4: promova o reparo e atualização, especialmente para produtos
dependentes de outros sistemas (como aparelhos celulares e computadores);
Regra 5: promova vida útil longa, especialmente para produtos com muita
emissão depois da fase de utilização;
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Regra 6: utilize recursos estruturais e materiais de alta qualidade para minimizar
o peso de modo a não interferir na necessária flexibilidade, resistência ao impacto ou
funcionalidades;
Regra 7: utilize materiais melhores, tratamentos de superfície ou arranjos
estruturais de modo a diminuir sujeira, corrosão e desgaste;
Regra 8: preveja atualização, reparo e reciclagem por meio de rotulagem, uso de
módulos para desmontagem, pontos de separação e manuais de instrução;
Regra 9: promova a atualização, reparo e reciclagem por meio do uso de poucos
materiais, simples e reciclados, não misturados e sem ligas especiais;
Regra 10: utilize poucos elementos de junção e, tanto quanto possível, utilize
parafusos, adesivos, soldas e travas mecânicas, de acordo com o cenário do ciclo de
vida planejado.
No que diz respeito ao sucesso do integração da atividade de Ecodesign no
processo produtivo, segundo Johansson (2002), os fatores mais relevantes são
descritos a seguir.
A. Gestão:
• estabelecimento de compromisso e fornecimento de suporte;
• definição de metas ambientais claras;
• tratamento de questões ambientais como questões de negócios;
• tratamento da atividade de Ecodesign não apenas no nível operacional,
mas também a nível estratégico;
• inclusão de questões ambientais quando se estabelece a estratégia
tecnológica da empresa;
B. Relacionamento com os Clientes:
• estabelecimento de forte foco no cliente;
• formação de clientes nas em questões ambientais;
C. Relacionamento com Fornecedores
• Estabelecimento de relações próximas com fornecedores;
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D. Processo de Desenvolvimento:
• consideração de questões ambientais no início do processo de
desenvolvimento de produto;
• integração de questões ambientais no processo de desenvolvimento de
produtos atuais;
• introdução de “checkpoints” ambientais, opiniões e metas ambientais no
processo de desenvolvimento de produto;
• utilização de princípios de design ambiental, normas e padrões
específicos da empresa;
• realização de Ecodesign com equipes multifuncionais;
• aplicação de ferramentas de suporte (tal como ACV – nota do autor);
E. Competência:
• fornecimento de capacitação para o pessoal de desenvolvimento de
produto;
• apoio de atividades de desenvolvimento por um perito ambiental;
• utilização de exemplos de soluções de bom design (benchmarking);
F. Motivação:
• estabelecimento de uma nova mentalidade enfatizando a importância das
questões ambientais;
• existência de campeões ambientais reconhecidos;
• encorajamento dos colaboradores para que tomem parte ativa na
integração de Ecodesign.
Com relação ao consumidor, o produto pode ser definido como tudo aquilo que
uma empresa oferece ao seu público, para satisfazer suas necessidades e desejos. Se
considerarmos as crescentes mudanças comportamentais em busca de iniciativas
consideradas ambientalmente corretas, relatadas a partir da década de 1990, é
possível identificar algumas oportunidades de inovação nas características valorizadas
pelos consumidores em produtos considerados ambientalmente corretos, conforme
explicitadas por Ottman (1994) e Jöhr (1994), a saber:
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a) Fabricado com a quantidade mínima de matérias-primas e com matériasprimas renováveis, recicláveis e que conservem recursos naturais no processo de
extração;
b) Fabricado com a máxima eficiência energética e de utilização de água e com
o mínimo despejo de efluentes e resíduos;
c) Envasado em embalagens mais leves e de menor volume;
d) Ser concentrado, mais durável, prestar-se a múltiplos propósitos;
e) Ser mais facilmente consertado, ter maior eficiência energética quando
utilizado, conservar recursos naturais;
f) Quando utilizado, ser reciclável, ser reutilizável, ser biodegradável, poder ser
refabricado e poder ser substituído por refil.
Estas características corroboram a importância de que o projeto do produto
incorpore algumas funções consideradas premissas ambientais tais como a reciclagem,
a reutilização, e eficiência energética e a substituição. Os projetistas (designers) de
produtos, desde o desenvolvimento do conceito a ser atendido pelo produto,
consideram quais os benefícios ambientais seriam alcançados pelos produtos
(incluindo

seu processo produtivo) e quais

aqueles esperados pelos seus

consumidores. Associados aos requisitos para sua produção, esta análise acaba por
determinar as características de projeto incorporadas aos produtos a serem lançados.

3.4

Avaliação do Ciclo de Vida

Pode-se afirmar que a quase totalidade das estratégias de projeto (design) em
que a sustentabilidade ambiental é considerada, incorpora-se de alguma forma a
preocupação com o ciclo de vida do produto, considerando-o um sistema que gera
impactos ambientais desde sua pré-produção até o seu descarte. Assim, pode-se
descrever toda a vida de um produto como um conjunto de atividades e processos,
cada um deles absorvendo alguma quantidade de matéria e energia, provocando uma
série de transformações e emissões de naturezas diversas.
A abordagem analítica sobre o ciclo de vida de um produto vai além da esfera
estrita da indústria ou empreendimento, ela abrange todo o percurso que o produto
percorre, desde o processo para disponibilizar a matéria-prima e componentes, a
manufatura do bem, a utilização deste produto, o seu descarte, o tratamento da sucata,
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a matéria-prima reutilizada ou reciclada e a quantidade de energia despendida para
processá-la, assim como todos os recursos necessários para transportar, armazenar e
distribuir os componentes e o produto acabado. Neste contexto, verifica-se a
pertinência de esforços no desenvolvimento de ferramentas e métodos para projetar
produtos e processos de forma a identificar e eliminar ou minimizar a emissão de
poluentes ao longo deste percurso.
Segundo a Scientific Applications International Corporation (2006), o início do
desenvolvimento da ACV ocorreu na década de 60, quando surgiram as primeiras
preocupações com a capacidade de atender à crescente demanda por matérias primas
e energia para o desenvolvimento da economia. Em uma das primeiras publicações do
gênero, Harold Smith, na Conferência Mundial da Energia em 1963, relatou seu cálculo
considerando a cumulativa necessidade de energia para a produção de insumos
químicos intermediários no setor produtivo. As previsões dos efeitos da evolução da
população mundial sobre a demanda por matérias-primas finitas e recursos energéticos
publicados por Dennis Meadows em 1972 alertaram para o rápido esgotamento dos
combustíveis fósseis e para as possíveis alterações climáticas resultantes do excesso
de calor desperdiçado nos processos produtivos. Isto veio a estimular a realização de
cálculos mais detalhados sobre o uso de energia em processos industriais. Durante
este período, pouco mais que uma dezena de estudos foram realizados para estimar os
custos e as implicações ambientais da utilização de fontes alternativas de energia.
Desde o início dos anos 70 até o final dos anos 80, com a crise da economia
mundial provocada pelo boicote dos países da Organização dos Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) à produção de petróleo, houve uma intensa procura por fontes
alternativas de energia. Esta condição despertou a sociedade para uma maior
valorização dos recursos naturais e um grande esforço foi despendido em estudos para
avaliar processos produtivos visando minimizar consumo de energia proveniente de
fontes não renováveis. Mesmo com uma abordagem predominantemente energética,
vários aspectos relativos às emissões foram considerados. Em particular, ganhou força
a discussão sobre política de reciclagem nas empresas, dentre as quais o uso de
materiais recicláveis para embalagens. Uma das questões que se colocava era a
comparação de vantagens e desvantagens do uso de embalagens retornáveis contra o
uso de embalagens descartáveis.
Em 1969, alguns pesquisadores do Midwest Research Institute (MRI) americano
iniciaram um estudo interno para a The Coca-Cola Company, que lançou as bases para
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o desenvolvimento das atuais técnicas para a realização de inventários de ciclo de vida
de produtos. Em uma comparação de diferentes tipos de vasilhames para
envasamento da bebida, buscou-se determinar qual vasilhame produzia a menor
liberação de resíduos para o ambiente e qual consumia menos recursos naturais na
sua produção. O estudo quantificou os combustíveis e matérias-primas utilizadas e as
cargas ambientais a partir de processos de produção para cada recipiente. Outras
empresas nos Estados Unidos e na Europa realizaram inventários de ciclo de vida e
análises comparativas similares no início dos anos 70. Nessa altura, muitas das fontes
de informações disponíveis eram públicas, tais como documentos governamentais ou
publicações técnicas, mas dados industriais específicos não estavam disponíveis.
O método de quantificar a utilização dos recursos ambientais e lançamentos de
produtos ao meio ambiente se tornou conhecido pelo nome de Resource and
Environmental Profile Analysis (REPA), tal como praticado nos Estados Unidos. Na
Europa, este método ficou conhecido pelo nome de balanço ecológico (Ecobalance).
Com a formação de grupos de interesse públicos para incentivar a indústria a garantir o
fornecimento de informações de domínio público mais precisas, cerca de 15 REPAs
foram realizadas entre 1970 e 1975. Durante este período, foi desenvolvido um
protocolo padrão ou metodologia de pesquisa para a realização destes estudos de
ACV. Estes procedimentos metodológicos envolveram necessariamente uma série de
pressupostos não triviais. Durante estes anos, os pressupostos e as técnicas utilizadas
sofreram considerável revisão pela Environmental Protection Agency (EPA) e outros
organismos

correlatos

nas

economias

desenvolvidas,

com

colaboração

de

representantes das principais indústrias.
De 1975 até o início da década de 1980, devido ao arrefecimento da influência
da crise do petróleo nos sistemas produtivos, as preocupações ambientais foram aos
poucos deslocadas para questões de gestão de resíduos perigosos e lixo urbano. No
entanto, durante todo este tempo, os inventários e suas respectivas análises do ciclo
de vida de produtos e processos continuaram a evoluir e a metodologia melhorada por
meio de um lento fluxo de cerca de dois estudos por ano, a maioria dos quais incidindo
sobre as necessidades energéticas. Durante este tempo, o interesse europeu cresceu
com a criação de um Diretório Ambiental (Environment Directorate DG X1), uma das 40
ações realizadas pela Comissão Européia, órgão executivo da União Européia (UE).
Profissionais europeus que atuam em ACV desenvolveram abordagens paralelas
àquelas utilizadas nos EUA Além de trabalhar para padronizar regulamentos sobre
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poluição em toda a Europa, o Diretório DG X1 emitiu a Diretiva sobre Contêineres para
Alimentos Líquidos, em 1985, que passou a controlar o consumo de energia e de
matérias-primas e a geração de resíduos sólidos pelos fabricantes destes produtos.
Quando os resíduos sólidos se tornaram uma questão mundial no final da
década de 80, novamente a ACV surgiu como uma ferramenta útil para analisar os
problemas ambientais. Como o interesse em todos os domínios que afetam os recursos
e o meio ambiente aumentou, o método de ACV passou novamente a ser melhorado e
atualizado. Uma ampla base de consultores e pesquisadores em todo o mundo tem
refinado e expandido a técnica. A necessidade de avançar para além do inventário de
avaliação de impactos ambientais trouxe o método de ACV para outro horizonte de
evolução gerando publicações da Society of Environmental Toxicology and Chemistry
(SETAC) em 1991; 1993 e 1997.
Como

exemplo

de

abordagem,

segundo

Tibor

(1996)

a

metodologia

desenvolvida pela SETAC, para o subcomitê 5 do ISO TC 207, prevê as seguintes
etapas:
• Definição de metas e o escopo da avaliação;
• Medição dos materiais e energia utilizados;
• Avaliação do impacto do ciclo de vida.
Quanto aos materiais e energia utilizados, inclui:
• Extração e o processamento de matérias-primas;
• Processos de fabricação;
• Transporte, e a distribuição;
• Uso/reutilização/manutenção;
• Reciclagem;
• Descarte final.
Em 1991, as preocupações sobre o uso inadequado de ACV em amplas faixas
de mercado geraram reivindicações feitas pelos fabricantes de produtos o que resultou
em uma resolução assinada por onze Procuradores-Gerais de estados americanos. A
resolução suspendeu o uso de resultados da aplicação de ACVs para a promoção de
produtos até que métodos uniformes para a realização destas avaliações fossem
desenvolvidos e até que se chegasse a um consenso sobre a forma como este tipo de
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comparação ambiental pode ser utilizado sem enganos. Esta ação, com a pressão de
outras organizações ambientais para padronizar a metodologia de ACV, levou ao
desenvolvimento das normas da International Standard Organization (ISO) série 14000,
entre 1997 e 2002.
Em 2002, o United Nations Environment Programme (UNEP) uniu forças com a
SETAC para o lançamento da Iniciativa do Ciclo de Vida (Life Cycle Initiative), uma
parceria internacional para o desenvolvimento de três programas. Os programas da
Iniciativa do Ciclo de Vida visam pôr em prática e pensar melhor as ferramentas de
apoio com fornecimento de melhores dados e indicadores. O programa de Gestão do
Ciclo de Vida ou Life Cycle Management (LCM) produz sensibilização e melhora das
competências de tomadores de decisões pela produção de material informativo, criação
de fóruns para compartilhamento de boas práticas e realização de treinamento em
todas as partes do mundo. O programa de Inventário de Ciclo de Vida ou Life Cycle
Inventory (LCI) melhora o acesso global a dados transparentes e de alta qualidade,
promovendo sua hospedagem e facilitando o trabalho de grupos de peritos, cujos
resultados são sistemas de informação baseados na web. O programa de Avaliação do
Impacto de Ciclo de Vida (ou Life Cycle Impact Assessment – LCIA) aumenta a
qualidade e alcance global de indicadores do ciclo de vida, promovendo o intercâmbio
de opiniões entre os peritos, cujo trabalho resulta em um conjunto de recomendações
amplamente aceito.
Conforme Chehebe (1997), a Avaliação do Ciclo de Vida – ACV ou Análise do
Ciclo de Vida, como o autor se refere, atualmente pode ser considerada uma técnica
utilizada para avaliação dos aspectos ambientais associados a um produto,
compreendendo etapas que vão desde a retirada da natureza das matérias primas
elementares que entram no sistema produtivo (berço) à disposição do produto final
(túmulo). Em alguns casos utiliza-se a expressão Avaliação do Ciclo de Vida (Life Cycle
Assessment - LCA) para designar um processo em que é possível associar a ACV a
um resultado objetivo, em termos de impactos ambientais, tal como emissões totais de
dióxido de carbono geradas pela fabricação, uso e descarte de um produto. Isto é útil
quando se pretende ranquear produtos sob este aspecto. O esquema a seguir (Figura
4) apresenta resumidamente as fases do ciclo de vida de um produto e o fluxo de
materiais e energia presentes, a serem inventariados durante a aplicação do método.
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Figura 4 - Esboço dos conceitos para ACV
Fonte: Curran (1996)

Resumidamente, a ACV constitui-se em procedimentos metodológicos que
permitem avaliar os impactos ambientais associados a qualquer atividade ou produto
desde o estágio de obtenção das matérias primas até aquele no qual todos os
materiais retornam ao meio ambiente.
Do ponto de vista da fabricação de produtos de consumo, para uma abordagem
ambientalmente consciente, faz-se necessária uma visão ampla sobre todas as fases
do ciclo de vida dos produtos já no seu projeto. Assim, todas as atividades necessárias
para produzir, distribuir, utilizar e descartar um produto são consideradas parte de um
mesmo problema. Neste sentido, o projeto ou design de um produto passa por uma
abordagem sistêmica.
A norma ABNT ISO/TR 14.062: Gestão Ambiental – Integração de Aspectos
Ambientais no Projeto e Desenvolvimento do Produto estabelece a necessidade de se
relacionar três atributos básicos ao Ecodesign: saúde e segurança dos usuários
internos à fábrica, o mesmo em relação aos usuários externos e finalmente os aspectos
relacionados ao ambiente de modo geral (ABNT, 2004 a). A fase de Projeto Conceitual,
ilustrado na figura 5, é o momento mais adequado em que estes atributos devem ser
considerados.
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Figura 5 - Etapas do desenvolvimento de produtos
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR ISO 14040 (2009 a).

Um dos métodos de desenvolvimento de produtos e serviços que consegue
atingir estes objetivos é o Desdobramento da Função Qualidade (Quality Function
Deployment – QFD). O QFD é um método de desenvolvimento de produtos
desenvolvido na década de 90 que tem como propósito principal definir a garantia da
qualidade na fase de projeto, além de identificar e traduzir as exigências dos clientes
em características técnicas do produto para atender a essas exigências (CARNEVALLI,
2009).
Outra técnica conhecida é o Projeto do Ciclo de Vida do Produto (PCV) ou Life
Cycle Design (LCD). Segundo Manzini et al. (1998), o objetivo do PCV é criar uma ideia
sistêmica do produto, em que os inputs de materiais e energia bem como o impacto de
todas as emissões e refugos sejam reduzidos ao mínimo possível, seja em termos
quantitativos ou qualitativos mitigando-se a nocividade de seus efeitos ou reduzindo a
carga ambiental associada a todo o ciclo de vida do produto.
Assim, considerando-se todas as etapas básicas para o desenvolvimento de um
produto, a fase de Projeto Conceitual oferece um grande campo de oportunidades para
aplicação da técnica de ACV, devendo-se levar em consideração as etapas de
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Definição do Objetivo e Escopo, a Análise do Inventário, a Avaliação de Impacto
Ambiental e a Interpretação dos dados obtidos (Figura 6).

Figura 6 - Estrutura para aplicação de uma ACV
Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR ISO 14040
(2009 a).

Estas etapas são descritas a seguir, segundo as tarefas típicas pertinentes e os
resultados esperados de sua realização (KULAY; SEO, 2006).

Etapa 1: Definição do Objetivo e Escopo
Na definição de objetivos é estabelecida a razão principal para a condução do
estudo, sua abrangência e o público-alvo a que os resultados se destinam. Já na
definição do escopo são considerados aspetos metodológicos de ordem pratica, de
cunho essencial para o estudo, tais como o estabelecimento de parâmetros, a Unidade
Funcional e fluxo de referência do produto, fixação de fronteiras, critérios para a
alocação de cargas ambientais, bem como as categorias de impacto a serem usadas
na etapa de nome correspondente (ABNT, 2009 a).
Por ocasião do estabelecimento do escopo, é importante que sejam
considerados aspectos geográficos, temporais e tecnológicos do sistema de produto –
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ou seja, a porção do espaço sobre a qual se dará a aplicação da metodologia – para
efeito de refino das fronteiras e seleção de informações a serem utilizadas
posteriormente no inventário. De uma maneira simplificada, as normas ABNT NBR ISO
14040 e 14044, estabelecem que o conteúdo mínimo do escopo de um estudo de ACV
deve referir-se a três dimensões: onde iniciar e parar o estudo do ciclo de vida (a
extensão da ACV), quantos e quais subsistemas incluir (a amplitude da ACV) e o nível
de detalhes do estudo (a profundidade da ACV). Na prática, o delineamento da
fronteira do sistema deve ser realizado com bastante acuidade, pois deve levar em
consideração os recursos financeiros disponíveis e o tempo, ou seja, existem certas
tensões entre a precisão e a praticidade. Portanto, devem-se adotar procedimentos que
tornem o estudo gerenciável, prático e econômico, sem que sejam, no entanto,
descuidados aspectos que confiram confiabilidade ao modelo (ABNT, 2009 a, 2009 b).

Etapa 2: Análise do Inventário
A análise de inventário é a segunda etapa de metodologia da ACV. Nela são
realizadas a coleta e a quantificação de todas as variáveis (matéria-prima, energia,
transporte, emissões para o ar, efluentes, resíduos sólidos, entre outros) que se
relacionem ao ciclo de vida de um produto, processo ou atividade. A condução do
inventário consiste de um processo iterativo, cuja seqüência de eventos envolve a
checagem de procedimentos, de forma a assegurar que os requisitos de qualidade
estabelecidos na primeira fase estejam sendo obedecidos. Para muitos autores, essa
fase se assemelha bastante a um balanço contábil-financeiro, no qual, em vez de
valores econômicos, são considerados os fluxos de matéria e de energia. Por conta
disso, pode-se depreender que o total de entradas no sistema em estudo deve ser
comparável, em número, ao somatório das saídas do mesmo. O inventário, na prática,
revela-se um procedimento difícil e trabalhoso, por conta de uma série de razões, todas
elas ligadas direta ou indiretamente à coleta de dados. Dessa forma, recomenda-se
organizar a fase de análise do inventário com as seguintes atividades, de acordo , as
normas ABNT NBR ISO 14040 e 14044 (ABNT, 2009 a, 2009 b):
• preparação para a coleta de dados, que compreende construção do diagrama
de fluxo de processo envolvendo as fases de aquisição de matéria-prima, processo de
fabricação, uso/manutenção e reciclagem/tratamento de resíduos;
• coleta de dados;
• definição e refinamento dos limites do sistema;
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• determinação dos procedimentos de cálculo;
• procedimentos de alocação.
A Norma ISO 14.040 estabelece que um esquema geral para o inventário deva,
em princípio, ser constituído de:
• apresentação do sistema de produto a ser estudado e dos limites considerados
em termos dos estágios de Ciclo de Vida, unidades de processo e entradas e saídas do
sistema;
• uma base para comparação entre sistemas (em estudos comparativos);
• procedimentos de cálculo e da coleta de dados, incluindo-se as regras para
alocação de produtos e o tratamento dispensável à energia;
• elementos necessários a uma correta interpretação, por parte do leitor, dos
resultados da análise do inventário.

Etapa 3: Avaliação de Impacto Ambiental
Toda ação ou atividade que resulta em alteração no meio ambiente ou parte
dele pode ser estudada quanto a sua influência, magnitude, abrangência e freqüência.
Desta forma avalia-se a significância dos impactos ambientais para a organização ou
empreendimento analisado. O processo pode ser considerado tanto qualitativo como
quantitativo e se baseia nos resultados obtidos na análise do inventário, levando em
conta os efeitos que podem ser causados ao meio ambiente e à saúde do homem. Os
níveis de detalhe, escolha dos impactos a serem avaliados e a metodologia utilizada
dependem do objetivo e do escopo do estudo. A análise dos impactos permite reuni-los
em grupos de interesse tais como efeito estufa, mortalidade, destruição da camada de
ozônio, eutrofização, formação fotoquímica de ozônio, toxicidade, ocupação de área,
entre outros. Tal como aparece apresentado no texto da NBR ISO 14040 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR ISO 14040 (2009 a), a avaliação
de impacto é, geralmente, constituída dos seguintes elementos:
a) Seleção e definição das categorias – onde são identificadas as
preocupações ambientais e as categorias e os indicadores que o estudo
utilizará. As categorias devem ser definidas com base no conhecimento
científico dos processos e mecanismos ambientais. Como isso nem
sempre é possível, admite-se que, em alguns casos muito específicos, o
julgamento de valores possa substituir parte do conhecimento científico.
b) Classificação – onde os dados do inventário são classificados e
agrupados nas diversas categorias selecionadas (como Potencial de
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Aquecimento Global, destruição da camada de ozônio, acidificação,
toxicidade humana, exaustão dos recursos naturais, etc.). A atribuição
adequada de aspectos ambientais às suas categorias de influência é
condição essencial para conferir relevância e validade à avaliação de
impacto.
c) Caracterização – na transposição dos aspectos ambientais em seus
impactos correspondentes, realizada por meio da aplicação de índices de
conversão

denominados

fatores

de

equivalência.

Quando

a

caracterização estiver completa, formar-se-á então o Perfil de Impactos
Ambientais do produto em estudo, por meio do qual será possível
comparar diretamente o potencial dos impactos do objeto sob análise.
São também considerados, para efeito de execução da Avaliação de Impactos,
muito embora em caráter não obrigatório, os procedimentos de Normalização e
Valoração, cuja aplicação se destina à consolidação do perfil de cargas ambientais em
um índice único.
A avaliação de impacto pode não ser necessária em todas as aplicações da
ACV de produtos; no entanto, sua realização se faz útil para efeito da avaliação de
oportunidade de melhoria de desempenho ambiental do sistema, em casos para os
quais esse mesmo diagnóstico seja essencial ao processo gerencial de tomada de
decisão.

Etapa 4: Interpretação
Consiste na identificação e análise dos resultados obtidos nas fases de
inventário ou avaliação de impacto de um estudo de ACV. O produto da interpretação
de resultados pode tomar a forma de conclusões e recomendações aos profissionais
que se valem da ACV como instrumento de auxílio ao processo de tomada de decisão.
A fase de interpretação de uma ACV compreende as três etapas seguintes da NBR
ISO 14040, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR
ISO 14040 (2009 a):

• Identificação das questões ambientais mais significativas com base nos
resultados da análise do inventário ou ACV;
• Avaliação que pode incluir elementos tais como a checagem da integridade;
• Sensibilidade e consistência; conclusões, recomendações e relatórios sobre as
questões ambientais significativas.

54
Segundo Chehebe (1997), além de ser útil para a fase de Projeto do Produto, o
método de ACV pode estar presente em muitas etapas e atividades no campo da
produção, consumo e descarte destes produtos. Dentre as aplicações podemos citar:
•

Base técnica para tomada de decisão política. Exemplo: Substituição

do carro a gasolina por carro elétrico (elimina emissões distribuídas, mas exige maior
geração de energia elétrica);
•

Concepção e comparação de produtos (vantagens competitivas).

Exemplo: escolha entre esquadrias de alumínio e plástico (na produção de Al são
gerados gases ácidos de S e NOx, mas na produção de PVC são gerados gases
tóxicos como cloroetano);
•

Aprimoramentos de produtos e processos:
 Aspectos potenciais para melhoria do desempenho econômico;
 Possibilidades de substituição de matérias primas por alternativas menos
danosas ou caras;
 Novo design para facilitar reciclagens e adoção de novos materiais; etc.

•

Elaboração de subsídios para políticas públicas:
 Políticas de taxação ambiental;
 Responsabilização do produtor;
 Orientação para uso de poder de compra do Estado;
 Critérios de aprovação para projetos industriais;
 Instrumental para estudos de impacto ambiental.

Em particular, a aplicação do método justifica-se devido à necessidade de se
utilizar ferramentas robustas e padronizadas. Pode-se dizer que os estímulos mais
presentes que vêm promovendo o método são a dimensão ampliada que a questão
ambiental adquiriu nos últimos 20 anos, a complexidade crescente dos processos e
produtos, a crescente preocupação com a prevenção (novos paradigmas para
planejamento da produção) e, talvez principalmente, a incorporação da variável
ambiental pelo mercado.
O método de ACV também tem por objetivo fornecer ao empreendedor uma
visão de conjunto sobre um produto ou serviço, estimulando os tomadores de decisão a
verificarem todos os aspectos ambientais e auxiliando todos os setores a tomarem
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consciência de suas atitudes e de como adequá-las ao projeto ambiental do
empreendimento. Daí o surgimento para uma movimentação das empresas no sentido
de posicionar seus produtos e serviços também a partir da lógica da sustentabilidade
ambiental. O crescente custo de insumos, vários destes agora como commodities
globais, e o alto nível competitivo cada vez mais presente em vários mercados, dentre
eles o mercado de luminárias públicas, também são indutores deste processo.
Por outro lado, surgem novas expectativas quanto às responsabilidades dos
setores público, produtivo e de serviços para com a sociedade, pois, como agentes que
dispõem de recursos financeiros e tecnológicos para uma atuação mais ágil, decisiva e
direta, podem impactar a obtenção de soluções de problemas ambientais e sociais.
Desta forma, a ACV pode ser útil no desenvolvimento, planejamento e projeto de
produtos. As empresas do setor produtivo estão deixando de focalizar apenas na
geração de rejeitos e no consumo de energia e passaram a examinar fatores relativos
ao projeto do produto propriamente e ao processo de produção.
Vale ressaltar, que esses processos não restringem a análise à ação estrita da
indústria, pois a coleta de dados muitas vezes precisa recorrer a fontes de informações
a que o técnico analista não tem acesso direto, o que torna necessário recorrer a fontes
secundárias ou terciárias para obter dados referentes à cadeia produtiva. Os dados
podem ser tomados de forma parcial (segmentada) ou regional, podendo validar um
processo em detrimento a outro, mas devido às restrições no acesso a informações,
muitas vezes não se têm a capacidade de determinar qual o nível do impacto ao meio
ambiente representado pelo ciclo de vida de um produto. Portanto, é importante ter em
mente que a ACV, por sua natureza, não é uma ferramenta capaz de medir os
impactos reais ambientais, e sim impactos potenciais por meio de modelos.
A partir da aplicação do método de ACV pode-se verificar que o projeto e uso
sustentável de um produto se tornam mais racional, econômico e efetivo do que uma
ação de mitigação de efeitos indesejáveis após a realização do seu ciclo de vida.
Também com base nesse método, podem-se comparar produtos, processos e serviços
com a finalidade de tomar decisões de consumo ou gestão de impactos gerados em
empreendimentos públicos ou privados.
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3.5

Normalização para ACV e Certificação de Produtos

A série de normas ISO 14000 foi desenvolvida pela Comissão Técnica 207 da
International Standardization for Organization (ISO) (TC 207), no início da década de
90 como resposta à demanda mundial por uma gestão ambiental mais confiável, onde
o meio ambiente foi introduzido como uma variável importante nas estratégias de
negócios. A visão e o objetivo das normas de Sistema de Gestão Ambiental é fornecer
uma assistência às organizações coerente com o conceito de desenvolvimento
sustentável. Esta iniciativa foi estruturada basicamente em duas grandes áreas,
conforme descrito na Comunidade ACV (INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO
EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2009):
a) Foco nas Organizações Empresariais: esta área teve por objetivo
orientar a implementação de uma gestão ambiental verificável, com
qualidade e consistência, para reduzir os riscos nas atividades dessas
organizações e facilitar o comércio internacional;
b) Foco nos Produtos e Serviços: esta área teve por objetivo construir
uma base comum e racional aos vários esquemas, privados, nacionais
e regionais de avaliações de produtos.
Pode-se dizer que o início dos trabalhos que levaram à elaboração da família de
normas ISO 14.000 ocorreu em 1991 quando a ISO criou um Grupo Assessor
Estratégico sobre Meio Ambiente Strategic Advisory Group on Environment (SAGE),
para analisar a necessidade de desenvolvimento de normas internacionais na área do
meio ambiente (LEMOS, 2009). Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, o
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, presidido pelo empresário
suíço Stephan Schmidheiny, apoiou a criação de um comitê específico, na ISO, para
tratar das questões de gestão ambiental.
Em março de 1993, a ISO estabeleceu o Comitê Técnico de Gestão Ambiental,
ISO/TC207, para desenvolver uma série de normas internacionais de gestão ambiental,
a exemplo do que já vinha sendo feito pelo ISO/TC 196, com a série ISO 9000 de
Gestão de Qualidade. A série, que recebeu o nome de ISO 14000, refere-se a vários
temas, como sistemas de gestão ambiental, auditorias ambientais, rotulagem
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ambiental, avaliação do desempenho ambiental, avaliação do ciclo de vida e
terminologia.
A Associação Canadense de Normas dá suporte ao secretariado e administra o
programa geral de trabalho do TC 207, com os órgãos de normalização de diversos
países se responsabilizando pelos diferentes grupos subsidiários do TC 207.
O Comitê Técnico de Gestão Ambiental, ISO/TC 207, conta com a participação
de representantes de cerca de 60 países nas suas reuniões plenárias anuais. O campo
de trabalho do TC 207 está em constante evolução. Em maio de 2002 foi aprovado um
novo item de trabalho na área de mudanças climáticas: “Medição, Comunicação e
Verificação de Emissões de Gases Estufa”.
Se um TC tem um grande volume de trabalho, o procedimento normal é dividir o
trabalho de desenvolvimento das normas, e distribuí-lo para um grupo de subcomitês,
cada um cobrindo uma área específica. O TC 207 atualmente tem cinco subcomitês
tratando dos seguintes assuntos:
SC 01 Sistemas de Gestão Ambiental
SC 02 Auditorias Ambientais
SC 03 Rotulagem Ambiental
SC 04 Avaliação de Desempenho Ambiental
SC 05 Avaliação de Ciclo de Vida
Além desses subcomitês, o TC 207 conta hoje com dois grupos de trabalho
(WGs) que lidam com comunicações ambientais e mudanças climáticas. Existe
também um grupo de trabalho que cuida de Termos e Definições, do qual participam
representantes de todos os subcomitês e grupos de trabalho, para evitar que os
diversos SCs e WGs usem termos com interpretações diferentes (pois os técnicos que
participam em cada grupo são diferentes).
Desde a sua formação em 1993, o TC 207 tem organizado plenárias anuais,
realizadas em diferentes localidades em todo o mundo, para equilibrar os custos de
viagem e os custos de sediar esses eventos. As mais recentes reuniões plenárias do
TC 207 ocorreram no Rio de Janeiro (1996), São Francisco (EUA), Seul (Coréia),
Estocolmo (Suécia), Kuala Lumpur (Malásia), Johanesburgo (África do Sul), Bali
(Indonésia), Buenos Aires (Argentina) e Madri (Espanha, 2005). Grande parte dos
grupos subsidiários (subcomitês, grupos de trabalho, grupos tarefa etc.) do TC 207
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reúne-se simultaneamente com a plenária anual, e toda a série de reuniões ocorre em
cerca de oito dias. Os Subcomitês e grupos de trabalho podem organizar reuniões
adicionais durante o ano para adiantar o trabalho.
Existem três idiomas oficiais na ISO: Inglês, Francês e Russo. Na prática, o
Russo não é utilizado em reuniões, e é usado apenas nos glossários de termos da ISO.
Reuniões Plenárias do TC 207 são geralmente conduzidas exclusivamente em inglês,
com serviço de tradução simultânea para o francês. Todas as reuniões de grupos de
trabalho do TC 207 são conduzidas em inglês. A pedido dos países de idioma
espanhol, o TC 207 montou uma Força Tarefa de Tradução para o Espanhol, que faz
uma tradução ‘semi-oficial’ das Normas da série ISO 14000 (ISO/TC 207/ NGO TG N
25).
Em virtude da impossibilidade da ABNT criar, em 1994, um Comitê Brasileiro
para acompanhar e influenciar o desenvolvimento das normas da Série ISO 14000, foi
criado com o apoio da ABNT o Grupo de Apoio à Normalização Ambiental (GANA),
com sede no Rio de Janeiro, e com a participação de empresas, associações e
entidades representativas de importantes segmentos econômicos e técnicos do país. O
Grupo tinha como objetivo acompanhar e analisar os trabalhos desenvolvidos pelo
ISO/TC 207 e avaliar o impacto das normas ambientais internacionais nas
organizações brasileiras (VALLE, 2002).
O GANA, através de uma participação efetiva nos trabalhos do ISO/TC 207,
influiu decisivamente para que os interesses da indústria brasileira e dos países em
desenvolvimento fossem levados em conta no desenvolvimento da Série ISO 14000.
Como resultado, temos hoje mais de 2000 certificados ISO 14001 (algumas empresas,
como a PETROBRAS, tem vários) contribuindo, portanto, para promover uma maior
competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional. As Normas ISO
14000 são de adoção voluntária pelas empresas, mas na prática, torna-se quase
obrigatória para as empresas que vendem seus produtos no exterior. Neste período,
várias normas da Série ISO 14000 foram traduzidas para o português e publicadas
como Normas Brasileiras NBR ISO (como a NBR ISO 14001 e a NBR ISO 14010).
No final de 1998, o GANA encerrou suas atividades, e em abril de 1999 a ABNT
criou o Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental – ABNT/CB-38, que substituiu o GANA
na discussão e desenvolvimento das normas ISO 14000 a nível internacional e na
tradução e publicação das normas brasileiras correspondentes. O ABNT/CB-38 foi
criado com estrutura semelhante ao ISO/TC 207 e seus Subcomitês.
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Para apresentar efetivamente uma posição que represente os interesses do país
no desenvolvimento das normas de gestão ambiental, é fundamental a participação do
mais amplo espectro da sociedade brasileira no CB-38. Por este motivo o comitê é
aberto à contribuição de todos os interessados na formulação destas normas. A
participação de uma empresa ou instituição pode ser feita como cotista do CB 38,
quando podem participar ativamente na discussão e votação das posições brasileiras
adotadas nas reuniões internacionais de desenvolvimento das normas. Universidades,
organizações não governamentais e instituições não cotistas são convidadas e
estimuladas a participar nas reuniões das comissões de estudos, durante a fase de
discussão das posições brasileiras e redação dos documentos.
O CB-38 conta com o apoio especial do Ministério de Ciência e Tecnologia, que
viabiliza a participação nas reuniões internacionais mais importantes. Tem como
cotistas grandes empresas e entidades de classe como a ABIQUIM, ARACRUZ,
BRASKEN, BUREAU VERITAS, CBL, CEMPRE, CNI, CST, CVRD, DETEN,
ELETROBRÁS, ESSO Brasileira, FIESP, FIEMG, FIRJAN, FURNAS, Ministério do
Meio Ambiente, PETROBRÁS, SAMARCO, SENAI-SP, SIEMENS, e SUZANO.
Como foi dito anteriormente, a estrutura operacional do comitê é semelhante à
estrutura do ISO/TC 207, visando facilitar os contatos de mesmo nível e atribuições de
responsabilidades. As principais atribuições e responsabilidades dos órgãos que
constituem o comitê seguem o Regimento Interno da ABNT.
O CB 38 tem hoje em sua estrutura os seguintes Subcomitês:
SC 01: Sistemas de Gestão Ambiental;
SC 02: Auditorias Ambientais;
SC 03: Rotulagem Ambiental;
SC 04: Desempenho Ambiental;
SC 05: Avaliação de Ciclo de Vida;
SC 06: Termos e Definições;
SC 07 (ISO/TC 207- WG3): Integração de Aspectos Ambientais no Projeto e
Desenvolvimento de Produtos (Ecodesign);
SC 08 (ISO/TC 207- WG4): Comunicação Ambiental;
SC 09 (ISO/TC 207- WG5): Mudanças Climáticas.
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A seguir descrevem-se as atividades de cada Subcomitê e as principais normas
produzidas. Uma relação completa atualizada das normas ABNT sobre Gestão
Ambiental pode ser verificada no Apêndice 1.

SC 01 - Sistemas de Gestão Ambiental
Foram aprovadas e publicadas (em 1996) as Normas ISO 14001, Sistemas de
Gestão Ambiental – Especificação e Diretrizes para Uso e ISO 14004, Sistemas de
Gestão Ambiental – Diretrizes Gerais sobre Princípios, Sistemas e Técnicas de Apoio,
e um Relatório Técnico ISO TR 14061, Guia para Orientar Organizações Florestais no
Uso das Normas ISO 14001 e ISO 14004 (esta última publicada em 1998). A ABNT
publicou, também em 1996, a tradução das normas de sistemas de gestão ambiental,
que são as NBR ISO 14001 e NBR ISO 14004.
A Norma ISO 14001 é, por enquanto, a única da Série ISO 14000 que trata de
certificação por uma terceira parte, isto é, uma entidade especializada e independente,
reconhecida em um organismo autorizado de credenciamento (ou acreditação), no
Brasil é o INMETRO.
O TC 207 já realizou uma revisão das Normas 14001 e 14004, para um melhor
alinhamento com a Norma ISO 9001-2000 e para esclarecer melhor partes do texto das
normas. As ISO 14001:2004 e a 14004:2004 foram publicadas pela ISO em 2004. A
ABNT já publicou a NBR ISO 14001:2004.
Em junho de 2006, atingimos aqui no Brasil a expressiva marca dos 2500
certificados ISO 14001. Isto porque as grandes empresas como PETROBRAS, Aracruz
Celulose e as grandes montadoras de automóveis estão “sugerindo” a seus
fornecedores que também se certifiquem. Praticamente, todas as Empresas que foram
certificadas com Norma ISO 14001 melhoraram seus desempenhos ambientais e
ficaram mais competitivas, pois reduziram o consumo de água, energia e matériasprimas, passando a produzir menos efluentes para serem tratados.
Para obter a certificação ISO 14001, uma empresa deve definir a sua Política
Ambiental, implantar um Sistema de Gestão Ambiental, cumprir a legislação ambiental
aplicável (ao país e àquela localidade), e assumir um compromisso com a melhoria
contínua de seu desempenho ambiental (KIPERSTOK et al., 2002).
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SC 02 - Auditorias Ambientais
Em 1996, três Normas de Auditorias Ambientais foram aprovadas e publicadas
pela ISO:
- ISO 14010, Diretrizes para Auditoria Ambiental – Princípios Gerais;
- ISO 14011, Diretrizes para Auditoria Ambiental – Procedimentos de Auditoria;
- ISO 14012, Diretrizes para Auditoria Ambiental – Critérios de Qualificação para
Auditores Ambientais.
Neste mesmo ano, a ABNT publicou as NBR ISO correspondentes. As normas
de Auditoria são importantes porque garantem a credibilidade do processo de
certificação. São dirigidas às auditorias de terceira parte, por entidades externas e
independentes, que verificam se o sistema de gestão implantado está de acordo com a
ISO 14001.
Estas três normas foram substituídas em 2002 por uma única, que uniu os
procedimentos de auditoria ambiental e da qualidade, a ISO 19011: Diretrizes para
Auditorias de Qualidade e Ambiental. A ABNT já publicou sua tradução, a NBR ISO
19011.
Foi publicado em 2001 um Relatório Técnico, ISO TR 14015, Sistemas de
Gestão Ambiental – Avaliações Ambientais de Localidades e Organizações, muito útil
para verificar o passivo ambiental de empresas. A NBR ISO 14015 foi publicada em
2003.

SC 03 - Rotulagem Ambiental
A Rotulagem Ambiental já é praticada em vários países, como Alemanha,
Suécia, Japão, Canadá e Holanda, mas com formas de abordagem e objetivos
diferentes. A conscientização dos consumidores, sobre as questões ambientais,
propiciou o surgimento de sistemas de rotulagem ambiental (selo verde), destinados a
identificar benefícios ambientais em processos e produtos. Num programa de Selo
Verde (Rotulagem Tipo I), o selo é concedido a produtos que satisfaçam a um conjunto
de requisitos pré-determinados.
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A rotulagem começou com iniciativas nacionais, em geral com a participação de
órgãos governamentais. A iniciativa mais antiga é da Alemanha (Blue Angel, 1978),
seguida pelos países nórdicos (Nordic Swan, 1988), Canadá (Environmental Choice,
1988), Japão (Eco-Mark, 1989), Estados Unidos (Green Seal, 1990), França (NFEnvironnement, 1991), Índia (Eco Mark, 1991), Coréia (Eco Mark), Cingapura (Green
Label), Nova Zelândia (Environmental Choice) e União Européia (European
Ecolabelling), todos em 1992, e Espanha (AENOR, 1993). Esses programas usam
critérios diferentes para a concessão do selo verde, com alguns (como Japão e
Canadá) focalizando as externalidades ambientais do consumo (uso e descarte final),
outros (como França e União Européia) focalizando as externalidades ambientais da
produção. O selo dos países nórdicos adota, como critério para concessão, a avaliação
do ciclo de vida do produto.
Por iniciativa da organização Green Seal, foi criada recentemente uma rede
mundial de rotulagem ambiental, denominada Global Ecollabeling Network – GEN. O
interesse pela rotulagem ambiental vem aumentando, assim como a preocupação com
a possibilidade do sistema (Rótulo Tipo III) ser usado como barreira não alfandegária
no comércio internacional.
Para harmonizar estes procedimentos diferentes, o SC 03 do ISO/TC 207
publicou as seguintes normas de Rotulagem Ambiental:
- ISO 14020, Rótulos e Declarações Ambientais – Princípios Básicos (1998);
- ISO 14021, Auto Declarações Ambientais (Rótulo Ambiental Tipo II, 1999);
- ISO 14024, Rótulo Ambiental Tipo I (de terceira parte, 1999);
- Relatório Técnico TR/ISO 14025 - Rotulagem Ambiental Tipo III: Princípios e
procedimentos (2000).
A norma ISO 14020 contém princípios básicos, aplicáveis a todos os tipos de
rotulagem ambiental e recomenda que, sempre que apropriado, seja levada em
consideração a ACV.
A Norma ISO 14021 - Rotulagem Ambiental Tipo II trata das auto declarações
das organizações que podem descrever apenas um aspecto ambiental do seu produto
não obrigando à realização de uma ACV, reduzindo assim, os custos para atender de
uma forma rápida às demandas do marketing. A Norma descreve também uma
metodologia de avaliação e verificação geral para auto declarações ambientais e
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métodos específicos de avaliação e verificação para as declarações selecionadas. No
Brasil, existe a tendência de utilização cada vez mais ampla das auto declarações
ambientais, que oferecem informações objetivas (como selos), relevantes e de fácil
entendimento para o consumidor final ou relação entre empresas (B2B, business to
business).
Norma ISO 14024 - Rótulo Ambiental Tipo I: Princípios e Procedimentos recomenda que estes programas sejam desenvolvidos levando-se em consideração a
ACV para a definição dos “critérios” de avaliação do produto e seus valores limites. Isso
quer dizer que deve haver múltiplos critérios identificados e padronizados, pelo menos
os mais relevantes, nas fases do ciclo de vida, facilitando a avaliação e reduzindo os
custos de certificação. A Rotulagem Ambiental Tipo I apresenta alguns problemas,
como:
a) A

impossibilidade

do

estabelecimento

de

critérios

objetivos

e

cientificamente defensáveis que identifiquem os melhores produtos do
ponto de vista ambiental em uma dada categoria (um produto pode ter
baixo consumo de energia, mas uma grande emissão de resíduos tóxicos
durante sua fabricação);
b) Os selos verdes treinam os consumidores a procurar símbolos, como o
Blue Angel, que não informam sobre os aspectos ambientais específicos
do produto que está comprando. No Brasil temos apenas Selos Verdes
setoriais, como no setor papel e celulose.
Relatório Técnico TR/ISO 14025 - Rotulagem Ambiental Tipo III: Princípios e
procedimentos orientam os programas de rotulagem que pretendem padronizar o Ciclo
de Vida e certificar o padrão do Ciclo de Vida, ou seja, garantindo que os valores dos
impactos informados são corretos, sem definir valores limites. O ISO TR 14025 foi
publicado em 2000, e exige a Avaliação do Ciclo de Vida do produto para ser
concedido. Em 2002, iniciou-se o trabalho de desenvolvimento da Norma ISO 14025
para os Rótulos Ambientais Tipo III, que apresenta alto grau de complexidade, devido à
utilização da metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida do produto. Esta norma foi
publicada em 2006. Apesar de voluntária, qualquer edital internacional poderá incluir o
Selo Verde Tipo III entre seus pré-requisitos, sem que isso seja considerado barreira
comercial. A exigência deste selo verde tipo III terá o potencial de dificultar a venda de
produtos brasileiros no exterior, pois estamos atrasados nas pesquisas em ACV, e
torna-se urgente investir na formação de pessoal e na constituição de bancos de dados

64
brasileiros sobre o ciclo de vida de materiais básicos e processos. Países
desenvolvidos e alguns em desenvolvimento, como a Malásia e Cingapura, já têm seus
bancos de dados de referência disponíveis sobre matérias primas, energia, transportes
etc., que tornam as análises mais rápidas e baratas, favorecendo a competitividade.
A ABNT publicou a NBR ISO 14020 em 2002, e as NBR ISO 14021 e 14024 em
2004 (ABNT, 2002 b, 2004 d, 2004 e).

SC 04 – Avaliação de Desempenho Ambiental
Em 1999, o ISO/TC 207 publicou uma norma e um relatório técnico:
- ISO 14031, Avaliação do Desempenho Ambiental – Diretrizes;
- ISO TR 14032, Exemplos de Avaliação de Desempenho Ambiental.
A ISO 14031, publicada em 2004, tem como objetivo subsidiar a medição e
analise do desempenho ambiental de uma empresa, por meio da comparação dos
resultados com as metas definidas no estabelecimento do sistema de gestão
ambiental, e comprovando as melhorias alcançadas. Os indicadores de desempenho
ambiental escolhidos pela empresa devem ser específicos para uma determinada área,
como quantidade de efluentes e de resíduos sólidos perigosos gerados por unidade de
produto, peso da embalagem produzida, etc. Os indicadores escolhidos devem ser
relevantes, cientificamente válidos, de fácil comprovação, e devem ter custos de
medição aceitáveis em relação aos objetivos da avaliação.

SC 05 – Avaliação do Ciclo de Vida
A Avaliação do Ciclo de Vida - ACV de um produto é uma ferramenta cada vez
mais aplicada aos processos produtivos, por permitir uma visão abrangente dos
impactos ambientais ao longo de toda a cadeia de produção, incluindo a extração e
aquisição das matérias primas, a fabricação do produto, sua embalagem, transporte e
distribuição, seu uso, e seu descarte no final de sua vida útil. Considera também a
possibilidade de reciclagem do produto. A ACV é um estudo caro, pois exige uma
equipe de profissionais especializados e demanda tempo para sua execução.
O ISO/TC 207 – SC 05 já publicou as seguintes normas de Avaliação de Ciclo
de Vida:
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ISO 14040 – Princípios e Estrutura: esta norma especifica a estrutura geral,
princípios e requisitos para conduzir e relatar estudos de avaliação do ciclo de vida,
não incluindo as técnicas de avaliação do ciclo de vida em detalhes.
ISO 14041 – Definições de escopo e análise do inventário: esta norma orienta
como o escopo deve ser suficientemente bem definido para assegurar que a extensão,
a profundidade e o grau de detalhe do estudo sejam compatíveis e suficientes para
atender ao objetivo estabelecido. Da mesma forma, esta norma orienta como realizar a
análise de inventário, que envolve a coleta de dados e procedimentos de cálculo para
quantificar as entradas e saídas pertinentes de um sistema de produto.
ISO 14042 – Avaliação do impacto do ciclo de vida: esta norma especifica os
elementos essenciais para a estruturação dos dados, sua caracterização, a avaliação
quantitativa e qualitativa dos impactos potenciais identificados na etapa da análise do
inventário.
ISO 14043 – Interpretação do ciclo de vida: esta norma define um procedimento
sistemático para identificar, qualificar, conferir e avaliar as informações relativas aos
resultados do inventário do ciclo de vida, incluindo a avaliação do inventário
propriamente dito, facilitando a interpretação do ciclo de vida para criar uma base onde
as conclusões e recomendações serão materializadas no Relatório Final.
ISO TR 14047 – Exemplos para a aplicação da ISO 14042: este relatório técnico
fornece exemplos de algumas das formas de aplicação da Avaliação do Impacto do
Ciclo de Vida conforme descrito na norma ISO 14042.
ISO TS14048 – Formato da apresentação de dados: esta especificação técnica
fornece padrões e exigências para a forma de apresentação dos dados que serão
utilizados no Inventário e na Avaliação do Inventário do Ciclo de Vida, de uma forma
transparente e inequívoca.
ISO TR 14049 – Exemplos de aplicação da ISO 14041 para definição de
objetivos, escopo e análise de inventário: este relatório técnico apresenta exemplos
para facilitar a definição de objetivos, escopo e análise de inventários, orientando uma
padronização para diversos tipos de ACV.
A ABNT publicou a NBR ISO 14040 em 2001, e as NBR ISO 14041 e 14042 em
julho de 2004.
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Em 2003, o ISO TC 207 decidiu que as quatro primeiras normas (40, 41, 42 e
43) seriam condensadas em apenas duas, 14041 e 14044, para facilitar a aplicação da
Avaliação do Ciclo de Vida de produtos. A primeira Norma 14041 conteria apenas os
princípios e definições da ACV, sem os requisitos, e a outra conteria todas as
exigências e requisitos. No Brasil o SC 05 por enquanto promoveu o cancelamento das
NBR ISO 14041, 14042 e 14043 substituindo-as pelas NBR ISO 14040 e NBR ISO
14044.

SC 06 – Termos e Definições
Este subcomitê produziu a Norma ISO 14050 – Termos e Definições que foi
publicada em 1998, e sua revisão, a ISO 14050 Rev. 1, foi publicada em 2002. A NBR
ISO 14050 Ver. 1 foi publicada em 2004.

SC 07 – Aspectos Ambientais no Projeto e Desenvolvimento de Produtos
(Ecodesign)
Em 2000 foi criado um Grupo de Trabalho (WG 05) e iniciado o trabalho para a
elaboração do Relatório Técnico ISO TR 14062, Integração de Aspectos Ambientais no
Projeto e Desenvolvimento de Produtos (Ecodesign). Este relatório técnico foi
publicado em 2002, e a ABNT publicou a NBR ISO TR 14062 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a).
Este relatório foi produzido porque produtos e serviços provocam impactos sobre
o meio ambiente, que podem acontecer durante todos os estágios dos seus ciclos de
vida: extração e produção das matérias primas, transporte, fabricação, distribuição, uso
e disposição final. Com a integração dos aspectos ambientais no projeto e
desenvolvimento de produtos e serviços, o que é geralmente denominado de
ecodesign, vários benefícios ambientais e econômicos são alcançados: redução de
custos (redução do consumo de energia, água, matérias primas e menor geração de
resíduos para serem tratados), melhor desempenho ambiental, estímulo à inovação,
novas oportunidades empresariais e melhor qualidade do produto ou serviço.
O processo de integração dos aspectos ambientais deve ser contínuo e flexível,
e deve levar em consideração a função do produto, sua performance, segurança e
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saúde

dos

usuários,

custo,

aceitação

pelo

mercado,

qualidade,

legislação,

regulamentos e normas em vigor.
No Brasil, já existem várias iniciativas inspiradas nessa linha de Ecodesign. Em
São Paulo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT), a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e
Desenvolvimento Econômico (SCTDE), o SEBRAE, o CNPq e o Programa São Paulo
Design criaram em 2001 o Centro São Paulo Design, com o objetivo de consolidar o
design como ferramenta fundamental para a melhoria contínua dos processos de
produção e de seus produtos. A FIESP organizou e patrocinou o Prêmio
ECODESIGN/FIESP, realizado nos anos de 1998, 2000, 2002 e 2004, que agregou
significado específico ao Prêmio de Mérito Ambiental já existente (que se destina a
projetos e iniciativas que reduzam impactos ambientais), para estimular o
desenvolvimento de produtos de maneira sustentável em todo o seu ciclo de vida,
desde a escolha das matérias primas, passando pelo processo produtivo, a embalagem
e a distribuição.
Em 2002, foi criada a comunidade virtual Ecodesign-net, fruto de uma parceria
entre o Centro de Gestão Estratégica do Conhecimento em C&T, do Ministério das
Relações Exteriores – CGECon, com a Associação Brasileira de Instituições de
Pesquisa Tecnológica – ABIPTI. A Ecodesign-net possui hoje um universo de mais de
145 membros de universidades, ONGs, empresas privadas, órgãos governamentais,
etc., e é uma referência no Brasil e no cenário internacional como uma rede importante
de atores de ecodesign (CENTRO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO CONHECIMENTO
EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2009).
Outra iniciativa pública foi a criação do Programa Brasileiro de Design (PBD).
Lançado em 1995 pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
este programa tem como Missão induzir à Modernidade Industrial e Tecnológica por
meio do design, visando contribuir para o incremento da qualidade e da competitividade
dos bens e serviços produzidos no Brasil e sua popularização.
O PBD destina-se a promover o desenvolvimento do “design” brasileiro,
capitalizando a vantagem de ser o Brasil um país diferente, de identidade forte e
criativa, apto a desenvolver a marca Brasil no competitivo mercado internacional. Este
programa resultou da aglutinação e articulação de subprogramas de abrangência geral
e especifica, promovendo uma orientação estratégica única e tendo um caráter
descentralizado. O programa também busca motivar os empresários e engajá-los ao
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objetivo maior de inserir o design no sistema produtivo e mantém o site
www.designbrasil.org.br, iniciativa coordenada pelo Centro de Design Paraná
(PROGRAMA BRASILEIRO DE DESIGN, 2009).

SC 08 – Comunicação Ambiental
As grandes empresas, particularmente nos países nórdicos e na Alemanha,
começaram a ser pressionadas para publicar anualmente um relatório sobre seu
desempenho ambiental. Não havia, entretanto, um modelo que facilitasse a
comparação do desempenho ambiental de empresas diferentes. Por este motivo,
ISO/TC 207 resolveu iniciar o desenvolvimento da Norma Internacional ISO 14063
Comunicação Ambiental – Diretrizes e Exemplos. Para isso foi criado um novo grupo
de trabalho, o WG 4. O objetivo é aprovar diretrizes sobre como comunicar o
desempenho ambiental e outros aspectos ambientais das empresas, fornecendo
exemplos. A Norma ISO 14063 foi publicada em 2006.

SC 09 – Mudanças Climáticas
O Grupo de Trabalho do ISO/TC 207 sobre Mudanças Climáticas (WG 5) foi
criado em 2002. O objetivo é desenvolver Normas Internacionais para a medição,
monitoramento, comunicação e verificação das emissões e absorção de gases de
efeito estufa, ao nível de projetos e entidades. Foram produzidas as seguintes normas;
ISO 14064 Parte 1 – Gases Estufa: Especificação para a quantificação,
monitoramento e comunicação de emissões e absorção por entidades;
ISO 14064 Parte 2 – Gases Estufa: Especificação para a quantificação,
monitoramento e comunicação de emissões e absorção de projetos;
ISO 14064 Parte 3 – Gases Estufa: Especificação e diretrizes para validação,
verificação e certificação.
As três normas foram publicadas em 2006 e as versões NBR em 2007.
Foi também criado o WG 6, sobre acreditação. Este Grupo de Trabalho está
desenvolvendo a Norma ISO 14065 – Gases Estufa – Requisitos para validação e
verificação de organismos para uso em acreditação ou outras formas de
reconhecimento. Esta Norma deverá ser aprovada e publicada em breve.
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3.6

Eficiência Energética em Iluminação

Segundo Goldemberg (2000), a maioria dos equipamentos e processos
utilizados nos dias de hoje nos setores de transporte, industrial e residencial foi
desenvolvida numa época de energia abundante e barata e quando as preocupações
ambientais ou não existiam ou eram pouco compreendidas. Estes são os motivos pelos
quais se verifica tantas oportunidades para melhorias na economia de energia, seja
para aumentar a competitividade das empresas, seja para melhorar sua imagem
perante a sociedade.
Nos países em desenvolvimento, a indústria foi estabelecida tardiamente: nas
antigas colônias, a maior parte dos produtos industrializados era importada da Europa
ou dos EUA, com exceção de alguns bens produzidos localmente, sobretudo por
métodos artesanais. Ao longo dos anos, à medida que os mercados locais cresciam,
máquinas ou fábricas inteiras foram transferidas para os países em desenvolvimento e
serviram como base para o desenvolvimento local. Geralmente, o equipamento era
usado ou obsoleto, mas ainda assim servia à finalidade de produzir bens de consumo,
mesmo que não atendessem a novos requisitos de qualidade. Na maioria dos casos, o
equipamento era ineficiente e apenas recentemente as melhorias feitas nos países
industrializados começaram a chegar aos países em desenvolvimento.
A integração de muitos deles na economia internacional e o aumento no
comércio e nas exportações estão levando a uma modernização do desenvolvimento
industrial de muitos desses países, com conseqüente aumento da demanda por
energia elétrica (GRÜBLER, 2004).
Segundo o Ministério de Minas e Energia (2007), a eficiência no uso da energia,
em especial a elétrica, está na pauta no mundo desde os choques do petróleo na
década de 70, quando ficou patente que as reservas fósseis não seriam baratas para
sempre, nem o seu uso seria sem prejuízos para o meio ambiente. Logo se descobriu
que o mesmo “serviço de energia” (iluminação, força motriz e os usos que proporciona,
aquecimento, condicionamento ambiental, equipamentos eletro-eletrônicos, etc.)
poderia ser proporcionado com menor gasto de energia, com repercussões
econômicas, ambientais, sociais e culturais. Equipamentos e hábitos de uso passaram
a ser analisados também sob o ponto de vista de sua eficiência energética, verificandose que a substituição de muitos equipamentos por outros mais eficientes era
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“economicamente viável”, ou seja, o custo de sua implantação era menor que o custo
da energia cujo uso evitava, em um período relativamente curto.
Estas medidas, tais como o incentivo ao uso de equipamentos eficientes,
melhoria em processos produtivos e adoção de hábitos que provocam menor uso da
energia, receberam o nome de “Medidas de Eficiência Energética - MEE”. A
diversidade das medidas disponíveis e a análise correta das oportunidades de
implementação ensejaram o surgimento, a partir do início da década de 80 de uma
indústria – a chamada indústria de ESCOs (Empresas de Serviços Energéticos ou
Energy Service Companies). O serviço típico de uma ESCO se dá por meio de um
“contrato de performance”, onde cabe a ela a análise, a sugestão e a implementação
de uma MEE, sendo remunerada através da economia proporcionada.
Apesar dos grandes benefícios que uma MEE pode trazer a seu usuário e à
sociedade como um todo, muitas barreiras impedem a sua disseminação: dificuldades
para

financiamento,

conscientização,

percepção

treinamento,

dos

riscos

conhecimento

envolvidos,
das

regras

falta
de

de
um

informação,
contrato

de

performance, acesso às tecnologias e equipamentos de uso eficiente da energia, altos
custos de transação, falta de confiança no resultado das medidas, etc. Essas barreiras
necessitam

de

políticas

adequadas

para

serem

quebradas,

incluindo

o

desenvolvimento e fortalecimento de agentes promotores como as ESCOs.
Os custos associados às medidas para economia de energia são, em geral,
apresentados na literatura em US$/MWh, resultado da divisão dos custos de
implantação da medida (investimento inicial anualizado acrescido dos custos de
operação e manutenção) pela energia anual economizada.
No Brasil, quase metade da energia elétrica produzida é consumida pelo setor
industrial. A seguir é apresentado na figura 7 um quadro geral do consumo final de
energia elétrica no Brasil, por setor, para o ano de 2008 (ultimo balanço).
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Figura 7 - Consumo final de energia elétrica no Brasil em 2008, por setor. Consumo Total:
428.250 GWh.
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE (2008).

Para subsidiar o planejamento de vários segmentos da sociedade, o Ministério
de Minas e Energia (MME) publica regularmente o Balanço Energético Nacional - BEN
e o Balanço de Energia Útil – BEU. O BEU é um modelo que permite processar as
informações setoriais do BEN para obter estimativas da Energia Final destinada a sete
diferentes usos finais (Força Motriz, Calor de Processo, Aquecimento Direto,
Refrigeração, Iluminação, Eletroquímica e Outros Usos) e, com base nos rendimentos
do primeiro processo de transformação energética, estimar a Energia Útil.
A Energia Útil é apurada considerando os sete diferentes Usos Finais, dezoito
diferentes formas de Energia Final e dezesseis setores de atividades contemplados no
BEN. Em particular, considerando-se o consumo por tipo de uso final, a iluminação
artificial foi responsável por 16,6% do consumo final de energia elétrica no Brasil no
ano de 2005 (ultimo dado disponível), conforme mostra a Tabela 1, que combina dados
do relatório do Balanço Energético Nacional - BEN (EMPRESA DE PESQUISA
ENERGÉTICA, 2005) com dados do BEU (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2005).
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A tabela 1 apresenta uma estimativa dos potenciais para eficientização nos
vários segmentos de uso final.

Tabela 1 - Consumo final de energia elétrica para iluminação por setor

Fonte: EPE, a partir de dados do BEN 2005 (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2005)
e BEU 2005 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2005);
OBS 1: para comparar, utilizam-se as seguintes definições:
•

En. Total: consumo anual em eletricidade para todas as destinações;

•

Destinação: parcela da energia total consumida no uso final em análise

(iluminação), ou razão entre energia final e energia total.
•

Energia final: energia total consumida no uso final, inclusive perdas.

•

Coeficiente de Eficiência Energética: rendimento médio apurado para o uso final,

ou razão entre energia útil e energia final.
•

Coeficiente de Referência: indica máxima eficiência alcançável pelo uso final em

análise, e serve para indicar potencial de economia estimado para o uso final.
•

Energia útil: energia de que dispõe o consumidor depois da última conversão

feita nos seus próprios equipamentos. Trata-se da energia final (a energia fornecida
aos equipamentos) diminuída das perdas na conversão.
•

Potencial: potencial de economia de energia calculado pelo modelo BEU onde se

soma a contribuição de cada fonte energética por setor ponderando-se com o
rendimento da conversão da energia útil em energia final e com o rendimento de
referência para cada fonte considerada.

Como se vê, o potencial técnico de conservação é grande. As técnicas de
iluminação têm sofrido um progresso acelerado em termos de eficiência energética nas
últimas décadas, não só em termos de lâmpadas mais eficientes, como em reatores,
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luminárias e controles (GRUBLER, 2004). Uma maior eficiência energética em
iluminação pode ser conseguida por meio de:
• Iluminação natural: O Brasil possui uma das abóbadas celestes mais
claras do mundo, com baixa nebulosidade em muitos pontos de seu
território. Aproveitar bem a iluminação natural é um princípio que deve
nortear cada processo de eficientização de iluminação.
• Controle do acendimento: Em muitas instalações, o comando das
lâmpadas é feito pelo disjuntor de proteção do circuito – é comum, assim,
haver um pequeno ponto de trabalho sendo usado com uma imensa área
acesa. Hoje existem vários dispositivos – sensores de presença, timers,
etc. – que podem promover um uso racional da iluminação artificial.
• Uso de lâmpadas, reatores e luminárias eficientes: este é o processo mais
conhecido e empregado de eficientização, que consiste na troca por
equipamentos (retrofit) que proporcionarão o mesmo ou maior índice
luminotécnico, com menor gasto de energia elétrica.
Um destaque deve ser dado à iluminação pública, onde vários investimentos de
eficientização têm sido feitos nos últimos anos, com participação inclusive nos
Programas de Eficientização Energética – PEEs das distribuidoras de energia elétrica e
programa Reluz da Eletrobrás.
Segundo Silva (2006), foi realizado um levantamento junto à Eletrobrás,
chegando a um total de 13 milhões de pontos cadastrados de iluminação pública em
2004, sendo ainda 52% de vapor de mercúrio e 40% a vapor de sódio. As lâmpadas a
vapor de sódio têm uma eficiência energética (lúmen por Watt ou lm/W) bem superior,
o que permite a troca por lâmpadas de menor potência, com boas vantagens
econômicas. A deficiência das lâmpadas a vapor de sódio, o índice de reprodução de
cores, não é considerado importante neste tipo de iluminação, ao contrário do ambiente
industrial. Silva (2006) estimou o custo médio das trocas possíveis em R$301,00 por
ponto, com economias da ordem de 10% do consumo.
A obtenção de eficiência energética em serviços que consomem eletricidade
evidentemente leva a ganhos financeiros para o tomador destes serviços, no entanto,
implica numa criteriosa avaliação das vantagens desta economia frente aos custos de
investimento na implantação das soluções tecnológicas com este objetivo. A seguir na
figura 8 pode-se observar um quadro comparativo com medidas de eficientização
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energética – MEE’s e seus respectivos custos associados (custos de implantação da
medida ou investimento inicial anualizado acrescido dos custos de operação e
manutenção, pela energia anual economizada). Os custos são calculados em dólares
americanos (US$) para favorecer uma mesma base de comparação para valores
praticados no mercado internacional.

Figura 8 - Custos das Medidas de Eficiência Energética – MME estudadas para os
Setores Comercial e Público.
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2008)

Segundo estudo do Ministério de Minas e Energia, (2007), em 25 anos, o
consumo total de energia elétrica no Brasil aproximar-se-á de 1.200 TWh (um mil e
duzentos terawatt), o que significa uma expansão média de 4% ao ano desde 2005.
É importante frisar que qualquer estratégia para atender essa demanda deverá
necessariamente contemplar iniciativas na área de eficiência energética. E mais: tais
iniciativas deverão ser adicionais em relação àquelas que já vêm sendo empreendidas
no país. A eficiência no uso da energia, em especial da energia elétrica, deverá integrar
a agenda nacional nos próximos anos. Há mais de 20 anos, iniciativas sistemáticas
como o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) e o Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE) vêm sendo empreendidas, com resultados
expressivos. Por se tratar de continuidade de ações já executadas, essa dinâmica é
intrínseca à evolução da demanda e é tratada como progresso autônomo. Ocorre que o
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potencial de eficiência energética é bem maior do que aquele aproveitado atualmente e
a expansão do consumo, refletindo o estágio de desenvolvimento do país, é muito
grande. Portanto, ações complementares, no sentido de ampliar esse esforço de
eficiência energética são desejáveis e necessárias.
Segundo estudo do Ministério de Minas e Energia intitulado Matriz Energética
Nacional 2030, publicado em 2007, que compõe com o Plano Nacional de Energia
2030 o par de relatórios principais que consolidam os estudos desenvolvidos sobre a
expansão da oferta e da demanda de energia no Brasil nos próximos 25 anos, os
mecanismos de mercado não são capazes, por si, de promover a eficiência energética
nos vários setores de consumo para os padrões previstos. Portanto, há necessidade de
políticas e programas de incentivo à eficiência energética que minimizem as barreiras e
as imperfeições de mercado (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2007).

3.7

Gestão da Iluminação Pública

A Iluminação Pública no Brasil não é um serviço público regulado de forma
centralizada. Este serviço é realizado de forma heterogênea pelos mais de 5.560
municípios brasileiros. Assim, existe grande diversidade de sistemas, tecnologias,
níveis de atendimento e de qualidade dos serviços prestados.
Segundo Silva (2006), quanto ao alcance da iluminação pública, pode-se dizer
que as desigualdades verificadas no país também se refletem na Iluminação Pública.
As desigualdades são encontradas em diversos níveis:
a) regional - há regiões do país onde o número total de pontos por habitante é
consideravelmente mais expressivo do que em outras;
b) local - dentro de um mesmo município podem ser verificadas localidades
urbanas onde ainda não existe iluminação pública, o que pode inclusive sinalizar a falta
de infra-estrutura básica (água, saneamento, pavimentação, etc.)
c) de tecnologia – regionalmente ou localmente são encontradas discrepâncias
entre as tecnologias aplicadas. As luminárias mais modernas são utilizadas nos
grandes centros urbanos e em cidades menos favorecidas ainda são instalados
sistemas com luminárias abertas;
d) de obsolescência e depreciação física – a vida útil dos equipamentos
constituintes dos sistemas de iluminação, quando ultrapassada, pode aumentar as
perdas do sistema, reduzir o rendimento dos equipamentos e não atingir os níveis
mínimos de qualidade de serviço que possam conferir a segurança desejada de acordo
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com os parâmetros de projeto. Tecnologias obsoletas podem também fornecer serviços
com qualidade inferior, além de, em geral, representarem um maior consumo de
energia;
Silva (2006) ainda observa que em muitos municípios não há competências
técnicas e nem recursos humanos para tratar a questão específica da iluminação
pública. Nesse caso, a manutenção e a expansão dos sistemas são feitas de forma
pouco planejada e a gestão do parque acaba sendo deficiente.
Além deste quadro, podem-se citar outros aspectos importantes para a gestão
da Iluminação Pública:
•

há uma aceleração da obsolescência de tecnologias disponíveis no mercado;

•

novas tecnologias de produtos implicam em novos critérios de projeto;

•

contratos de prestação de serviços tendem a incorporar novas exigências

quanto à qualidade e custo para Iluminação e demandar ações quanto à infra-estrutura
legada;
•

carência de laboratórios capacitados a certificar produtos e projetos de

iluminação credenciados ou não pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (INMETRO) dificulta o estabelecimento de um padrão de
fornecimento apropriado ao desenvolvimento de projetos (custo e qualidade);
•

o estabelecimento de critérios para intervenção em instalações já executadas

pode minimizar custos de substituição de componentes, favorecer a manutenção
preditiva e gerar novos padrões de fornecimento de componentes visando diminuir
índice de falhas, mitigação de impactos ambientais e segurança para o usuário.
Para atuar sobre esta realidade, poucos laboratórios estão capacitados a
oferecer todo o escopo normativo aplicável e somente agora começam a surgir
trabalhos relatando aspectos da sustentabilidade do uso de produtos para iluminação
(KAYA, 2003). Entretanto, os consumidores em geral, o poder público e até mesmo os
fabricantes carecem de suporte técnico suficiente para a tomada de decisões que
envolvam outros aspectos, além da economia de energia (que impõe um impacto
ambiental secundário), que poderão implicar em redução de custos de manutenção,
melhorias nos projetos de iluminação e mitigação de impactos ambientais. Além disso,
o poder público também é um forte contratante de fornecimento de produtos para
iluminação de prédios e vias públicas e pode exercer esse poder de compra com
condicionantes técnicos qualificados.
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A tabela 2 mostra de forma esquemática as principais tecnologias de iluminação
pública existentes quanto às fontes de iluminação utilizadas e uma comparação de
suas características, incluindo a eficiência energética (lumens por Watt ou lm/W).

Tabela 2 – Principais tecnologias de iluminação

Fonte: Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (2004).

Segundo Silva (2006), no Brasil as lâmpadas incandescentes começaram a ser
utilizadas em serviços de Iluminação Pública na década de 30. Na década de 50
chegaram as lâmpadas vapor de mercúrio e na década de 70 houve um aumento
relevante da fabricação de equipamentos de iluminação pública nacionais. As
lâmpadas a vapor de sódio e multivapores metálicos chegaram ao mercado na década
de 80 e desde a década de 90 as lâmpadas a vapor de sódio passaram a dominar as
preferências dos projetistas.
Pela Tabela 2 observa-se que essas tecnologias representam desempenhos
bem diferentes no que diz respeito à eficiência média e esta é a razão pela qual as
tecnologias vêm sendo substituídas e a razão pela qual as lâmpadas a vapor de sódio
são praticamente uma preferência dominante. Apesar deste quadro, é possível
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identificar ainda hoje lâmpadas de todos estes tipos instaladas, mesmo nos grandes e
urbanizados municípios.
Segundo Silva (2006), através de consulta às distribuidoras de energia elétrica
de todo o Brasil foi realizada na Eletrobrás, em 2004, uma revisão do cadastro nacional
de iluminação pública, que permite análises acerca do estado atual do segmento no
Brasil.
Com base nesse cadastro global foram realizadas comparações com os
levantamentos anteriores realizados pela Eletrobrás. Assim, pôde-se acompanhar
como tem evoluído a iluminação pública no país. Os dados mostram que, em 1995,
havia cerca de 8,8 milhões de pontos registrados, dos quais cerca de 7,1 milhões
(81%) eram com tecnologia de lâmpadas a vapor de mercúrio. Através de programas
de modernização, como os desenvolvidos e disseminados pelo Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica (Procel), e iniciativa própria das concessionárias e
prefeituras, chega-se, em 1999, a cerca de 11,3 milhões pontos de iluminação pública
cadastrados, dos quais 71% com tecnologia a vapor de mercúrio e 16% já com
tecnologia a vapor de sódio.
Os dados levantados em 2004, mostrados na Tabela 3, apontavam para um total
de mais de 13 milhões de pontos cadastrados, dos quais cerca de 52% ainda usavam
tecnologia a vapor de mercúrio que poderiam ganhar maior eficiência energética
(lumens por Watt ou lm/W) e mais de 40% utilizam tecnologia a vapor de sódio. Pelo
que vem sendo observado, grande parte das luminárias também pode ganhar maior
rendimento ótico, no direcionamento da luz produzida pela lâmpada para o leito da via.
Entretanto, não foi encontrado um levantamento detalhado e atualizado no Brasil sobre
as luminárias existentes no parque de IP.
Observa-se a existência de potencial para melhoria dos sistemas e para ganhos
de rendimento nas instalações, visto que atualmente a tecnologia tida como paradigma
para a IP são os sistemas com lâmpadas a vapor de sódio e a ocorrência deste tipo de
tecnologia em 2004 se dava em somente 40,3% dos pontos de IP do Brasil.
Entretanto, devem ser feitas ponderações ao uso dessa tecnologia, devido ao
seu baixo índice de reprodução de cores e seu conseqüente impacto para a visibilidade
do usuário, principalmente no que diz respeito ao contraste entre objetos pertencentes
a diferentes planos.
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Tabela 3 – Utilização de produtos para iluminação no Brasil.

Fonte: Silva (2006).

Por meio de pesquisa realizada em 1995, pela então Gerência de Iluminação
Pública do Procel, pode-se chegar a algumas previsões do potencial de economia de
energia elétrica em iluminação pública, conforme apresentado na Tabela 4 a seguir.
Observou-se na ocasião que havia cerca de 6,3 milhões de pontos “substituíveis”,
justificáveis por critérios técnicos, proporcionando uma economia possível de 28,36% e
uma redução de demanda da ordem de 500MW. Por cálculos semelhantes, é possível
estimar que o potencial técnico vigente em 2004 era da ordem de 300MW (SILVA,
2006).
Com base nos tipos de lâmpadas existentes, pode ser efetuado estudo baseado
em alternativas de substituição por novas tecnologias, de forma que para cada ponto
luminoso tenha-se um fluxo luminoso equivalente ou superior ao existente. No cadastro
de 2004 foram propostas as substituições conforme Manual Reluz da Eletrobrás e
concluiu-se na ocasião que poderiam ser substituídos, de acordo com o cadastro
nacional de IP, aproximadamente 7.500.000 pontos.
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Tabela 4 – Tendências para tecnologias de iluminação.

Fonte: Silva (2006).

Não se deve desprezar o potencial do advento de novas tecnologias e inovações
em curso na área de iluminação, o que deve ampliar as possibilidades para os
projetistas de instalações, assim como acirrar a competição entre as empresas por este
promissor mercado. O quadro 2 apresenta uma comparação entre os tipos de
lâmpadas convencionais e algumas tecnologias em processo de desenvolvimento. Os
dados foram obtidos consultando-se catálogos de fabricantes.
Por outro lado, deve-se considerar a capacidade dos fabricantes de lâmpadas
convencionais em inovar incrementalmente seus produtos de modo a evitar perder
terreno para os produtos realmente inovadores desenvolvidos por empresas que
tradicionalmente não operam no segmento. Exemplo disso é o lançamento de
lâmpadas fluorescentes tubulares de menor diâmetro (chamadas de tipo T5), recém
chegadas ao mercado, que apresentam desempenho energético muito melhor que as
convencionais T8, ambas fabricadas pelas empresas tradicionais. Outro exemplo são
os novos desenvolvimentos que poderão ampliar em 70% a eficiência energética de
conversão das lâmpadas incandescentes com o emprego de filtros fotônicos para a
conversão da radiação infravermelha emitida em energia luminosa.
.
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Quadro 2 – Tecnologias convencionais e em desenvolvimento para Iluminação Pública.

Tipos de Lâmpadas para Iluminação Pública
Característica
Vapor de Sódio
Alta Pressão

Vapor de
Mercúrio Alta
Pressão

Multivapor
Metálico (bulbo
cerâmico)

Potência [W]

70, 150, 250 e 400

80, 125, 250 e
400

70, 150, 250 e
400

160, 250 e 500

100, 150, 200 e
15 a 90
400

Fluxo
Luminoso [lm]

6.000 a 50.000

3.500 a 22.000

4.900 a 40.000

3.150 a 13.500

1.380 a 9.000

Até 5.000 (100 por 2.000 a
pacote)
22.000

Até 450.000

Eficiência
Luminosa
[lm/W]

83 a 125

44 a 55

86 a 100

20 a 27

14 a 17

150

100 a 110

150

Vida Mediana
[h]

16.000 a 24.000

9.000 a 15.000

9.000 a 15.000

6.000

1.000

100.000

100.000

60.000

Vantagens

Vida útil longa,
eficiência alta,

Precisa de
equipamento
auxiliar, distorce
Desvantagens
cores (emite
predominantemente
no amarelo)
Fonte: Elaborado pelo autor.

Mista

Pequena
depreciação
do fluxo ao
longo da vida
útil

Eficiência alta,
reprodução de
cor muito boa,
construção
compacta,

Não precisa de
equipamento
auxiliar, fácil de
usar para
substituir
incandescente

Precisa de
equipamento
auxiliar, alto
impacto
ambiental no
descarte

Precisa de
equipamento
auxiliar, podem
emitir muito UV,
alta manutenção

Baixa eficiência,
baixa vida útil

Incandescente

LED
(em desenv.)

Indução RF Indução MO
(em desenv.) (em desenv.)
20 a 200

Até 5.900

Reprodução de
Baixa manutenção, Vida útil
cor muito boa,
robustez mecânica, longa,
não precisa de
Vida útil longa,
Vida útil longa, não eficiência alta,
equipamento
eficiência alta,
precisa de
baixa
auxiliar,
reprodução de
equipamento
manutenção,
dimerizável,
cor muito boa,
auxiliar (incorporado reprodução de
baixo impacto
dimerizável
na unidade),
cor muito boa,
ambiental no
dimerizável
dimerizável
descarte
Baixa eficiência,
Custo de
Custo de instalação
Custo de
instalação
baixa vida útil,
alto, precisa de
instalação alto,
alto, precisa
gera muito
precisa de
equipamento
de
calor, vida útil
auxiliar, baixa
equipamento
equipamento
depende da
reprodução de cor
auxiliar
auxiliar
tensão de alim.
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Para o segmento de iluminação pública, as lâmpadas de tecnologias
convencionais (Vapor de Mercúrio Alta Pressão, Multivapor Metálico, Mista e
Incandescente) aos poucos estão sendo substituídas pelas lâmpadas de Vapor de
Sódio Alta Pressão e estas poderão vir a ser substituídas pelas lâmpadas com
tecnologias em desenvolvimento (LED, Indução por radiofrequência e indução por
microondas).
Uma das vedetes do final da década de 2010 é a tecnologia de iluminação a
LED que vem alterando paradigmas em projetos de iluminação. Basicamente trata-se
de uma pastilha semicondutora que recebe energia elétrica com promoção da
excitação de elétrons que, ao serem desexcitados liberam energia na forma de fótons.
Estes fótons normalmente são emitidos na freqüência ultravioleta ou azul e permitem a
fluorescência de um fósforo que recobre a pastilha semicondutora, com conseqüente
emissão de luz branca. Outra configuração (menos popular por ser mais cara, ainda
que mais eficiente) se apresenta com a utilização de um conjunto de três LEDs que
geram as três cores primarias (vermelho, verde e azul) que se misturam para compor a
luz branca.
As lâmpadas a LED produzem mais lumens (fluxo luminoso) por Watt consumido
que as lâmpadas convencionais, têm uma vida útil muito superior, são robustas, isentas
de mercúrio (muito utilizado em lâmpadas de descarga), podem ser muito pequenas e
facilmente instaladas em placas de circuitos, o que facilita em muito a sua utilização em
diferentes concepções de luminárias. Além disso, é possível prover algumas
funcionalidades a estas lâmpadas, tais como dimerização (variação da luz emitida com
diminuição da energia fornecida), acionamento com sensoreamento de presença e
associação da emissão com o nível de iluminação ambiente por luz natural. Por conta
principalmente da eficiência energética promovida pelo uso de lâmpadas a LED, o
governo americano e da União Europeia vêm desenvolvendo programas de estímulo
ao seu uso e vêm financiando pesquisas destinadas ao barateamento dos custos de
produção de seus componentes. Espera-se, com estas iniciativas, diminuir a
necessidade de oferta futura de energia para a expansão de serviços de iluminação.
No entanto, há algumas opções tecnológicas, dependendo do nicho de
aplicação, que vem merecendo atenção tanto ou mais que as lâmpadas a LED. São as
tecnologias de indução ou “lâmpadas sem eletrodo” (eletrodeless). Os eletrodos são a
fonte da maior parte das falhas em lâmpadas de descarga convencionais. Estas
lâmpadas de indução têm algumas vantagens, tais como: maior emissão por unidade
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(o que facilita a iluminação de grandes áreas e sua instalação em alturas elevadas),
maior eficiência para grandes potências, redução de custos globais devido a baixa
manutenção e menor sensibilidade ao calor ambiente.
Uma das concepções são as lâmpadas de indução a microondas (MO) de alta
potência. Estas lâmpadas utilizam uma cavidade ressonante de microondas onde se
instala uma ampola contendo gás argônio e enxofre. A cavidade é excitada por um
magnetron de microondas (semelhante àqueles de fornos a microondas). Um guia de
ondas direciona a energia do magnetron para a ampola o que faz com que o gás ali
contido seja excitado Esta excitação permite a geração de um fluxo luminoso de
espectro amplo, muito próximo à luz do sol, sem a necessidade de aplicação de
fósforos na cavidade (ou ampola de quartzo). Esta lâmpada possui baixas emissões de
infravermelho e ultravioleta e boa estabilidade de cor.
As

lâmpadas

de

indução

por

radiofreqüência

(RF)

normalmente

são

relativamente pequenas (parecidas com lâmpadas fluorescentes compactas). Utilizam
bobinas de indução aplicadas sobre um bulbo na forma de um circuito de caminho
fechado. Pode-se utilizar um resfriador (cooler) para melhorar a vida útil do núcleo de
ferrite. O campo gerado pelas bobinas excita o gás de neon e mercúrio, que emitem
radiação ultravioleta. Esta radiação, tal como nas lâmpadas fluorescentes tubulares,
provoca a fluorescência do fósforo aplicado na superfície interna do bulbo de quartzo,
que emite a luz branca. Normalmente se procura blindar a lâmpada para que não haja
emissões de radiação eletromagnética indesejável para o ambiente. Aplicações típicas
para esta tecnologia incluem iluminar locais de difícil acesso, como uma ponte ou
ambientes com teto alto. Fontes de RF não são populares ainda na indústria de
iluminação. No entanto, após anos de pesquisa e desenvolvimento, estas lâmpadas
são finalmente capazes de oferecer uma fonte de iluminação alternativa que corrigem
muitas das falhas de fontes convencionais.
Portanto, há espaço e motivação para analisar as tecnologias disponíveis, assim
como as inovações em andamento para este tipo de serviço público com o objetivo de
conhecer as vantagens e desvantagens de cada uma e o momento em que as
decisões poderão privilegiar uma ou outra opção tecnológica.
Para o presente estudo foi considerado apenas o uso de lâmpadas a vapor de
sódio de alta pressão, atual padrão tecnológico para os serviços de iluminação pública
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4.

MODELAGEM PARA INVENTÁRIO

A seguir todos os elementos relevantes para a abordagem e modelamento do
sistema a ser analisado são descritos. Como indicado no método utilizado, partindo-se
de uma série de indicações obtidas pela leitura da Norma NBR ISO 14040,
estabeleceu-se um escopo, obteve-se um fluxograma do processo de interesse, assim
como a determinação das variáveis e parâmetros relevantes para, na seqüência,
buscar-se a validação do inventário e, desta forma, deduzir-se sua viabilidade. Como o
objetivo do trabalho foi o desenvolvimento e validação de um inventário aplicável à
tarefa de comparar o desempenho ambiental de luminárias existentes no mercado,
realizaram-se algumas simplificações no modelamento dos processos e fluxos
associados. Desta forma, obtiveram-se condições de levantar e analisar dados de
forma prática e relativamente rápida, como convém aos interessados envolvidos em
decisões que demandam tais comparações.

4.1

Definição da Unidade Funcional

Foi definido um escopo de análise de forma que se possa capturar a
contribuição de todas as fases da vida de um produto, que realiza um determinado
serviço ou função de uso, para os impactos ambientais associados a estas fases.
Como observado acima, a ênfase no desenvolvimento de procedimentos práticos, de
fácil aplicação, foi respeitada. Assim, para o presente caso definiu-se a seguinte
Unidade Funcional: serviço de iluminação de uma via pública normal de 500
metros de comprimento, com 10 metros de largura, com calçadas de 2 metros
nas laterais, luminárias instaladas a 8 metros do solo com braço de 4 metros,
funcionamento durante 12 horas contínuas diárias no período noturno, durante
20 anos, com iluminância media mínima de 14 lux ao longo da via, com
uniformidade mínima de 0,2 (trafego noturno médio de veículos e trafego noturno
intenso de pedestres, conforme norma ABNT NBR 5101/92).

4.2

Fluxograma de Processos

Para viabilizar a obtenção de dados mais precisos e adequados à análise
referente a cada uma das fases do ciclo de vida de um determinado produto, é
necessário definir os limites sobre os quais será realizado o estudo, tomando como
base o esquema da figura 9.
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Os limites do problema ficam mais claros a partir do momento em que o sistema
a ser estudado é modelado e identificado com um conjunto de processos inter
relacionados. Por meio de um fluxograma é possível visualizar claramente o que seria
do escopo do estudo e o que estaria referenciado como parte de outro sistema externo
e vinculado ao problema. Há que se considerar que o sistema considerado não está
isolado dos demais processos dentro da cadeia produtiva, porém a definição das
unidades do processo sob análise facilita a tomada de dados referentes ao fluxo de
materiais, energia e produtos

Figura 9 – Sistema para uma ferramenta de ACV.
Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR ISO 14040
(2009 a).

Esta modelagem viabilizará o levantamento e organização de todas as entradas
e saídas do sistema em análise. Esses dados constituirão a base para a identificação
dos aspectos e impactos ambientais, seu dimensionamento, sua caracterização e
também ajudarão a definir as opções de modificação de produtos e processos e de
gerenciamento de recursos.
Para a realização de um inventário é necessária a viabilização das seguintes
atividades:
•

Coleta de dados e aspectos qualitativos (primários e de banco de dados);

•

Cálculos;
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•

Validação preliminar de resultados;

•

Agregação dos dados (por insumo, por tipo de impacto, etc.);

•

Revisão de fronteiras, e outras atividades.

Para a aplicação do método de ACV ao sistema a ser estudado, foi desenvolvido
o fluxograma da figura 10 como ponto de partida. Nesta figura, todos os principais
processos presentes no ciclo de vida de luminárias públicas foram identificados e inter
relacionados. É evidente que cada processo pode ser desagregado gerando a
possibilidade de se detalhar sub-processos que, por ventura, mostrarem-se relevantes
no que diz respeito a alguma variável que se pretende dimensionar melhor.
Identificaram-se os seguintes subsistemas relevantes:
a) Fabricação;
b) Distribuição;
c) Utilização;
d) Disposição Final.
O subsistema denominado Fabricação encerra todos os elementos importantes
e que estão sob controle do setor produtivo, incluindo o design ou projeto do produto.
Considerando a importância deste subsistema para o objetivo do trabalho, uma
importância e um detalhamento maior foi dado a ele.
A Distribuição foi segregada como subsistema por ser comum a muitos itens
associados tanto ao comércio da construção civil como ao comercio atacadista de
materiais elétricos em geral. Desta forma, pode-se caracterizá-la como um conjunto de
operações relativamente padronizadas e comuns a vários segmentos de mercado.
A Utilização foi destacada como subsistema por conter peculiaridades tanto no
que diz respeito aos consumidores de luminárias para iluminação pública (prefeituras e
concessionárias de energia elétrica) quanto no que diz respeito aos aspectos de
desempenho. A forma como estes equipamentos são utilizados e mantidos impacta
diretamente a população em geral que, em última instância, é onerada ou bonificada
pela qualidade do serviço. A ênfase neste subsistema, do ponto de vista da
sustentabilidade ambiental e financeira para os serviços públicos associados, é a
substituição de tecnologias para economizar energia de forma a financiar a sua própria
modernização, eixo principal de vários programas públicos promovidos pela Eletrobrás.
A disposição final foi tratada como um subsistema gerenciável, à medida que se
constitui de processos previsíveis do ponto de vista das entradas e saídas, com ações
relativamente padronizadas, e que pode ser compartilhado por outras cadeias
produtivas
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Pelo fluxograma da figura 10 é possível identificar com maior propriedade os fluxos de
materiais, insumos, produtos e energia necessários à realização das vários subprocessos envolvidos no ciclo de vida de luminárias públicas. Também ficam
evidenciados os fluxos de resíduos, emissões e energia gerados pelos processos
presentes. Por este fluxograma pode-se representar o ciclo de vida de uma luminária
desde a sua fabricação até sua disposição final. Conforme pode-se verificar, em cada
etapa há um conjunto de processos representáveis associados. As prefeituras e
concessionárias de energia atuam com ênfase nas fases de utilização e disposição
final, onde os subprocessos demandam uma abordagem tecnicamente qualificada e
criteriosa quanto à gestão ambiental de serviços públicos.

Figura 10 – Fluxograma do Ciclo de Vida de Luminárias Públicas
Fonte: Elaborado pelo autor

Como a perspectiva adotada foi a de desenvolvimento do produto, apesar de
muitos aspectos relacionados ao desenvolvimento do produto não estarem
necessariamente no “chão de fábrica”, foi detalhado na figura 11 o processo de
fabricação. Desta forma pode-se desagregar e detalhar mais os sub-processos
presentes nesta fase da vida da luminária.

88
O fluxograma da Figura 11 considera a fabricação de luminárias com o corpo em
alumínio fundido ou estampado, assim como a fabricação de luminárias com o corpo
em plástico. Alguns processos são considerados comuns, mas há algumas
particularidades em cada processo que faz a diferença quando se calcula o impacto
ambiental vinculado. Pelo fluxograma da fabricação, pode-se observar que há vários
caminhos para a produção dos componentes da luminária e há vários subprocessos
que envolvem especialidades e tecnologias diferentes na linha de montagem. Apesar
de representar o processo de fabricação de um equipamento específico, utiliza-se, na
verdade vários subprocessos comuns a outros produtos cujos componentes também
podem ser injetados, usinados, soldados e montados.

Figura 11 – Fluxograma da Fabricação de Luminárias Públicas
Fonte: Elaborado pelo autor

Desta forma pode-se verificar que há muitos subprocessos que poderiam ser
abordados, de acordo com as estratégias da empresa no desenvolvimento do seu
produto e inovação, dentre as quais podemos citar: reduzir consumo de energia;
ampliar a eficiência luminosa; aumentar a vida útil; substituir materiais; reduzir falhas
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em uso; reduzir resíduos, emissões e efluentes ou adaptar o design a um propósito
específico.
Há relatos de que uma alteração do projeto do produto pode levar de 6 meses a
dois anos e consumir muitas horas de trabalho. Portanto, a realização de um inventário
bem estruturado é fundamental para minimizar estes custos de análise e viabilizar
decisões amparadas por dados objetivos.

4.3

Inventário

Há várias técnicas possíveis para a elaboração de inventários. As técnicas
baseadas em análise de processos podem ser realizadas utilizando-se sua
representação com fluxogramas ou matrizes.
A análise de entradas e saídas de cada processo representado permite realizar
o balanço em massa da entrada de insumos e componentes com a saída de resíduos e
produtos fabricados. Esta abordagem detalhada permite focar a análise sobre os
processos e itens de interesse inventariados, mas demanda tempo de levantamento e
pode se tornar muito cara.
Outra abordagem muito utilizada é denominada de Economic Input-Output Life
Cycle Assessment (EIO-LCA) e baseia-se no levantamento de todos os gastos
financeiros associados a um processo ou produto analisado, em todas as fases de sua
vida. A vantagem deste método é a simplicidade e a rapidez que permite à análise e
uma desvantagem é que as informações obtidas são bastante agregadas, impedindo o
acesso a informações detalhadas requeridas para algumas análises.
Outras análises utilizam uma abordagem hibrida, iniciando com levantamento e
análise de dados agregados para insumos e produtos de uma determinada cadeia
produtiva e, na seqüência, detalhando os processos de interesse com inventários que
permitem identificar mais claramente as questões de interesse para o estudo
(HENDRICKSON; LAVE; MATTHEWS, 2006).
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Para este trabalho estruturou-se o inventário de modo que se possa estudar as
entradas e saídas com ênfase ao processo de fabricação de luminárias. A figura 12
apresenta uma seqüência simplificada para a análise do inventário elaborado com esta
abordagem.

Figura 12 – Procedimentos simplificados para análise do inventário.
Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR ISO 14040
(2009 a).

A seqüência apresentada é uma forma didática de visualização do roteiro para
se obter um inventário útil ao objetivo proposto. Eventualmente várias equipes são
envolvidas na realização do inventário e em muitos casos é necessário rever as
variáveis e parâmetros a serem inventariados uma vez que existem diferentes
realidades e diferentes formas de obter os dados para cada um dos processos
considerados. Para o caso presente foi necessário realizar algumas hipóteses e
considerações relatadas no capítulo de Validação do Inventário.
Pretende-se utilizar o inventário e na seqüência realizar a avaliação dos
impactos ambientais associados à fabricação de equipamentos para iluminação
pública. A partir desta análise podem-se gerar informações de suporte à decisão para
promover inovações nos processos produtivos uma vez que, desta forma, fica claro
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quais são os maiores impactos e quais são os processos de fabricação mais
impactantes.
Ocorre que este segmento de empresas (fabricantes de luminárias públicas) são
majoritariamente pequenas e médias empresas que realizam não apenas a fabricação
e montagem de componentes, mas também a incorporação e integração de
componentes fabricados por outras empresas o que acaba por constituir uma extensa
cadeia produtiva. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Iluminação – Abilux,
cerca de 70 % desta cadeia produtiva está sediada no Estado de São Paulo
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO, 2005).
Para dar mais significado à análise, considerando esta realidade do segmento,
procurou-se dar ênfase aos aspectos cujo controle está sob a alçada da empresa, ou
seja, procurou-se focar nos aspectos associados estritamente às atividades que
ocorrem dentro da fábrica. A figura 13 explicita o sistema intrínseco a cada fabricante
identificando os elementos analisados. Os métodos e recursos utilizados pelos vários
processos que ocorrem no chão de fábrica são características de cada fabricante.
Qualquer desenvolvimento de produto deverá estar atento ao modo de fabricação que,
univocamente, está relacionado à cultura, valores e recursos disponíveis na empresa.
Na figura 13 pode-se observar que se definiu um sistema que permitisse
incorporar os materiais e componentes cuja participação no processo de fabricação
teve origem no projeto do produto, fruto de análises e opções da equipe de engenharia
da fábrica. Neste fluxograma buscou-se representar os processos padronizados
comuns a qualquer fabricante de luminárias públicas. Os componentes padronizados,
adquiridos de outros fabricantes e que são essenciais para integrar o produto, apesar
de poderem ser especificados e analisados em separado, na verdade não estão
sujeitos a alterações possíveis de ocorrer dentro do sistema produtivo. Uma vez feita a
sua especificação e aquisição, resta integrá-los conforme prevê o plano de fabricação.
Estes procedimentos podem ser realizados por qualquer fabricante o que pode levar ao
uso de componentes idênticos em produtos fabricados por fabricantes diferentes,
podendo levar a desempenhos ambientais diferentes. Por este motivo, e para que se
possa usufruir da técnica de ACV de forma mais adequada no desenvolvimento de
produtos, optou-se pela análise exclusiva sobre os componentes cuja fabricação
permite uma intervenção efetiva sobre suas variáveis.
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Figura 13 – Fluxograma da Fabricação de Luminárias Públicas Explicitando o Sistema
Intrínseco à fabricação.
Fonte: Elaborado pelo autor

Considerando-se que a luminária fabricada apresentará um certo desempenho
fotométrico e de consumo de energia elétrica ao longo de sua vida útil, torna-se
importante analisar também os aspectos relevantes na fase de utilização do
equipamento para se avaliar os impactos decorrentes do consumo de energia.
Para obter maior abrangência e significância dos resultados da análise é
necessário definir claramente as características de performance do sistema de produto
a ser analisado, ou seja, sua função definida como o atendimento a uma série de
requisitos. A este conjunto de requisitos atribui-se o nome de “Unidade Funcional”. Este
conjunto de requisitos, conforme definido anteriormente no item 4.1 deste trabalho,
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deve ser utilizado para ponderar os impactos no contexto da análise dos dados, uma
das ultimas etapas da aplicação da técnica de ACV.

4.4

Impactos Ambientais

Para aplicação da técnica de ACV, deve-se inventariar os fluxos identificados
nos processos sob análise e se certificar do balanço entre as massas de entrada e
saída além de se explicitar o consumo de energia em cada um deles. Após esta etapa
será possível associar a cada fluxo os respectivos Aspectos Ambientais (emissões)
causadores dos Impactos Ambientais a serem avaliados. Os Aspectos Ambientais
podem ser classificados em categorias de emissões a fim de facilitar a utilização dos
dados para estimar um determinado Impacto Ambiental.
A utilização de modelos de equivalência, que permitam ponderar as emissões
inventariadas com relação a uma delas considerada mais significativa, relativamente a
um determinado Impacto Ambiental, é desejável para se obter uma simplificação dos
dados de análise. No entanto, esta simplificação introduz uma dificuldade para a
aplicação da técnica, pois os modelos de equivalência utilizam dados de regiões e
países com diferentes culturas, diferentes sistemas produtivos e de consumo, que
atribuem diferentes significados e intensidades aos Impactos Ambientais analisados.
Em outras palavras, a causalidade aspectos-impactos depende dos modelos utilizados
e pode levar a análises que supervalorizam determinados impactos e subvalorizam
outros. Esta restrição evidencia que, na pratica, a técnica permite estimar os potenciais
Impactos Ambientais com base em algumas hipóteses adotadas. Esta condição deve
estar clara e explicita no momento de se estabelecer o escopo da análise e no
momento da publicação de seus resultados.
Para o presente trabalho, como o objetivo foi verificar a aplicabilidade da técnica
de ACV para avaliar o desempenho ambiental de luminárias públicas, procurou-se
desenvolver um inventário que permitisse utilizar abordagens amplamente aceitas na
comunidade científica internacional, com modelagens de impactos disponíveis em
bancos de dados internacionais, acessíveis a qualquer especialista em ACV. Portanto,
valorizou-se mais o desenvolvimento de uma ferramenta analítica que pudesse se
beneficiar dos bancos de dados disponíveis do que a significância dos dados em si.
Este procedimento desconsiderou a restrição associada à inexistência de
bancos de dados nacionais e de modelos de equivalências para análise de Impactos
Ambientais causados por Aspectos Ambientais próprios do nosso sistema de produção
e consumo. A exceção ficou por conta da utilização da matriz energética brasileira, já
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incorporada em alguns bancos de dados internacionais, que permitiu avaliar os
impactos devido à utilização de energia de forma mais adequada.
As categorias de Aspectos Ambientais utilizadas e seus respectivos fluxos em
cada etapa do ciclo de vida da Luminária estão indicados na tabela 8 (item 5.5.1, mais
adiante). Os valores de fluxos (nas unidades indicadas) podem ser obtidos a partir do
inventário, com a utilização de softwares que contém bases de dados com as emissões
associadas à utilização de cada processo utilizado, incluindo os modelos de
equivalência para possibilitar a categorização dos Aspectos Ambientais.
Para esta fase da análise verificou-se a possibilidade de utilizar o GaBi 4 da PE
International, o Umberto 5.5 da IFU Hamburg ou o Simapro 7.2 da Pre Consultants que
são os softwares mais populares e citados em publicações acadêmicas. Conforme
mencionado anteriormente, não existem softwares nacionais para este tipo de análise
e, portanto, o modelamento dos fluxos deve levar em consideração que a sua
customização é limitada aos recursos oferecidos pelo software e, quando consideradas
relevantes, estas restrições devem ficar explícitas no estudo.
O software utilizado foi o GaBi 4 da PE International, escolhido por conta do
custo final de aquisição, por conta de sua versatilidade na configuração de processos,
pela sua escalabilidade (permite desmembrar processos genéricos em subprocessos
específicos) e por conter a matriz energética brasileira em sua base de dados. Este
software permite aplicar e comparar alguns modelos avaliadores de potenciais
impactos ambientais amplamente conhecidos tais como o Eco-Indicador (EI 99), o Tool
for the Reduction and Assessment of Chemical and other Environmental Impacts
(TRACI 2005), o Environmental Design of Industrial Products (EDIP 2003) e o método
do Center of Environmental Science of Leiden University (CML 2001), dentre outros. As
principais fontes de dados utilizados para aplicação destes modelos são a Bundesamt
für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Plastics Europe e a base da própria PE
International, fabricante do software.
Em particular, o software utilizado permite aplicar normalizações para viabilizar a
comparação de potenciais Impactos Ambientais avaliados por diferentes modelos o que
facilita a escolha do método dependendo do interesse do estudo. No modelamento dos
processos de interesse, as especificidades podem ser incorporadas representando-os
com processos genéricos já definidos na biblioteca do software e parametrizando
adequadamente os seus fluxos. Em casos em que não há processos pré-definidos
pode-se utilizar composições de processos de modo a simular o efeito desejado. Nos

95
casos de impossibilidade de representar um processo, isto deve ficar claro para que
não se cometa equívocos na análise.
Utilizou-se preferencialmente o método EDIP 2003 para análise da etapa de
fabricação, por apresentar uma métrica mais objetiva, portanto, mais adequada ao
processo decisório nas etapas de design de produtos. Este método é considerado de
média agregação (middle point) pois não estabelece modelos para prever danos
potenciais (ao meio ambiente, à saúde e às reservas de recursos naturais) mas avalia
os impactos com parâmetros objetivos. A figura 14 apresenta o fluxo de tratamento dos
dados utilizado para este método a partir de uma substância de interesse até o impacto
para o sistema alvo (sistema de interesse) que agrega a contribuição de várias
substâncias.

Figura 14 – Representação da Metodologia EDIP2003 utilizada pelo Software GaBi 4.0.
Fonte: adaptado de Institute for Environment and Sustainability (2010).
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O método Eco-Indicador (EI 99) foi utilizado preferencialmente para análise do
desempenho ambiental dos produtos na Unidade Funcional definida por apresentar
uma métrica de simples percepção para três grandes grupos de impactos: qualidade
dos ecosistemas, saúde humana e preservação dos recursos naturais. No entanto, em
nome da simplicidade, o EI 99 considera algumas hipóteses associadas a metas de
impactos aceitáveis pelos governos europeus, o que introduz algumas componentes de
políticas públicas que tornam a métrica mais subjetiva. O esquema da figura 15 permite
visualizar esta metodologia para determinação de eco-indicadores. A partir do
inventário dos fluxos de materiais e energia, o software permite configurar fluxogramas
para realizar o balanço de massa em cada processo. Com a identificação e
quantificação dos Aspectos Ambientais associados ao fluxograma, os Impactos
Ambientais são calculados, classificados e agrupados. Com estas informações e com a
utilização dos modelos da metodologia, são calculados os efeitos e os danos causados
às reservas fosseis e minerais, ao ecossistema e à saúde humana.

Figura 15 – Representação da Metodologia Eco-Indicator utilizada pelo Software GaBi 4.
Fonte: Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (2000).
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Os dados desta etapa são normalizados e ponderados para permitir sua
expressão num único indicador (GOEKOOP; SPRIENSMA, 2001). Todos os cálculos
são realizados pelo software e os dados são mostrados em tabelas (conforme
mostrado no item 5.6 adiante).
Na figura pode-se observar que os boxes do rodapé representam os
procedimentos e os boxes dos fluxogramas representam os dados obtidos. Na extrema
esquerda estão as etapas do ciclo de vida e os Aspectos Ambientais identificados pelo
inventário. Na extrema direita, os boxes representam os dados consolidados pela
aplicação do método.
Considerando que a intenção ao utilizar o software é validar a utilização do
inventário para avaliar o desempenho ambiental de luminárias por meio da comparação
de dois produtos (Luminária A e Luminária B), este indicador mostrou-se bastante
pratico, com a vantagem de que o software permite normalizar os dados para sua
utilização com vários outros indicadores se assim o avaliador desejar.
Para utilizar o software GaBi 4.0, o fluxograma que descreve o fluxo de materiais
e energia deve ser implementado num ambiente customizado, na linguagem
necessária à análise. Os processos que fornecem os materiais e energia que entram
no sistema estão previamente mapeados numa biblioteca de “objetos”. Para configurar
adequadamente o fluxo desejado, os processos devem ser ligados aos seus
fornecedores de materiais e energia. Ao definir as quantidades de materiais e energia
envolvidos, automaticamente ocorre a alocação das emissões (aspectos ambientais) e
seus respectivos impactos associados. Depois de implementado o fluxograma é
possível visualizar uma relação de emissões, classificadas em categorias conforme
relação a seguir.

A. Recursos Movimentados:
• Materiais associados à produção de recursos energéticos
o Produção de recursos energéticos não renováveis
o Produção de recursos energéticos renováveis
• Recursos materiais movimentados
o Elementos (puros) não renováveis
o Materiais não renováveis
o Materiais renováveis
B. Emissões para o ar:
• Metais pesados
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• Materiais inorgânicos
• Materiais orgânicos (grupo VOC)
• Material particulado
• Material radioativo
• Outras emissões para o ar
C. Emissões para água doce:
• Gases e compostos
• Metais pesados
• Substâncias inorgânicas
• Substâncias orgânicas
• Material particulado
D. Emissões para água do mar
• Gases e compostos
• Metais pesados
• Substâncias inorgânicas
• Substâncias orgânicas
• Material particulado
E. Emissões para o solo agrícola
F. Emissões para o solo industrial (parcial)
• Metais pesados
• Substâncias inorgânicas
• Substâncias orgânicas
G. Fluxo Total de Energia (MJ ou kWh)

Na definição dos processos que compõem o sistema, é possível classifica-los de
acordo com a fase do ciclo de vida a que ele pertence, desta forma torna-se possível
elaborar uma análise das emissões e seus respectivos impactos por fase do ciclo de
vida do produto.

A relação acima contém as principais categorias de emissões (aspectos
ambientais) identificadas. Os trabalhos publicados recentemente, de TICHELEN em
2007 e OSRAM em 2009, propõem as emissões de referência para este segmento de
indústrias que corroboram as categorias expressas. Nas situações onde há dificuldade
para obter os dados, pode-se eleger uma situação ou um produto de referência, a fim
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de que se possa comparar o efeito do fluxo considerado para o resultado que se quer
evitar ou promover.
Cada um destes fluxos deve causar impactos ambientais. A contribuição de cada
fluxo para um dado impacto de interesse deve ser determinada pela consulta à base de
dados ou ainda avaliada, no limite, com base em trabalhos publicados.
O levantamento deve ser feito, segundo o roteiro da Norma NBR ISO 14044,
primeiro para o produto e depois para a Unidade Funcional considerada de forma que
se possa alocar e ponderar adequadamente a contribuição de cada item para os
impactos totais. Portanto, os dados modelados para análise da fabricação das
luminárias devem ser calculados para a Unidade Funcional também, onde a fase de
fabricação é um dos processos considerados.
Os serviços de iluminação pública são viabilizados pela instalação de luminárias
públicas a partir de um projeto luminotécnico, seguindo-se requisitos normativos. Para
se obter os dados que definem quantos equipamentos de iluminação devem ser
utilizados e como devem ser instalados, podem-se utilizar softwares específicos para
projetos compatíveis com a norma ABNT NBR 5101:1992 - Iluminação Pública, a partir
dos quais é possível a análise e simulação de projetos luminotécnicos (ABNT, 1992).
Normalmente os fabricantes fornecem seus softwares customizados para dar
suporte aos projetistas e, com isso, divulgar seus produtos. No presente trabalho
optou-se pela comparação entre produtos diferentes como estratégia para verificar a
sensibilidade para a técnica de ACV com a aplicação do inventário desenvolvido.
Estabeleceu-se que um produto seria a referência para avaliar o outro.
Na realização de um projeto luminotécnico para cada um dos produtos utilizados
é possível que se conclua pelo uso de mais unidades de um produto do que o
recomendado para o produto de referência. Esta é a principal razão pela qual o
estabelecimento claro e objetivo da Unidade Funcional se torna um critério de
ponderação de impactos.
Na figura 16 a seguir, a título de exemplo, pode-se observar que há soluções
diferentes para cada instalação, dependendo das características da curva fotométrica
de cada luminária, para garantir o nível de iluminamento requerido. Na Solução X, com
utilização de uma luminária hipotética, para uma determinada área a ser iluminada, o
nível de iluminamento desejado pode ser obtido com uma determinada altura de
montagem, avanço do braço e distanciamento entre luminárias (para as características
da curva fotométrica nominal da luminária, determinado com utilização de cálculos ou
softwares adequados).
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Na Solução Y, para uma luminária que supostamente tem outra curva
fotométrica nominal, o mesmo nível de iluminamento poderá ser obtido com alterações
nos parâmetros de altura de montagem, avanço do braço e distanciamento entre
luminárias. Desta forma, fica evidente que, apesar de cada luminária consumir a
mesma energia, diferentes arranjos serão necessários para atender aos requisitos de
projeto, podendo levar à necessidade do uso de mais equipamentos em um arranjo do
que em outro.

Figura 16 – Arranjos para diferentes luminárias.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir da definição da performance desejada para o produto sob análise
(Unidade Funcional) pode-se chegar ao impacto relativo associado aos fluxos. Por
exemplo, pode-se definir que, para uma dada situação de iluminação pública, esperase obter uma troca de lâmpadas anuais específica e com uma dada potência específica
obter um resultado de iluminâncias distribuídas específicas a um custo determinado.
Isto permite definir quantas lâmpadas devem ser utilizadas, em que posição e que tipo
de luminária, afinal, pretende-se desenvolver ou avaliar.
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Algumas hipóteses também podem ser impostas, tais como:
•

Banir lâmpadas vapor de mercúrio;

•

Somente serão utilizadas lâmpadas muito eficientes;

•

Somente luminárias com grau de proteção IP65 serão aceitas;

•

Todas as luminárias devem ser instaladas a mais de 10 metros de altura;

•

Todos os refratores devem ser autolimpantes;

•

Todas as luminárias devem ter reatores eletrônicos dimerizáveis.

Com este conjunto de referências é possível relacionar os dados de entrada e
saída e agregar, com isso, versatilidade na análise dos dados para cada situação sob
análise ou para cada arranjo hipotético formulado.

4.5

Interpretação e Análise

Sob diferentes critérios, os impactos decorrentes dos aspectos inventariados
envolvem as seguintes tarefas.
•

Classificação ou agregação dos impactos em categorias homogêneas:

- que modificam a qualidade dos ecossistemas;
- que modificam a qualidade de vida, incluída a saúde humana (por exemplo:
segurança e desempenho de produtos);
- segundo o uso dos recursos naturais;
- e segundo o bem estar social.
•

Caracterização dos impactos (avaliação da magnitude dos impactos

potenciais nas principais categorias, normalmente realizada com apoio de softwares e
modelos validados);
•

Valoração: atribuição de valores relativos ou pesos aos diferentes

impactos (normalmente realizada com apoio de softwares e modelos validados). Há
que se considerar o peso da subjetividade e importância de parâmetros de referência.
A título de exemplo, segue uma valoração possível para os tipos de Produtos
decorrentes da aplicação do método:


Tipo a: Produtos típicos com vida "curta";



Tipo b: Produtos com processos "intensivos" de produção;



Tipo c: Produtos de vida longa e consumidores de recurso;



Tipo d: Produtos com requisitos especiais para disposição de
resíduos.
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•

Sistematização dos resultados: estabelecimento da ordenação ideal

dos elementos para constituição das conclusões finais.
Todas estas tarefas são facilitadas pelos recursos do software que, além de
permitir uma versatilidade na simulação de situações, permite uma rápida visualização
comparativa dos dados inventariados e do resultado da análise.
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5

VALIDAÇÃO DO INVENTÁRIO

A seguir são descritas as etapas realizadas para o desenvolvimento do
inventário.
5.1

Definição do Escopo e Preparação para Coleta de Dados

Os procedimentos metodológicos a seguir foram realizados de modo a abranger
todas as etapas do roteiro para desenvolvimento do inventário.
5.1.1 Definição de objetivos e abrangência: é a fase onde são definidos
claramente os objetivos, as aplicações, os usuários dos resultados e a forma como
será desenvolvido o estudo. Envolve:
•

levantamento de bibliografias específicas;

•

seleção das hipóteses e variáveis pertinentes;

•

determinação do sistema a ser estudado;

•

a definição da Unidade Funcional de referência;

•

estabelecimento das fronteiras (amplitude e nível de integração dos

sistemas);
•

tipo de procedimentos para validar dados, analisar impactos, etc.;

•

seleção das hipóteses restritivas.

Como o presente trabalho pretende oferecer uma ferramenta ou planilha prática
a ser aplicada à ACV de luminárias para iluminação pública, seguindo-se o roteiro,
definiu-se o seguinte escopo hipotético para a aplicação da ACV: comparar o
desempenho ambiental de duas luminárias para iluminação pública e os
respectivos sistemas de IP associados, de fabricantes diferentes, ambos
localizados no estado de São Paulo, considerando-se sua distribuição, uso e
descarte.
5.1.2 Desenvolvimento

preliminar

do

inventário

(principal

objeto

do

trabalho): levantamento e organização de todas as entradas e saídas do sistema em
análise. Esses dados constituirão a base para a identificação dos aspectos e impactos,
seu dimensionamento, sua caracterização e também ajudarão a definir as opções de
modificação de produtos e processos e de gerenciamento de recursos. Envolve:
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•

coleta de dados e aspectos qualitativos (primários e de banco de dados);

•

validação preliminar de resultados;

•

cálculos e agregação dos dados (por insumo, por tipo de impacto, etc.);

•

revisão de fronteiras, e outras atividades.

Para o caso presente, foi elaborada uma folha de dados de inventário
representado pela tabela 5 a seguir. Com esta planilha registra-se o fluxo de materiais
utilizados na fabricação das luminárias. Esta tabela dá subsídios para a determinação
dos fluxos a serem definidos no âmbito do software GaBi 4.0. Durante a configuração
dos processos no ambiente do software estes dados serão utilizados.

Tabela 5 – Fluxo de componentes e materiais utilizados para montagem de cada corpo
de luminária na fase de fabricação (modelo).
Item
I.
1
2
II.
3
4
III.
5
6
IV.
7
8
V.
9
10
VI.
11
12
VII.
13
14
VIII.
21
22

Componentes e Materiais do Corpo da Luminária Utilizados na Fabricação
Quant.
Denominação
Composição
Dimensões
Elementos de Fixação

Massa

Peças Fundidas

Ferragens e Estruturas

Sistema Óptico e Elétrico

Elementos de Vedação

Pintura

Elementos de Embalagem

Componentes Eletroeletrônicos Integrados

Fonte: Elaborado pelo autor.

O item VIII, “Componentes Eletrônicos Integrados”, apesar de constar como item
do levantamento, não foi considerado para efeito de avaliação dos impactos
ambientais, pois está fora do sistema considerado (componentes padronizados não
fabricados pela empresa fabricante da luminária).
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Para o modelamento do ciclo de vida do produto sob análise, considerando a
Unidade Funcional definida, os demais fluxos que não estão relacionados à fabricação
das luminárias devem ser incluídos durante a configuração de cada processo, no
ambiente do software. Com esta providência será possível obter um relatório das
emissões e dos seus respectivos impactos por fase do ciclo de vida do produto.

5.2

Identificação das Especificidades

Considerando que o inventário deve ser aplicado com a desmontagem do
produto inventariado, a planilha foi elaborada para permitir a identificação de cada peça
constituinte de cada subsistema do produto. Desta forma torna-se possível elaborar o
projeto de cada subsistema a partir dos impactos analisados, se assim o projetista o
desejar. Os impactos decorrentes dos aspectos identificados também podem ser
caracterizados, classificados e relacionados a estes subsistemas que constituem a
luminária. Isto é muito útil ao projetista, pois cada subsistema tem uma função dentro
do projeto do produto.

5.3

Adaptação do Método

Para tornar o desenho do fluxo de processos suficientemente genérico para uso
pelas várias empresas do segmento, realizou-se as adaptações necessárias na
definição de tipos de dados coletados e analisados. A planilha utilizada no inventário foi
adaptada para permitir o registro e análise de peças e materiais, dados que não são
fornecidos pelo fabricante e muitas vezes não estão especificados no projeto de
fabricação do produto. No entanto, uma vez inventariadas (identificadas quanto à sua
composição e massa), as peças e materiais permitem a definição dos fluxos no
ambiente do software. Por este motivo, as peças e materiais devem ser desmontados e
inventariados até o ultimo componente divisível e identificável. Eventualmente, para
peças consideradas de massa relativamente pequena, esta decomposição pode ser
relevada, desde que informada pelo inventariante.
Pelo método proposto, como o foco está na fase de produção de luminárias, as
demais fases do ciclo de vida do produto foram avaliadas mais com a intenção de
subsidiar o projeto do produto e, portanto, tiveram os fluxos principais de materiais e
energia considerados sob esta perspectiva.
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5.4

Realização da ACV para Caso Real

A pertinência da Unidade Funcional definida foi testada por meio da aplicação da
ferramenta desenvolvida para um caso real. Por se tratar da aplicação inédita de uma
técnica para um segmento de mercado de interesse institucional, demanda um
conjunto de ações de cunho experimental. Por este motivo foi planejado e realizaramse esforços para simular a aplicação da técnica em empresas clientes do Laboratório
de Equipamentos Elétricos e Ópticos do CINTEQ-IPT, o que resultou infrutífero uma
vez que estas precisariam dar acesso a informações por elas consideradas sigilosas, o
que não estaria coberto por um contrato de sigilo uma vez que se trata de um trabalho
acadêmico.
Para viabilizar o teste de validação da ferramenta, optou-se pela comparação
entre dois produtos utilizados comercialmente em larga escala para instalações de
iluminação pública na Região Metropolitana de São Paulo. Para ambos, as exigências
de instalação (modo de instalar) são idênticas e as lâmpadas utilizadas são as
mesmas, ainda que o resultado de seu uso (fluxo luminoso emitido pela luminária)
sejam diferentes e dependentes do projeto das luminárias. Este aspecto torna-se
relevante uma vez que a quantidade de equipamentos utilizados para obter um mesmo
resultado para o projeto luminotécnico é diferente.
A seguir são apresentadas as luminárias utilizadas para a validação do
inventário, sem a indicação dos respectivos nomes de fabricantes e modelos de
fabricação.
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A) Luminária Pública A

Figura 17 – Luminária de referência sob análise.
Fonte: Elaborado pelo autor

Descrição da Luminária Pública A (aspecto geral na figura 17):
• Corpo com alojamento para equipamento elétrico e aro em alumínio
fundido;
• Acabamento em pintura eletrostática com epóxi pó na cor cinza Munsel
6,5;
• Fixação em braço com encaixe de Ø = 48,5 mm ou Ø = 60,3 mm;
• Refrator em lente plana de cristal temperado;
• Refletor em chapa de alumínio estampado e anodizado de alto
rendimento;
• Soquete de porcelana com rosca E-40;
• Indicada para lâmpadas a Vapor de Sódio de 150 ou 250W;
• Grau de proteção no alojamento: IP-66;
• Grau de proteção no corpo óptico: IP-43.
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B) Luminária Pública B

Figura 18 – Luminária a ser comparada com o produto de referência.
Fonte: Elaborado pelo autor

Descrição da Luminária Pública B (aspecto geral na figura 18):
• Corpo e aro com alojamento para reator em liga de alumínio fundido
moldados sob pressão;
• Acabamento: pintura eletrostática na cor cinza;
• Fixação em ponta de braço de até Ø = 60,3mm;
• Refrator em lente de policarbonato injetado com proteção contra raios
U.V.;
• Refletor estampado em chapa de alumínio, anodizado e selado;
• Soquete E40;
• Indicada para lâmpadas a Vapor de Sódio 250W;
• Grau de proteção no alojamento: IP-33;
• Grau de proteção no corpo óptico: IP-65.

5.5

Resultados Obtidos

Os resultados alcançados pelo trabalho são apresentados nos itens a seguir
dividindo-os

em

três

grupos:

desenvolvimento

do

inventário

de

fabricação,

desenvolvimento do inventário para ACV e desenvolvimento do inventário para ACV
customizada.
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5.5.1 Resultados do Desenvolvimento do Inventário de Fabricação
As luminárias foram desmontadas e mediu-se a massa de cada componente. Os
resultados obtidos são apresentados nas tabelas a seguir. A tabela 6 apresenta os
componentes e materiais da luminária A.
Tabela 6 – Fluxo de Componentes e Materiais para Fabricação da Luminária A
Componentes do Corpo da Luminária A
Item

Denominação
I.

Composição

Dimensões

Quant. Quant.
(unid.)
(%)

Massa
(g)

Massa
(%)

Elementos de Fixação

1

Abraçadeira Plástica

Poliamida 66

5 x 200mm

1

0,96

1,40

0,01

2

Arruela de Pressão

Aço Zincado

13,3mm

2

1,92

3,60

0,03

3

Arruela Lisa

Aço Zincado

20mm

4

3,85

9,40

0,08

4

Arruela Lisa

Aço Zincado

15mm

2

1,92

2,30

0,02

5

Arruela Lisa
Parafuso Cabeça Bola
Fenda
Parafuso Cabeça Bola
Fenda
Parafuso Cabeça Bola
Fenda
Parafuso Cabeça Bola
Fenda
Parafuso Cabeça Cil.
Fenda
Parafuso Cabeça
Sextavada
Parafuso Cabeça
Sextavada
Rebite Tipo POP

Aço Zincado

12mm

1

0,96

0,50

0,00

Aço Zincado

3/16” x 3/16"

5

4,81

6,40

0,05

Aço Zincado

3/16” x 3/8"

6

5,77

11,00

0,09

Aço Zincado

5/32” x 1/2"

4

3,85

5,40

0,05

Aço Zincado

3/16” x 3/8”

4

3,85

8,90

0,08

Aço Inox

5/32” x 1/4"

3

2,88

3,00

0,03

Aço Galvanizado M8 x 40mm

5

4,81

81,40

0,69

Aço Galvanizado M8 x 30mm

2

1,92

25,20

0,21

Alumínio

4

3,85

2,50

0,02

43

41,35

161,00

1,36

18,99

6
7
8
9
10
11
12
13

4 x 10mm
Sub-total:

14
15
16

II.
Peças Fundidas
Base de Montagem
Alumínio
(Aro)
Fundido
Copo Suporte para
Alumínio
Soquete
Fundido
Alumínio
Tampa (Conj. Óptico)
Fundido

310x670x90mm

1

0,96 2.241,00

70(D*)x30mm

1

0,96

138,70

1,18

320x680x100mm

1

0,96 2.596,30

22,00

Sub-total:

3

2,88 4.976,00

42,17
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Componentes do Corpo da Luminária A (Continuação)
Item

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Denominação

Composição

III.
Ferragens e Estruturas
Abraçadeira (Trava
Alumínio
Fiação)
Abraçadeira (Trava
Aço
Pescoço)
Galvanizado
Chassi de
Alumínio
Equipamentos
Haste de Articul. da
Aço Inox
Tampa
Aço
L para Fixação Soquete
Galvanizado
Pino de Articulação
Aço Inox
Presilha de Fecho da
Aço Inox
Tampa
Presilha de Fixação do
Aço Inox
Difus.
Presilha do Pino de
Aço Inox
Articul.
Aço
U para Fixação Soquete
Galvanizado

Dimensões

Massa
(g)

Massa
(%)

1(E**)x10x40mm

1

0,96

0,90

0,01

3(E)x90x90mm

1

0,96

159,90

1,36

2(E)x175x200mm

1

0,96

181,50

1,54

2 x 200mm

1

0,96

59,40

0,50

40x30x15mm

2

1,92

21,50

0,18

6,5(D)x27mm

2

1,92

15,00

0,13

50mm

1

0,96

35,80

0,30

15 x 20mm

3

2,88

4,20

0,04

30mm

2

1,92

2,20

0,02

60x65x20mm

1

0,96

40,40

0,34

15

14,42

520,80

4,41

500mmx1,5mm2

2

1,92

8,70

0,07

500mmx1,5mm2

2

1,92

2,90

0,02

500mmx1,5mm2
300mm x
2,5mm2
300mm x
2,5mm2
270x330x130mm

2

1,92

46,60

0,39

1

0,96

1,70

0,01

1

0,96

6,80

0,06

1

0,96

368,30

3,12

p/ 2 x 1,5mm2

2

1,92

3,10

0,03

p/ 2 x 1,5mm2

2

1,92

0,80

0,01

p/ 2 x 1,0mm2

2

1,92

3,00

0,03

p/ 2 x 1,0mm2

2

1,92

0,80

0,01

4(E)x280x340mm

1

0,96

745,40

6,32

1(E)x45(D)mm

1

0,96

1,70

0,01

5(D)mm

2

1,92

0,50

0,00

5(D)mm

2

1,92

1,80

0,02

22,12 1.192,10

10,10

Sub-total:
IV.

Quant. Quant.
(unid.)
(%)

Sistema Óptico e Elétrico

27

Cabo Alimentação

Silicone (15%)
Fibra de Vidro
(5%)
Cobre (80%)
Cloreto de
Polivi(20%)

28

Cabo Alimentação

29

Cabo Alimentação

30

Cabo de Aterramento

31

Cabo de Aterramento

Cobre (80%)

32

Chapa Refletor

33

Conector de Torção

34

Conector de Torção

35

Conector de Torção

36

Conector de Torção

37

Difusor (Lente)

Alumínio
Polipropileno
(80%)
Aço Zincado
(20%)
Polipropileno
(80%)
Aço Zincado
(20%)
Vidro
Temperado

38

Placa Fenolite Isol.
Soquete

39

Terminal Olhal Isolado

40

Terminal Olhal Isolado

Fenolite
Poliamida 66
(20%)
Cobre
Eletrolítico
(80%)

Sub-total:

23
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Componentes do Corpo da Luminária A (Continuação)
Item Denominação

41
42
43
44
45
46
47
48
49

Composição

V.
Elementos de Vedação
Borracha de
Silicone
Ved. Refletor
Borracha de
Silicone
Ved. Tampa
Cola de
Silicone
Silicone
Cola Fixação
Silicone
Difusor
Cola para Fix.
Silicone
Ved. Tampa
Dissipador de
Bronze Sinterizado
Calor
(20%)
Dissipador de
Alumínio (80%)
Calor
Prensa Cabos
Alumínio (88%)
Borracha Nitrílica
Prensa Cabos
(12%)

Dimensões

50

0,96

38,70

0,33

7(E)x1.700

1

0,96

38,20

0,32

700(D)mm

1

0,96

1,20

0,01

300(D)mm

1

0,96

15,00

0,13

1700mm

1

0,96

5,00

0,04

12mm

1

0,96

0,90

0,01

12mm

1

0,96

3,40

0,03

3/8”

1

0,96

14,30

0,12

3/8”

1

0,96

1,90

0,02

9

8,65

118,60

1,01

1

0,96

78,00

0,66

1

0,96

78,00

0,66

330x720x220mm

1

0,96

834,00

7,07

40x1880mm

1

0,96

22,80

0,19

40x1880mm

1

0,96

1,20

0,01

3

2,88

858,00

7,27

EPCOS B-SH 30uF

1

0,96

54,90

0,47

GCOMP IGVS4500

1

0,96

77,00

0,65

GE Lucalox
LU250/T/40IT

1

0,96

143,80

1,22

GComp
RVSI250B/A226(IG)

1

0,96

3.238,80

27,45

Exatron RFR 2 FS

1

0,96

53,10

0,45

Esiebras DC040

1

0,96

235,20

1,99

Exatron

1

0,96

91,40

0,77

7

6,73

3.894,20

33,01

6.900cm2

Sub-total:
VIII.
54
55
56
57
58
59
60

Massa
(%)

1

Sub-total:
VII.
Elementos de Embalagem
Caixa para uma
51
Papelão Ondulado
unidade
Polipropileno
52
Fita Adesiva
Transparente (95%)
Adesivo Acrílico
53
Fita Adesiva
(5%)

Massa
(g)

5(E)x900mm

Sub-total:
VI.
Pintura
Pintura
Cinza
3
Eletrostática
Densid.1,13g/cm

Quant. Quant.
(unid.)
(%)

Componentes Eletroeletrônicos Integrados

Capacitor

Alumínio, Resina
Plástico, Vidro,
Ignitor
Tungst.
Vidro, Tungstênio,
Lâmpada
Sódio, Mercúrio,
Vapor de Sódio
Níquel, Chumbo
Reator

Cobre, Resinas, Aço

Relé
Fotoelétrico
Soquete E40
Lâmpada
Soquete Relé
Fotoelétrico

Plástico, Fenolite,
Cobre, Silício
Porcelana, Níquel,
Aço Inox
Plástico, Cobre,
Níquel

Sub-total:
TOTAL:

*D=diâmetro
**E=espessura
Fonte: Elaborado pelo autor.
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100,00 11.798,70 100,00
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A tabela 7 apresenta o fluxo de componentes e materiais para fabricação da
luminária B.
Tabela 7 – Fluxo de Componentes e Materiais para Fabricação da Luminária B
Componentes do Corpo da Luminária B
Quant. Quant.
Item
Denominação
Composição
Dimensões
(unid.)
(%)
I.
Elementos de Fixação
Abraçadeira
1
Poliamida 66
2 x 50mm
3
3,26
Plástica
2
Arruela de Pressão Aço Zincado
M4
4
4,35

Massa
(g)

Massa
(%)

2,00

0,02

1,30

0,01

3

Arruela de Pressão

Aço Zincado

1/2"

4

4,35

4,80

0,05

4

Arruela Lisa

Aço Zincado

3/16”

1

1,09

7,30

0,08

5

Arruela Lisa
Parafuso Cabeça
Bola Fenda
Parafuso Cabeça
Bola Fenda
Parafuso Cabeça
Bola Fenda
Parafuso Cabeça
Bola Fenda
Parafuso Cabeça
Sextavada
Rebite Tipo POP

Aço Zincado

3/16”

2

2,17

2,20

0,02

Aço Inox

3/16” x 3/4"

2

2,17

8,70

0,10

Aço Zincado

3/16” x 3/8"

9

9,78

9,00

0,10

Aço Zincado

5/32” x 5/8"

4

4,35

7,00

0,08

Aço Zincado

M3 x 15mm

2

2,17

3,00

0,03

Aço Galvanizado

M8 x 40mm

4

4,35

63,20

0,69

Alumínio

20mm

7

7,61

1,80

0,02

42

45,65

110,30

1,21

27,09

6
7
8
9
10
11

Sub-total:

12
13
14

II.
Peças Fundidas
Base de Montagem
Alumínio Fundido
(Aro)
Copo Suporte para
Alumínio Fundido
Soquete
Tampa (Conj.
Alumínio Fundido
Óptico)

330x580x50mm

1

1,09 2.467,40

70(D*)x30mm

1

1,09

169,90

1,87

330x580x130mm

1

1,09 1.049,60

11,52

3

3,26 3.686,90

40,48

3(E**)x90x90mm

1

1,09

181,40

1,99

1(E)x83x170mm

1

1,09

71,30

0,78

1 1/2"x1”x2”

1

1,09

42,80

0,47

6(D)x20mm

2

2,17

4,30

0,05

50mm

1

1,09

38,00

0,42

8 x 20mm

3

3,26

5,10

0,06

9

9,78

342,90

3,76

Sub-total:

15
16
17
18
19
20

III.
Ferragens e Estruturas
Abraçadeira (Trava
Aço Galvanizado
Pescoço)
Chassi de
Alumínio
Equipamentos
L para Fixação
Aço Galvanizado
Soquete
Pino de Articulação Alumínio
Presilha de Fecho
Aço Inox
da Tampa
Presilha de Fixação
Aço Galvanizado
do Difus.

Sub-total:
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Componentes do Corpo da Luminária B (continuação)
Quant. Quant.
Item
Denominação
Composição
Dimensões
(unid.)
(%)
IV.
Sistema Óptico e Elétrico
Cabo Alimentação
21
Silicone(20%)
300mmx1,5mm2
2
2,17
Soquete
Cabo Alimentação
22
Cobre (80%)
300mmx1,5mm2
2
2,17
Soquete
Cloreto de
23
Cabo de Conexão
300mm x 1,5mm2
1
1,09
Polivinila (20%)
24
Cabo de Conexão
Cobre (80%)
300mm x 1,5mm2
1
1,09
25
26
27
28
29
30
31
32

Chapa Refletor

Alumínio
Polipropileno
Conector de Torção
(80%)
Aço Zincado
Conector de Torção
(20%)
Difusor (Lente)
Policarbonato
Isolante Elétrico
Placa Fenolite Isol.
Soquete
Terminal Olhal
Isolado
Terminal Olhal
Isolado

Massa
(g)

Massa
(%)

4,40

0,05

17,50

0,19

3,30

0,04

13,30

0,15

110x290x300mm

1

1,09

353,10

3,88

p/ 2 x 1,5mm2

2

2,17

3,20

0,04

p/ 2 x 1,5mm2

2

2,17

0,80

0,01

110x290x300mm

1

1,09

186,20

2,04

Plástico Termofixo 30mm

4

4,35

1,60

0,02

Fenolite

1(E)x45(D)mm

1

1,09

2,00

0,02

5(D)mm

2

2,17

0,60

0,01

5(D)mm

2

2,17

2,30

0,03

21

22,83

588,30

6,46

100(D)mm

1

1,09

2,90

0,03

300(D)mm

1

1,09

66,90

0,73

100(D)mm x 70mm

1

1,09

1,00

0,01

Poliamida 66
(20%)
Cobre Eletrolítico
(80%)

Sub-total:

12mm

1

1,09

1,00

0,01

37

V.
Elementos de Vedação
Borracha de Ved.
Borracha Nitrílica
Copo Soquete
Borracha de Ved.
Silicone
Refletor
Cola Fixação
Silicone
Fotocélula
Bronze
Dissipador de Calor
Sinterizado (20%)
Dissipador de Calor Alumínio (80%)

12mm

1

1,09

4,10

0,05

38

Passa Fios

3/8” 2 vias

1

1,09

1,60

0,02

6

6,52

77,50

0,85

1

1,09

72,80

0,80

1

1,09

72,80

0,80

350x600x200mm

1

1,09

605,00

6,64

40x1880mm

1

1,09

22,80

0,25

40x1880mm

1

1,09

1,20

0,01

3

3,26

629,00

6,91

33
34
35
36

Borracha Nitrílica

Sub-total:

39

VI.
Pintura
Pintura
Eletrostática

Cinza
3
Densid.1,13g/cm

6.443 cm2
Sub-total:

40
41
42

VII.
Elementos de Embalagem
Caixa para uma
Papelão
unidade
Ondulado
Polipropileno
Fita Adesiva
Transparente
(95%)
Adesivo Acrílico
Fita Adesiva
(5%)

Sub-total:
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Item

Componentes do Corpo da Luminária B (continuação)
Quant. Quant.
Denominação
Composição
Dimensões
(unid.)
(%)
VIII.
Componentes Eletroeletrônicos Integrados

43

Capacitor

44

Ignitor

45

Lâmpada Vapor de
Sódio

46

Reator

47

Relé Fotoelétrico

48
49

Soquete E40
Lâmpada
Soquete Relé
Fotoelétrico

Alumínio, Resina
Plástico, Vidro,
Tungst.
Vidro, Tungstênio,
Sódio, Mercúrio,
Níquel, Chumbo
Cobre, Resinas,
Aço
Plástico, Fenolite,
Cobre, Silício
Porcelana, Níquel,
Aço Inox
Plástico, Cobre,
Níquel

Massa
(g)

Massa
(%)

Inducom FH5380

1

1,09

82,40

0,90

Serwal SM 50N

1

1,09

91,20

1,00

GE Lucalox
LU250/T/40IT

1

1,09

143,80

1,58

Intral 02304 RVSI250/623 AFP

1

1,09 2.899,60

31,83

Intral 00954

1

1,09

48,20

0,53

Esiebras 16A
750V

1

1,09

244,20

2,68

Exatron

1

1,09

91,40

1,00

Sub-total:

7

7,61 3.600,80

39,53

TOTAL:

92

100,00 9.108,50 100,00

*D=diâmetro
**E=espessura
Fonte: Elaborado pelo autor.
Para a medição das massas, utilizou-se uma balança marca Marte, Modelo AS
6500C, N. Série 223.293, menor divisão de 0,1 grama, calibrada no CME-IPT.
Com o inventário dos materiais constituintes das luminárias, foi possível
configurar o sistema de produção, conforme descrito anteriormente, no ambiente do
software GaBi 4.0. Os fluxogramas resultantes desta implementação, para fabricação
das Luminárias A e B, podem ser verificados no Apêndice 2.
Com a implementação deste fluxograma, o software GaBi 4.0 permite a
obtensão de um relatório com as emissões (aspectos ambientais) associadas ao
processo de fabricação de uma unidade da luminária. Os dados deste relatório estão
representados na tabela 8 a seguir.
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Tabela 8 – Emissões na Fabricação das Luminárias A e B.
Fluxos Identificados por Categoria de Aspecto Ambiental

Lum A (kg)

Lum B (kg)

1. Recursos Movimentados (parcial)
1.1. Materiais associados à produção de recursos energéticos (parcial)
Produção de recursos energéticos não renováveis
Produção de recursos energéticos renováveis
1.2. Recursos materiais (parcial)
Elementos não renováveis
Materiais não renováveis
Materiais renováveis

878,484972
38,525995
38,521395
0,004600
839,958977
0,055838
227,108024
612,795115

708,945448
31,247494
31,243226
0,004268
677,697954
0,033749
169,589012
508,075193

2. Emissões para o ar (parcial)
Metais pesados
Materiais inorgânicos
Materiais orgânicos (grupo VOC)
Outras emissões para o ar
Material particulado
Material radioativo

610,552339
0,000364
243,999832
0,222293
366,186576
0,143270
0,000004

502,130009
0,000247
195,788108
0,188989
306,046327
0,106335
0,000003

3. Emissões para água doce (parcial)
Gases e compostos
Metais pesados
Substâncias inorgânicas
Substâncias orgânicas
Material particulado

1,130032
0,280344
0,018362
0,725264
0,000954
0,105108

0,974906
0,216249
0,014013
0,654911
0,000656
0,089078

4. Emissões para água do mar (parcial)
Gases e compostos
Metais pesados
Substâncias inorgânicas
Substâncias orgânicas
Material particulado

0,258363
0,000458
0,000056
0,242583
0,000143
0,015122

0,202463
0,000384
0,000045
0,188292
0,000112
0,013629

5. Emissões para o solo agrícola

0,000000

0,000000

6. Emissões para o solo industrial (parcial)
Metais pesados
Substâncias inorgânicas
Substâncias orgânicas

0,003592
0,002227
0,001312
0,000053

0,002491
0,001406
0,001045
0,000040

1.490,429
1.604,900
445,800

1.212,255317
1.309,700
363,800

Fluxos (TOTAL kg):
Total Fluxo de Energia (MJ):
ou Total Fluxo de Energia (kWh):
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os impactos ambientais gerados pelas emissões foram modelados com a
aplicação dos modelos prescritos pelos métodos EDIP2003 (de interesse para
designers) e EI99 (na sua versão padrão que hierarquiza os impactos), como descrito
anteriormente. O resultado pode ser verificado nas tabelas 9 e 10 a seguir.

Tabela 9 – Impactos Gerados pela Fabricação de Luminárias Segundo Método
EDIP2003.
Impactos Segundo EDIP 2003

Fab Lum A

Fab Lum B

EDIP 2003, acidificação potencial [m2 UES]

1,013E+01

7,716E+00

EDIP 2003, eutrofização aquática [kg NO3-Equiv.]

8,946E-02

7,380E-02

EDIP 2003, Potencial de Aquecimento Global [kg de CO2 Equiv.]

1,166E+02

9,471E+01

3,378E-05

2,777E-05

4,809E+02

3,956E+02

EDIP 2003, destruição do ozônio estratosférico [kg R11-Equiv.]

7,872E-06

5,644E-06

EDIP 2003, eutrofização terrestre [m2 UES]

5,101E+00

4,210E+00

EDIP 2003, formação de ozônio fotoquímico - impacto na saúde
humana e materiais [pers * horas * ppm]
EDIP 2003, formação de ozônio fotoquímico - impacto sobre a
vegetação [m2 UES * ppm horas]

Fonte: Elaborado pelo autor.
OBS (Unidades utilizadas):
o m2 UES: metros quadrados do ecosistema desprotegido por Unidade Funcional
(unprotected ecosystem per f.u.);
o kg NO3-Equiv: quilogramas de NO3 equivalentes;
o kg de CO2 Equiv: quilogramas de CO2 equivalentes;
o pers * horas * PPM: pessoas (persons) por horas por partes por milhão;
o m2 UES * ppm horas: metros quadrados do ecosistema desprotegido por
Unidade Funcional por partes por milhão por horas;
o kg R11-Equiv.: quilogramas de refrigerante CFC11 equivalentes.

Utilizando-se o GaBi 4.0, os vários impactos determinados foram normalizados e
ponderados pelos critérios do método EDIP2003 e estão expressos no gráfico das
figuras 19 e 20 a seguir.
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Figura 19 – Impactos avaliados, ponderados e normalizados pelo método EDIP2003, para
fabricação da Luminária A. Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 20 – Impactos avaliados, ponderados e normalizados pelo método EDIP2003, para
fabricação da Luminária B. Fonte: Elaborado pelo autor.

118

Tabela 10 – Impactos Gerados pela Fabricação de Luminárias Segundo Método
EI99.
Impactos Segundo EI99

Fab Lum A

EI99, HA, qualidade dos ecossistemas, acidificação / nutrição
[PDF * m2 * a]
EI99, HA, qualidade dos ecossistemas, Ecotoxicidade [PDF * m2 *
a]

Fab Lum B

1,588E+00

1,277E+00

3,923E+00

2,398E+00

-1,768E-05

-1,341E-05

EI99, HA, saúde humana, efeitos cancerígenos [DALY]

2,385E-06

1,662E-06

EI99, HA, saúde humana, alterações climáticas [DALY]

2,432E-05

1,974E-05

EI99, HA, saúde humana, depleção da camada de ozônio [DALY]

8,276E-09

5,934E-09

EI99, HA, saúde humana, radiação [DALY]

1,935E-07

1,460E-07

6,400E-05

4,931E-05

1,886E-08

1,496E-08

1,154E+02

1,001E+02

1,817E+01

1,324E+01

EI99, HA, qualidade do ecossistema, uso da terra [PDF * m2 * a]

EI99, HA, saúde humana, doenças respiratórias (inorgânico)
[DALY]
EI99, HA, saúde humana, doenças respiratórias (orgânico)
[DALY]
EI99, HA, recursos, combustíveis fósseis [MJ] excedente de
energia
EI99, HA, Recursos Naturais, Minerais [MJ] excedente de energia
Fonte: Elaborado pelo autor.

OBS:
•

Valores negativos indicam efeito inverso, ou seja, diminuição da pressão
sobre o impacto analisado, devido à indução da diminuição de resíduos,
melhor aproveitamento dos insumos ou maior quantidade de materiais
reciclados;

•

Unidades utilizadas:
o PDF *

m2 *

a: fração

potencialmente

desaparecida

(Potentially

Disappeared Fraction) por metro quadrado por ano;
o DALY: incapacidade ajustada em anos de vida (Disability Adjusted Life
Years);
o MJ: Mega Joules.

O método EI99 de avaliação de impactos, apesar de oferecer também modelos
para normalizar e ponderar os impactos, é de pouco interesse para os projetistas de
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produtos (designers) uma vez que oferece dados agregados e baixa sensibilidade para
as questões específicas.

5.5.2 Resultados do Desenvolvimento do Inventário para ACV
Com os fluxogramas resultantes da fabricação das Luminárias A e B, foi possível
implementar os fluxogramas do ciclo de vida das Luminárias A e B, considerando a
Unidade Funcional definida.
Como a Unidade Funcional definida estabelece os requisitos de qualidade de
iluminação e cada luminária apresenta um comportamento fotométrico, foi preciso
realizar um projeto luminotécnico diferente para cada luminária. Desta forma pode-se
verificar a quantidade de luminárias de cada tipo são necessárias para atender aos
requisitos. Diferenças na quantidade de luminárias implicam, dentre outros itens, em
diferenças na energia consumida ao longo da vida útil e diferenças em fluxos de
materiais consumidos na instalação e na manutenção dos equipamentos. Portanto, a
quantidade de luminárias utilizadas em cada caso determina a intensidade dos
impactos para fins de comparação do desempenho ambiental de cada uma ao longo de
seu ciclo de vida.
Como definido anteriormente, a Unidade Funcional se refere ao serviço de
iluminação de uma via pública normal de 500 metros de comprimento, com 10
metros de largura, com calçadas de 2 metros nas laterais, luminárias instaladas a
8 metros do solo com braço de 4 metros, funcionamento durante 12 horas
contínuas diárias no período noturno, durante 20 anos, com iluminância media
mínima de 14 lux ao longo da via, com uniformidade mínima de 0,2 (trafego
noturno médio de veículos e trafego noturno intenso de pedestres, conforme
norma ABNT NBR 5101/92).
O projeto luminotécnico elaborado com a utilização de cada luminária,
considerou os parâmetros definidos na Unidade Funcional e foi implementado com as
ferramentas fornecidas pelo respectivo fabricante de cada luminária (software de
projeto luminotécnico específico).
Os resultados dos projetos luminotécnicos são apresentados a seguir. Nas
figuras onde se apresentam as telas da interface de vídeo dos softwares, as
referencias aos fabricantes (e suas marcas) foram excluídas a fim de preservar suas
identidades.
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A figura 21 a seguir apresenta a tela de configuração para o projeto
luminotécnico com a Luminária A.

Figura 21 – Tela de configuração para o projeto luminotécnico com a Luminária A.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O projeto luminotécnico para a utilização da Luminária A considerou os
parâmetros definidos na Unidade Funcional (quanto ao local de instalação) e para a
distância entre postes foi utilizada a distancia convencional adotada na maioria dos
municípios, ou seja, 35 metros em média. A seta na figura 19 mostra o campo onde
esta informação é introduzida.
A figura 22 a seguir apresenta o aspecto geral do diagrama de curvas Isolux
(curvas que representam as regiões de mesmo nível de iluminação) obtido para a
configuração definida. As setas indicam os resultados quanto à iluminância media
mínima ao longo da via e à uniformidade mínima. A mesma figura pode ser visualizada
com recursos de coloração de regiões com as mesmas bandas ou faixas de valores
para os níveis de ilumináncia. O aspecto geral proporcionado por este recurso pode ser
observado na figura 23.
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Figura 22 – Tela de curvas Isolux para o projeto luminotécnico com a Luminária A.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 23 – Tela de bandas Isolux para o projeto luminotécnico com a Luminária A.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Como a configuração introduzida no software de projeto luminotécnico resultou
em uma iluminância média menor que a mínima (12,6 lux frente aos 14,0 lux
estabelecidos pela Unidade Funcional) foi necessário alterar o parâmetro de distância
entre postes de forma obter o requisito. O objetivo foi alcançado estabelecendo-se uma
distância entre postes de 27,5 metros, o que projetou uma iluminância média mínima
de 15,8 (frente aos 14,0 lux estabelecidos pela Unidade Funcional), com boa
aproximação para a uniformidade mínima.
Esta iluminância obtida poderia ser menor (e maior que 14,0 lux) mas optou-se
por manter o valor para viabilizar uma comparação com o mesmo valor que se obteve
com a Luminária B (como se verá mais adiante), já que o objetivo é comparar o
desempenho das duas luminárias. Nesta condição foi obtido o diagrama de bandas
Isolux apresentado na figura 24 a seguir.

Figura 24 – Tela de bandas Isolux para o projeto luminotécnico com a Luminária A
revisado. Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 25 a seguir apresenta a tela de configuração para o projeto
luminotécnico com a Luminária B. Para a distância entre postes foi utilizada a distancia
convencional adotada na maioria dos municípios, ou seja, 35 metros em média. A seta
na figura mostra o campo onde esta informação é introduzida.
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Figura 25 – Tela de configuração para o projeto luminotécnico com a Luminária B.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 26 a seguir apresenta o aspecto geral do diagrama de curvas Isolux
(curvas que representam as regiões de mesmo nível de iluminação) obtido para a
configuração definida. As setas indicam os resultados quanto à iluminância media
mínima ao longo da via e à uniformidade mínima. A mesma figura pode ser visualizada
com recursos de coloração de regiões com as mesmas bandas ou faixas de valores
para os níveis de iluminância. O aspecto geral proporcionado por este recurso pode ser
observado na figura 27.
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Figura 26 – Tela de curvas Isolux para projeto luminotécnico com a Luminária B.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 27 – Tela de bandas Isolux para projeto luminotécnico com a Luminária B.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Como a configuração introduzida no software de projeto luminotécnico com a
Luminária B resultou em uma iluminância média maior que a mínima (15,8 lux frente
aos 14,0 lux estabelecidos pela Unidade Funcional), não foi necessário alterar o
parâmetro de distância entre postes de forma atender ao requisito.
Com estes resultados foi possível definir a quantidade de luminárias necessárias
para atender a outro requisito da Unidade Funcional: iluminar uma via de 500 metros.
Dividindo-se o comprimento da via a ser iluminada pela distância entre postes foi obtida
uma constante de ponderação das massas inventariadas para a Luminária A (C=18,18)
e para a Luminária B (C=14,28) e, consequentemente, das emissões e dos impactos
relativos à fabricação de cada uma delas.
Alguns autores estabelecem que esta quantidade de produto necessária para
atender aos requisitos da Unidade Funcional (massa de uma luminária multiplicada
pela constante de ponderação obtida da imposição dos requisitos da Unidade
Funcional) deve ser denominada de “fluxo de referência”, uma vez que está associado
a um produto específico e será utilizado para ponderar o desempenho ambiental de
cada um.
Com os dados acima foi possível definir e configurar o fluxograma para o ciclo
de vida das Luminárias A e B, utilizando-se os recursos do software GaBi 4.0,
considerando-se a Unidade Funcional definida. Os fluxogramas resultantes desta
implementação, para o ciclo de vida das Luminárias A e B, podem ser verificados no
Apêndice 3.
Para a implementação da estrutura e parametrização dos fluxos de materiais e
energia no ambiente GaBi 4.0 foram assumidas as hipóteses a seguir.
• Vida útil do equipamento de 20 anos (conforme ABNT NBR IEC 60598-1,
1999) sendo 12 horas diárias ligado e 12 horas diárias desligado
(consulta ao Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal
de Guarulhos);
• Vida útil média de uma Lâmpada vapor de sódio: 16.000 horas (Procel
Reluz, 2004);
• Vida útil média de um refrator de policarbonato: 5 anos (Procel Reluz,
2004);
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• Vida útil média de um refrator de vidro temperado: 10 anos (consulta ao
Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal de
Guarulhos);
• Luminárias A e B consideradas com a mesma vida útil nominal (apesar de
haver evidências de que isso não ocorre devido ao uso de difusores e
vedações de materiais diferentes);
• O processo de pintura eletrostática consome 5,7kWh (Cabine) + 1,4kWh
(Aquecedor) + 82 kWh (queimador GLP) por m2 de área superficial da
luminária (dados de fabricas de equipamentos);
• Os fluxos não consideram as perdas de materiais no seu processamento
quando são manipulados dentro da fabrica;
• Distancia de referência para calculo das emissões com transporte: 700 km
(ida e volta = 1400 km), refere-se a uma distancia media que atenderia
70% do mercado consumidor, localizado nas regiões sul e sudeste
(Abilux, 2005);
• Poste reto leve em aço carbono com base, altura de 10m: massa de 69
Kg (consulta ao catalogo de fabricantes);
• Ferragens para poste em aço carbono para fixação de uma luminária
(inclui braço): massa de 6,9 kg (consulta ao Departamento de Iluminação
Pública da Prefeitura Municipal de Guarulhos);
• Interligações elétricas entre luminárias: cabo rígido de 4mm2 isolado em
PVC, massa de 82 kg/km (consulta ao Departamento de Iluminação
Pública da Prefeitura Municipal de Guarulhos);
• Índice de recuperação de luminárias: 20% das luminárias descartadas
podem ser recuperadas (consulta ao Departamento de Iluminação Pública
da Prefeitura Municipal de Guarulhos);
• Manutenção de Luminárias: é necessário prever a adição de 20% de
Luminárias Montadas recuperadas, sem embalagem, e 10% de
Luminárias Expedidas, com embalagem (consulta ao Departamento de
Iluminação Pública da Prefeitura Municipal de Guarulhos);
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• Não é necessário prever emissões na distribuição a menos daquelas
verificadas com o transporte da fabrica ao consumidor pois o produto sai
direto da fabrica para o local de instalação (consulta ao Departamento de
Iluminação Pública da Prefeitura Municipal de Guarulhos).

Com a implementação destes fluxogramas, o software GaBi 4.0 permite a
emissão de um relatório com as emissões (aspectos ambientais) associadas ao ciclo
de vida das luminárias modelado. Os dados deste relatório estão representados na
tabela 11 para a Luminária A e tabela 12 para a Luminária B, a seguir.
Os impactos ambientais gerados pelas emissões também foram modelados pelo
GaBi 4.0, com a aplicação do modelo prescrito pelo método EI99 (na sua versão
padrão que hierarquiza os impactos) de um modo geral e pelo EDIP2003 para
Potencial de Aquecimento Global, como descrito anteriormente. O resultado pode ser
verificado na tabela 13 para a Luminária A e na tabela 14 para a Luminária B, a seguir.
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Tabela 11 – Emissões no Ciclo de Vida das Luminárias A para a Unidade Funcional definida.
Fluxos Identificados por Categoria de Aspecto Ambiental (Ciclo de Vida da UF de IP com Luminária A 250W)
Total CV UF
Disposição
Produção
Reciclagem
Manutenção
Aspectos
Massa (kg)
1. Recursos Movimentados (parcial)
157.525,165
2.732,097
132.247,843
53,285
11,436
1.1. Materiais associados à produção de recursos energéticos (parcial)
3.424,588
18,429
3.002,310
38,582
3,481
Produção de recursos energéticos não renováveis
3.421,477
18,428
2.999,820
38,533
3,479
Produção de recursos energéticos renováveis
3,110
0,000
2,490
0,048
0,002
1.2. Recursos materiais (parcial)
154.100,577
2.713,669
129.245,533
14,703
7,955
Elementos não renováveis
75,138
0,000
75,138
0,000
0,000
Materiais não renováveis
67.375,601
186,706
55.224,560
14,703
7,955
Materiais renováveis
86.649,839
2.526,963
73.945,835
0,000
0,000
2. Emissões para o ar (parcial)
295.658,202
2.618,426
43.095,727
129,192
10,269
Metais pesados
0,076
0,000
0,069
0,002
0,001
Materiais inorgânicos
268.526,096
394,760
19.250,257
128,490
10,217
Materiais orgânicos (grupo VOC)
17,444
0,446
14,968
0,528
0,033
Outras emissões para o ar
27.107,951
2.223,211
23.824,456
0,000
0,000
Material particulado
6,634
0,009
5,976
0,172
0,018
Material radioativo
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3. Emissões para água doce (parcial)
1.021,727
0,256
952,154
57,660
1,486
Gases e compostos
728,163
0,009
720,542
1,807
0,001
Metais pesados
51,236
0,014
6,453
44,395
0,000
Substâncias inorgânicas
223,199
0,212
206,756
11,359
1,411
Substâncias orgânicas
0,312
0,000
0,062
0,025
0,004
Material particulado
18,817
0,020
18,342
0,073
0,069
4. Emissões para água do mar (parcial)
20,676
0,105
18,431
0,000
0,000
Gases e compostos
0,030
0,000
0,027
0,000
0,000
Metais pesados
0,004
0,000
0,004
0,000
0,000
Substâncias inorgânicas
19,922
0,104
17,719
0,000
0,000
Substâncias orgânicas
0,013
0,000
0,011
0,000
0,000
Material particulado
0,707
0,001
0,670
0,000
0,000
5. Emissões para o solo agrícola
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6. Emissões para o solo industrial (parcial)
18,362
0,001
2,793
13,945
0,000
Metais pesados
16,495
0,000
2,606
13,875
0,000
Substâncias inorgânicas
1,774
0,001
0,137
0,027
0,000
Substâncias orgânicas
0,094
0,000
0,051
0,043
0,000
Total Fluxo de Materiais (Kg):
454.244,132
5.350,885
176.316,949
254,081
23,190
Total Fluxo de Energia (MJ):
450.307,98
580,73
133.690,49
1.961,86
164,60
ou Total Fluxo de Energia (kWh):
125.086,55
161,31
37.136,55
544,96
45,72

Fonte: Elaborado pelo autor.

Transporte
14,038
12,018
12,018
0,000
2,021
0,000
0,806
1,214
38,535
0,000
38,159
0,085
0,283
0,008
0,000
0,072
0,000
0,000
0,054
0,000
0,018
0,080
0,000
0,000
0,062
0,000
0,017
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,726
535,02
148,62

Utilização
22.466,465
349,769
349,199
0,570
22.116,697
0,000
11.940,870
10.175,827
249.766,054
0,004
248.704,213
1,385
1.060,000
0,451
0,000
10,099
5,804
0,374
3,406
0,221
0,294
2,060
0,002
0,000
2,037
0,001
0,019
0,000
1,623
0,014
1,609
0,000
272.246,301
313.375,29
87.049,39
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Tabela 12 – Emissões no Ciclo de Vida das Luminárias B para a Unidade Funcional definida.
Fluxos Identificados por Categoria de Aspecto Ambiental (Ciclo de Vida da UF de IP com Luminária A 250W)
Total CV UF
Disposição
Produção
Reciclagem
Manutenção
Aspectos
Massa (kg)
1. Recursos Movimentados (parcial)
127.296,949
2.055,142
106.957,251
26,355
589,492
1.1. Materiais associados à produção de recursos energéticos (parcial)
2.616,164
13,862
2.264,281
25,299
30,490
Produção de recursos energéticos não renováveis
2.613,227
13,862
2.261,823
25,268
30,489
Produção de recursos energéticos renováveis
2,937
0,000
2,458
0,030
0,000
1.2. Recursos materiais (parcial)
124.680,785
2.041,280
104.692,970
1,056
559,002
Elementos não renováveis
74,551
0,000
74,551
0,000
0,000
Materiais não renováveis
57.361,338
140,444
47.707,747
1,056
125,254
Materiais renováveis
67.244,896
1.900,835
56.910,672
0,000
433,748
2. Emissões para o ar (parcial)
231.299,648
1.969,636
32.456,140
68,376
448,749
Metais pesados
0,061
0,000
0,056
0,002
0,000
Materiais inorgânicos
210.623,520
296,947
14.550,927
67,978
185,830
Materiais orgânicos (grupo VOC)
13,380
0,335
11,356
0,351
0,198
Outras emissões para o ar
20.658,137
1.672,347
17.889,669
0,000
262,716
Material particulado
4,550
0,007
4,133
0,046
0,004
Material radioativo
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3. Emissões para água doce (parcial)
799,438
0,192
746,179
38,399
6,685
Gases e compostos
570,067
0,007
565,240
0,147
0,111
Metais pesados
40,148
0,011
5,005
34,824
0,014
Substâncias inorgânicas
174,361
0,160
161,693
3,358
6,439
Substâncias orgânicas
0,239
0,000
0,047
0,019
0,000
Material particulado
14,623
0,015
14,194
0,051
0,121
4. Emissões para água do mar (parcial)
15,907
0,079
13,852
0,000
0,309
Gases e compostos
0,023
0,000
0,020
0,000
0,000
Metais pesados
0,003
0,000
0,003
0,000
0,000
Substâncias inorgânicas
15,335
0,078
13,314
0,000
0,303
Substâncias orgânicas
0,010
0,000
0,009
0,000
0,000
Material particulado
0,536
0,001
0,506
0,000
0,005
5. Emissões para o solo agrícola
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6. Emissões para o solo industrial (parcial)
14,901
0,001
2,718
10,903
0,003
Metais pesados
13,471
0,000
2,574
10,885
0,001
Substâncias inorgânicas
1,377
0,000
0,105
0,005
0,002
Substâncias orgânicas
0,054
0,000
0,040
0,014
0,000
Total Fluxo de Materiais (Kg):
359.426,844
4.025,050
140.176,141
144,033
1.045,237
Total Fluxo de Energia (MJ):
351.770,73
436,83
102.156,72
1.321,18
1.196,85
ou Total Fluxo de Energia (kWh):
97.714,87
121,34
28.377,09
367,00
332,46

Fonte: Elaborado pelo autor.

Transporte
8,515
7,289
7,289
0,000
1,226
0,000
0,489
0,737
23,374
0,000
23,146
0,051
0,172
0,005
0,000
0,044
0,000
0,000
0,033
0,000
0,011
0,048
0,000
0,000
0,038
0,000
0,011
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,982
324,53
90,15

Utilização
17.660,194
274,942
274,494
0,448
17.385,251
0,000
9.386,349
7.998,903
196.333,373
0,003
195.498,693
1,089
833,234
0,355
0,000
7,939
4,562
0,294
2,678
0,173
0,231
1,620
0,002
0,000
1,601
0,001
0,015
0,000
1,276
0,011
1,265
0,000
214.004,401
246.334,62
68.426,83
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Tabela 13 – Impactos Gerados pelo Ciclo de Vida das Luminárias A, para a Unidade Funcional Definida, segundo o Método EI99
e Potencial de Aquecimento Global pelo Método EDIP2003.
Valores

por Pontos EI99

Impactos
CV UF A
EI99, HA, qualidade dos ecossistemas, acidificação /
2
nutrição [PDF * m * a]
EI99, HA, qualidade dos ecossistemas, Ecotoxicidade
2
[PDF * m * a]
EI99, HA, qualidade do ecossistema, uso da terra [PDF *
m2 * a]

CV UF A

Disposição

Produção Reciclagem Manutenção Transporte

Utilização

1,552E+02 1,209E+01

3,108E-02

9,774E+00

6,374E-01

1,751E-02 1,439E-01 1,481E+00

4,950E+03 3,855E+02

7,715E-02

3,763E+02

4,279E+00

1,235E-01 2,524E-04 4,750E+00

-5,015E-02 -3,906E-03 0,000E+00

-3,906E-03

0,000E+00

0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00

EI99, HA, saúde humana, efeitos cancerígenos [DALY]

9,498E-03 2,466E+02

9,401E-03

4,845E+01

1,737E+02

1,948E-03 4,193E-03 2,453E+01

EI99, HA, saúde humana, alterações climáticas [DALY]

5,417E-02 1,407E+03 2,034E+00

4,915E+01

7,130E-01

5,643E-02 2,130E-01 1,354E+03

EI99, HA, saúde humana, depleção da camada de ozônio
[DALY]

9,617E-07

2,497E-02

5,221E-05

2,251E-02

1,403E-03

1,929E-04 1,031E-07 8,144E-04

EI99, HA, saúde humana, radiação [DALY]

2,216E-05

5,754E-01

1,312E-03

5,478E-01

0,000E+00

0,000E+00 2,628E-06 2,622E-02

5,208E-03 1,352E+02

2,051E-01

1,198E+02

4,060E+00

1,770E-01 9,039E-01 1,013E+01

1,941E-06

5,040E-02

5,116E-04

3,602E-02

7,508E-03

5,333E-04 5,614E-04 5,260E-03

8,536E+03 2,030E+02

9,032E-01

1,859E+02

3,757E+00

3,104E-01 1,352E+00 1,082E+01

5,785E+03 1,376E+02

7,953E-05

1,372E+02

1,837E-07

4,600E-08 5,044E-05 4,052E-01

Total por Pontos EI99: 2,527E+03 3,262E+00

9,272E+02

1,871E+02

6,875E-01 2,618E+00 1,407E+03

EDIP 2003, Potencial de Aquecimento Global [kg CO2-Equiv.] 2,580E+05 3,746E+02

9,081E+03

1,335E+02

1,050E+01 3,950E+01 2,484E+05

EI99, HA, saúde humana, doenças respiratórias
(inorgânico) [DALY]
EI99, HA, saúde humana, doenças respiratórias
(orgânico) [DALY]
EI99, HA, recursos, combustíveis fósseis [MJ] excedente
de energia
EI99, HA, Recursos Naturais, Minerais [MJ] excedente de
energia

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 14 – Impactos Gerados pela Ciclo de Vida das Luminárias B, para a Unidade Funcional Definida, segundo o Método EI99
e Potencial de Aquecimento Global pelo Método EDIP2003.
Valores

por Pontos EI99

Impactos
CV UF B
EI99, HA, qualidade dos ecossistemas, acidificação /
2
nutrição [PDF * m * a]
EI99, HA, qualidade dos ecossistemas, Ecotoxicidade
2
[PDF * m * a]
EI99, HA, qualidade do ecossistema, uso da terra [PDF *
m2 * a]

CV UF A

Disposição

Produção Reciclagem Manutenção Transporte

Utilização

1,177E+02 9,164E+00

2,338E-02

7,380E+00

4,768E-01

3,193E-02 8,729E-02 1,165E+00

4,784E+03 3,726E+02

5,803E-02

3,655E+02

3,342E+00

5,533E-03 1,531E-04 3,734E+00

-3,934E-02 -3,064E-03 0,000E+00

-3,064E-03

0,000E+00

0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00

EI99, HA, saúde humana, efeitos cancerígenos [DALY]

7,804E-03 2,027E+02

7,071E-03

4,747E+01

1,359E+02

2,900E-02 2,543E-03 1,928E+01

EI99, HA, saúde humana, alterações climáticas [DALY]

4,251E-02 1,104E+03 1,530E+00

3,696E+01

3,770E-01

3,039E-01 1,292E-01 1,065E+03

EI99, HA, saúde humana, depleção da camada de ozônio
[DALY]

7,410E-07

1,924E-02

3,927E-05

1,744E-02

1,033E-03

9,066E-05 6,252E-08 6,402E-04

EI99, HA, saúde humana, radiação [DALY]

1,742E-05

4,524E-01

9,870E-04

4,286E-01

0,000E+00

2,211E-03 1,594E-06 2,061E-02

3,876E-03 1,006E+02

1,543E-01

8,896E+01

2,761E+00

2,546E-01 5,482E-01 7,966E+00

1,461E-06

3,795E-02

3,848E-04

2,703E-02

5,489E-03

5,708E-04 3,405E-04 4,135E-03

6,584E+03 1,566E+02

6,794E-01

1,417E+02

2,467E+00

2,488E+00 8,200E-01 8,505E+00

5,050E+03 1,201E+02

5,983E-05

1,198E+02

1,347E-08

3,247E-04 3,060E-05 3,185E-01

Total por Pontos EI99: 2,066E+03 2,453E+00

8,082E+02

1,453E+02

3,116E+00 1,588E+00 1,106E+03

EDIP 2003, Potencial de Aquecimento Global [kg CO2-Equiv.] 2,025E+05 2,818E+02

6,830E+03

7,099E+01

5,650E+01 2,396E+01 1,953E+05

EI99, HA, saúde humana, doenças respiratórias
(inorgânico) [DALY]
EI99, HA, saúde humana, doenças respiratórias
(orgânico) [DALY]
EI99, HA, recursos, combustíveis fósseis [MJ] excedente
de energia
EI99, HA, Recursos Naturais, Minerais [MJ] excedente de
energia

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Unidades utilizadas:
o PDF *

m2 *

a: fração

potencialmente

desaparecida

(Potentially

Disappeared Fraction) por metro quadrado por ano;
o DALY: incapacidade ajustada em anos de vida (Disability Adjusted Life
Years);
o MJ: Mega Joules.

Os impactos gerados pelo ciclo de vida da Luminária A, avaliados, normalizados
e ponderados pelo método EI99, considerando-se a Unidade Funcional definida,
podem ser visualizados pelo gráfico da figura 28 a seguir.

Figura 28 – Impactos gerados pelo ciclo de vida da Luminária A, avaliados,
normalizados e ponderados pelo método EI99.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Para obter melhor sensibilidade na visualização, excluiu-se o impacto devido às
mudanças climáticas (maior impacto que ocorre na fase de utilização do equipamento,
que inclui os efeitos devido à emissão de gases de efeito estufa) para permitir a
visualização dos demais impactos numa escala mais apropriada. O resultado pode ser
visualizado no gráfico da figura 29.

Figura 29 – Impactos gerados pelo ciclo de vida da Luminária A, avaliados,
normalizados e ponderados pelo método EI99, sem o impacto Mudanças Climáticas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os impactos gerados pelo ciclo de vida da Luminária B, avaliados, normalizados
e ponderados pelo método EI99, considerando-se a Unidade Funcional definida,
podem ser visualizados pelo gráfico da figura 30 a seguir.
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Figura 30 – Impactos gerados pelo ciclo de vida da Luminária B, avaliados,
normalizados e ponderados pelo método EI99.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Da mesma forma que foi realizado para a Luminária A, para obter melhor
sensibilidade na visualização, excluiu-se o impacto devido às mudanças climáticas
(maior impacto que ocorre na fase de utilização do equipamento, que inclui os efeitos
devido à emissão de gases de efeito estufa) para permitir a visualização dos demais
impactos numa escala mais apropriada. O resultado pode ser visualizado no gráfico da
figura 31.
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Figura 31 – Impactos gerados pelo ciclo de vida da Luminária B, avaliados,
normalizados e ponderados pelo método EI99, sem o impacto Mudanças Climáticas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.5.3 Resultados do Desenvolvimento do Inventário para ACV Customizado
A observação dos dados, principalmente no que diz respeito ao impacto
referente à alteração da qualidade do ecossistema devido à toxidade, levou ao
questionamento de que talvez este impacto tenha sido supervalorizado. A motivação
para este questionamento deve-se ao fato de que o modelamento do ciclo de vida de
ambas as luminárias incluiu o fluxo de materiais necessários à fabricação de postes de
aço, ferragens de fixação dos equipamentos e cabos de cobre para efetuar a
interligação elétrica entre os equipamentos. Considerando que a maior parte da
emissão de materiais tóxicos vem da fabricação de aço e do cobre, e que estes
materiais são relativamente padronizados, elaborou-se um novo modelamento para o
ciclo de vida excluindo o fluxo destes materiais com o objetivo de adquirir maior
sensibilidade para a comparação do desempenho ambiental dos equipamentos.
Os fluxogramas resultantes desta nova implementação, para o ciclo de vida das
Luminárias A e B, podem ser verificados no Apêndice 4.
Tal como para o estudo anterior, os dados deste relatório estão representados
na tabela 15 para a Luminária A e tabela 16 para a Luminária B, a seguir.
Os impactos ambientais gerados pelas emissões também foram modelados pelo
GaBi 4.0, com a aplicação do modelo prescrito pelo método EI99 de um modo geral e
pelo EDIP2003 para Potencial de Aquecimento Global, como descrito anteriormente. O
resultado pode ser verificado na tabela 17 para a Luminária A e na tabela 18 para a
Luminária B, a seguir.
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Tabela 15 – Emissões no Ciclo de Vida das Luminárias A para a Unidade Funcional definida, sem postes e cabos.
Fluxos Identificados por Categoria de Aspecto Ambiental (Ciclo de Vida da UF de IP com Luminária A Sem Postes e Cabos 250W)
Total CV UF
Disposição
Produção
Reciclagem
Manutenção
Aspectos
Massa (kg)
1. Recursos Movimentados (parcial)
41404,879
1311,226
17569,701
36,258
11,436
1.1. Materiais associados à produção de recursos energéticos (parcial)
1166,348
8,945
770,520
21,682
3,481
Produção de recursos energéticos não renováveis
1165,649
8,945
770,428
21,647
3,479
Produção de recursos energéticos renováveis
0,699
0,000
0,092
0,035
0,002
1.2. Recursos materiais (parcial)
40238,532
1302,282
16799,181
14,576
7,956
Elementos não renováveis
1,117
0,000
1,117
0,000
0,000
Materiais não renováveis
16593,830
89,719
4542,161
14,576
7,956
Materiais renováveis
23643,585
1212,563
12255,903
0,000
0,000
2. Emissões para o ar (parcial)
263315,835
1256,773
12211,048
80,352
10,269
Metais pesados
0,012
0,000
0,007
0,000
0,001
Materiais inorgânicos
253855,330
189,738
4879,997
80,001
10,218
Materiais orgânicos (grupo VOC)
6,375
0,216
4,446
0,210
0,033
Outras emissões para o ar
9450,623
1066,808
7323,732
0,000
0,000
Material particulado
3,494
0,010
2,865
0,141
0,018
Material radioativo
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3. Emissões para água doce (parcial)
46,162
0,272
22,601
11,634
1,486
Gases e compostos
13,214
0,033
5,607
1,770
0,001
Metais pesados
1,050
0,008
0,367
0,301
0,000
Substâncias inorgânicas
29,124
0,221
14,505
9,526
1,411
Substâncias orgânicas
0,251
0,000
0,019
0,007
0,004
Material particulado
2,522
0,010
2,102
0,029
0,069
4. Emissões para água do mar (parcial)
7,357
0,050
5,167
0,000
0,000
Gases e compostos
0,012
0,000
0,009
0,000
0,000
Metais pesados
0,002
0,000
0,001
0,000
0,000
Substâncias inorgânicas
7,000
0,050
4,852
0,000
0,000
Substâncias orgânicas
0,004
0,000
0,003
0,000
0,000
Material particulado
0,339
0,000
0,302
0,000
0,000
5. Emissões para o solo agrícola
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6. Emissões para o solo industrial (parcial)
1,853
0,022
0,072
0,136
0,000
Metais pesados
0,149
0,000
0,045
0,091
0,000
Substâncias inorgânicas
1,659
0,001
0,026
0,023
0,000
Substâncias orgânicas
0,044
0,021
0,001
0,022
0,000
Total Fluxo de Materiais (Kg):
304.776,086
2568,344
29808,588
128,379
23,190
Total Fluxo de Energia (MJ):
347.367,402
283,256
32097,320
971,133
164,598
ou Total Fluxo de Energia (kWh):
96.491,717
78,683
8915,994
269,761
45,722

Fonte: Elaborado pelo autor.

Transporte
14,038
12,018
12,018
0,000
2,021
0,000
0,806
1,214
38,535
0,000
38,159
0,085
0,283
0,008
0,000
0,072
0,000
0,000
0,054
0,000
0,018
0,080
0,000
0,000
0,062
0,000
0,017
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,726
535,026
148,619

Utilização
22462,220
349,703
349,133
0,570
22112,517
0,000
11938,613
10173,904
249718,858
0,004
248657,218
1,385
1059,800
0,451
0,000
10,097
5,803
0,374
3,406
0,221
0,294
2,060
0,002
0,000
2,037
0,001
0,019
0,000
1,623
0,014
1,609
0,000
272194,858
313316,070
87032,938
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Tabela 16 – Emissões no Ciclo de Vida das Luminárias B para a Unidade Funcional definida, sem postes e cabos.
Fluxos Identificados por Categoria de Aspecto Ambiental (Ciclo de Vida da UF de IP com Luminária B Sem Postes e Cabos 250W)
Total CV UF
Disposição
Produção
Reciclagem
Manutenção
Aspectos
Massa (kg)
1. Recursos Movimentados (parcial)
235.382,323
1.246,511
19.049,725
45,834
1.045,237
1.1. Materiais associados à produção de recursos energéticos (parcial)
30.044,967
636,453
11.140,570
13,156
589,492
Produção de recursos energéticos não renováveis
820,094
4,293
491,032
12,101
30,490
Produção de recursos energéticos renováveis
819,559
4,293
490,965
12,081
30,489
1.2. Recursos materiais (parcial)
0,535
0,000
0,067
0,020
0,000
Elementos não renováveis
29.224,873
632,160
10.649,538
1,056
559,002
Materiais não renováveis
0,530
0,000
0,530
0,000
0,000
Materiais renováveis
12.219,796
43,494
2.664,970
1,056
125,254
2. Emissões para o ar (parcial)
17.004,546
588,666
7.984,038
0,000
433,748
Metais pesados
205.298,386
609,973
7.890,614
30,254
448,749
Materiais inorgânicos
0,007
0,000
0,004
0,000
0,000
Materiais orgânicos (grupo VOC)
198.868,635
91,961
3.076,670
30,124
185,830
Outras emissões para o ar
4,515
0,104
2,970
0,103
0,198
Material particulado
6.423,165
517,906
4.809,299
0,000
262,716
Material radioativo
2,064
0,002
1,671
0,027
0,004
3. Emissões para água doce (parcial)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Gases e compostos
32,399
0,060
15,320
2,353
6,685
Metais pesados
8,213
0,002
3,398
0,140
0,111
Substâncias inorgânicas
0,711
0,003
0,220
0,180
0,014
Substâncias orgânicas
21,503
0,049
10,291
2,012
6,439
Material particulado
0,189
0,000
0,010
0,005
0,000
4. Emissões para água do mar (parcial)
1,784
0,005
1,400
0,017
0,121
Gases e compostos
5,182
0,024
3,182
0,000
0,309
Metais pesados
0,008
0,000
0,006
0,000
0,000
Substâncias inorgânicas
0,001
0,000
0,001
0,000
0,000
Substâncias orgânicas
4,925
0,024
2,959
0,000
0,303
Material particulado
0,003
0,000
0,002
0,000
0,000
5. Emissões para o solo agrícola
0,244
0,000
0,214
0,000
0,005
6. Emissões para o solo industrial (parcial)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Metais pesados
1,388
0,000
0,039
0,070
0,003
Substâncias inorgânicas
0,088
0,000
0,022
0,054
0,001
Substâncias orgânicas
1,286
0,000
0,016
0,003
0,002
Total Fluxo de Materiais (kg):
235.382,323
1.246,511
19.049,725
45,834
1.045,237
Total Fluxo de Energia (MJ):
269.070,81
135,28
20.580,79
546,35
1.196,85
ou Total Fluxo de Energia (kWh):
74.742,49
37,58
5.716,93
151,77
332,46

Fonte: Elaborado pelo autor.

Transporte
31,982
8,515
7,289
7,289
0,000
1,226
0,000
0,489
0,737
23,374
0,000
23,146
0,051
0,172
0,005
0,000
0,044
0,000
0,000
0,033
0,000
0,011
0,048
0,000
0,000
0,038
0,000
0,011
0,000
0,000
0,000
0,000
31,982
324,53
90,15

Utilização
213.963,034
17.656,780
274,889
274,441
0,448
17.381,891
0,000
9.384,534
7.997,357
196.295,422
0,003
195.460,903
1,089
833,073
0,354
0,000
7,937
4,562
0,294
2,677
0,173
0,231
1,619
0,002
0,000
1,601
0,001
0,015
0,000
1,276
0,011
1,265
213.963,034
246.287,01
68.413,60
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Tabela 17 – Impactos Gerados pelo Ciclo de Vida das Luminárias A, para a Unidade Funcional Definida, segundo o Método EI99
e Potencial de Aquecimento Global pelo Método EDIP2003, sem postes e cabos.
Valores

por Pontos EI99

Impactos
CV UF A
EI99, HA, qualidade dos ecossistemas, acidificação /
2
nutrição [PDF * m * a]
EI99, HA, qualidade dos ecossistemas, Ecotoxicidade
2
[PDF * m * a]
EI99, HA, qualidade do ecossistema, uso da terra [PDF *
m2 * a]

CV UF A

Disposição

Produção Reciclagem Manutenção Transporte

Utilização

5,472E+01 4,262E+00

2,171E-02

2,474E+00

1,240E-01

1,751E-02 1,439E-01 1,481E+00

1,430E+02 1,114E+01

4,514E-02

6,110E+00

1,108E-01

1,235E-01 2,524E-04 4,750E+00

-3,536E-04 -2,754E-05 0,000E+00

-2,754E-05

0,000E+00

0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00

EI99, HA, saúde humana, efeitos cancerígenos [DALY]

1,471E-03 3,820E+01

1,822E-02

1,238E+00

1,241E+01

1,948E-03 4,193E-03 2,452E+01

EI99, HA, saúde humana, alterações climáticas [DALY]

5,270E-02 1,368E+03

9,776E-01

1,263E+01

4,471E-01

5,643E-02 2,131E-01 1,354E+03

EI99, HA, saúde humana, depleção da camada de ozônio
[DALY]

2,205E-07

5,727E-03

3,013E-05

4,298E-03

3,911E-04

1,929E-04 1,031E-07 8,142E-04

EI99, HA, saúde humana, radiação [DALY]

4,904E-06

1,273E-01

6,296E-04

1,005E-01

0,000E+00

0,000E+00 2,628E-06 2,621E-02

1,765E-03 4,584E+01

1,579E-01

3,324E+01

1,235E+00

1,770E-01 9,039E-01 1,013E+01

7,028E-07

1,825E-02

2,924E-04

9,796E-03

1,806E-03

5,333E-04 5,614E-04 5,259E-03

2,936E+03 6,985E+01

4,441E-01

5,488E+01

2,045E+00

3,104E-01 1,352E+00 1,082E+01

3,804E+02 9,048E+00

3,817E-05

8,642E+00

1,811E-07

4,600E-08 5,045E-05 4,051E-01

Total por Pontos EI99: 1,547E+03 1,666E+00

1,193E+02

1,637E+01

6,875E-01 2,618E+00 1,406E+03

EDIP 2003, Potencial de Aquecimento Global [kg CO2-Equiv.] 2,510E+05 1,801E+02

2,332E+03

8,294E+01

1,050E+01 3,950E+01 2,483E+05

EI99, HA, saúde humana, doenças respiratórias
(inorgânico) [DALY]
EI99, HA, saúde humana, doenças respiratórias
(orgânico) [DALY]
EI99, HA, recursos, combustíveis fósseis [MJ] excedente
de energia
EI99, HA, Recursos Naturais, Minerais [MJ] excedente de
energia

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 18 – Impactos Gerados pelo Ciclo de Vida das Luminárias B, para a Unidade Funcional Definida, segundo o Método EI99
e Potencial de Aquecimento Global pelo Método EDIP2003, sem postes e cabos.
Valores

por Pontos EI99

Impactos
CV UF B
EI99, HA, qualidade dos ecossistemas, acidificação /
2
nutrição [PDF * m * a]
EI99, HA, qualidade dos ecossistemas, Ecotoxicidade
2
[PDF * m * a]
EI99, HA, qualidade do ecossistema, uso da terra [PDF *
m2 * a]

CV UF B

Disposição

Produção Reciclagem Manutenção Transporte

Utilização

3,765E+01 2,932E+00

7,240E-03

1,563E+00

7,873E-02

3,193E-02 8,729E-02 1,164E+00

8,686E+01 6,765E+00

1,797E-02

2,934E+00

7,342E-02

5,533E-03 1,531E-04 3,733E+00

-2,107E-04 -1,641E-05 0,000E+00

-1,641E-05

0,000E+00

0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00

EI99, HA, saúde humana, efeitos cancerígenos [DALY]

1,123E-03 2,917E+01

2,190E-03

6,783E-01

9,182E+00

2,900E-02 2,543E-03 1,928E+01

EI99, HA, saúde humana, alterações climáticas [DALY]

4,134E-02 1,074E+03

4,737E-01

8,057E+00

1,694E-01

3,039E-01 1,292E-01 1,064E+03

EI99, HA, saúde humana, depleção da camada de ozônio
[DALY]

1,312E-07

3,406E-03

1,216E-05

2,421E-03

2,421E-04

9,066E-05 6,252E-08 6,400E-04

EI99, HA, saúde humana, radiação [DALY]

3,184E-06

8,268E-02

3,057E-04

5,956E-02

0,000E+00

2,211E-03 1,594E-06 2,060E-02

1,137E-03 2,952E+01

4,778E-02

2,012E+01

5,886E-01

2,546E-01 5,482E-01 7,965E+00

4,743E-07

1,232E-02

1,192E-04

6,106E-03

1,046E-03

5,708E-04 3,405E-04 4,134E-03

2,126E+03 5,058E+01

2,104E-01

3,743E+01

1,130E+00

2,488E+00 8,200E-01 8,503E+00

2,215E+02 5,270E+00

1,853E-05

4,951E+00

1,347E-08

3,247E-04 3,060E-05 3,185E-01

Total por Pontos EI99: 1,198E+03

7,598E-01

7,580E+01

1,122E+01

3,116E+00 1,588E+00 1,105E+03

EDIP 2003, Potencial de Aquecimento Global [kg CO2-Equiv.] 1,969E+05 8,727E+01

1,488E+03

3,154E+01

5,650E+01 2,396E+01 1,952E+05

EI99, HA, saúde humana, doenças respiratórias
(inorgânico) [DALY]
EI99, HA, saúde humana, doenças respiratórias
(orgânico) [DALY]
EI99, HA, recursos, combustíveis fósseis [MJ] excedente
de energia
EI99, HA, Recursos Naturais, Minerais [MJ] excedente de
energia

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Unidades utilizadas:
o PDF * m2 * a: fração potencialmente desaparecida (Potentially
Disappeared Fraction) por metro quadrado por ano;
o DALY: incapacidade ajustada em anos de vida (Disability Adjusted Life
Years);
o MJ: Mega Joules.

Os impactos gerados pelo ciclo de vida da Luminária A, avaliados, normalizados
e ponderados pelo método EI99, para o modelamento sem postes e cabos,
considerando-se a Unidade Funcional definida, podem ser visualizados pelo gráfico da
figura 32 a seguir

Figura 32 – impactos gerados pelo ciclo de vida da Luminária A, avaliados,
normalizados e ponderados pelo método EI99, sem postes e cabos.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Para obter melhor sensibilidade na visualização, excluiu-se o impacto devido às
mudanças climáticas (maior impacto que ocorre na fase de utilização do equipamento,
que inclui os efeitos devido à emissão de gases de efeito estufa) para permitir a
visualização dos demais impactos numa escala mais apropriada. O resultado pode ser
visualizado no gráfico da figura 33.

Figura 33 – Impactos gerados pelo ciclo de vida da Luminária A, avaliados,
normalizados e ponderados pelo método EI99, sem postes e cabos, sem o
impacto Mudanças Climáticas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os impactos gerados pelo ciclo de vida da Luminária B, avaliados, normalizados
e ponderados pelo método EI99, considerando-se a Unidade Funcional definida, sem
postes e cabos, podem ser visualizados pelo gráfico da figura 34 a seguir
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Figura 34 – Impactos gerados pelo ciclo de vida da Luminária B, avaliados,
normalizados e ponderados pelo método EI99, sem postes e cabos.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Da mesma forma que foi realizado para a Luminária A, para obter melhor
sensibilidade na visualização, excluiu-se o impacto devido às mudanças climáticas
(maior impacto que ocorre na fase de utilização do equipamento, que inclui os efeitos
devido à emissão de gases de efeito estufa) para permitir a visualização dos demais
impactos numa escala mais apropriada. O resultado pode ser visualizado no gráfico da
figura 35.

144

Figura 35 – Impactos gerados pelo ciclo de vida da Luminária B, avaliados,
normalizados e ponderados pelo método EI99, sem postes e cabos. sem o impacto
Mudanças Climáticas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Uma das facilidades de uso do método EI99 é que ele permite agregar os dados
de todas as fases do ciclo de vida de forma a visualizar os impactos pontuados por
todas elas. Em tese, isso representa o perfil ambiental associado ao produto
considerado. O software GaBi 4.0 tem esta funcionalidade e este recurso foi utilizado.
O resultado pode ser verificado nos gráficos das figuras a seguir. A figura 36 a seguir
apresenta a avaliação geral para a Luminária A, e a figura 37 apresenta a mesma
avaliação sem o impacto mudanças climáticas, para promover maior sensibilidade.
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Figura 36 – Avaliação ambiental global do ciclo de vida da Luminária A pelo método
EI99, sem postes e cabos.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 37 – Avaliação ambiental global do ciclo de vida da Luminária A pelo método
EI99, sem postes e cabos, sem o impacto Mudanças Climáticas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 38 a seguir apresenta a avaliação geral para a Luminária B, e a figura
39 apresenta a mesma avaliação sem o impacto mudanças climáticas, para promover
maior sensibilidade.
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Figura 38 – Avaliação ambiental global do ciclo de vida da Luminária B pelo método
EI99, sem postes e cabos.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 39 – Avaliação ambiental global do ciclo de vida da Luminária B pelo método
EI99, sem postes e cabos, sem o impacto Mudanças Climáticas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.6

Análise dos Resultados

Para verificar a aplicabilidade da técnica de ACV na avaliação do desempenho
ambiental de luminárias públicas, da forma proposta, os resultados foram analisados
comparando-se sempre os dados da Luminária A com os dados da Luminária B.
Como o interesse principal está em desenvolver um inventário aplicável à
avaliação de produtos, que poderia por exemplo subsidiar um reprojeto de uma das
luminárias, a ênfase foi dada aos resultados objetivos gerados.
O desempenho ambiental da Luminária A frente à Luminária B, considerando
sua fabricação, pode ser evidenciado pelos seguintes dados:
• a massa total de materiais utilizados na fabricação de uma unidade da
Luminária A (11,799 kg) é razoavelmente maior do que a massa total
daqueles utilizados na fabricação de uma unidade da Luminária B (9,108
kg);
• a massa do principal material não renovável utilizado na fabricação
(alumínio fundido) é consideravelmente maior para a Luminária A (4,976
kg, 42% do total) do que para a Luminária B (3,687 kg, 40% do total);
• a quantidade de itens (peças) utilizadas na fabricação da Luminária A
(104 itens) é semelhante ao número de itens utilizado na fabricação da
Luminária B (92 itens);
• a massa total das emissões calculadas para a fabricação da Luminária A
(1.490,429 kg) é razoavelmente maior do que a massa total daquelas
verificadas para a Luminária B (1.212,255 kg);
• a energia total consumida calculada para a fabricação da Luminária A
(1.604,900 MJ ou 445,800 kWh) é razoavelmente maior do que a energia
consumida para a Luminária B (1.309,700 MJ ou 363,800 kWh);
Portanto, os impactos calculados pelo método EDIP2003 para a fabricação das
luminárias são todos maiores para a Luminária A do que para a Luminária B.
O desempenho ambiental da Luminária A frente à Luminária B, considerando
seu ciclo de vida e os requisitos da Unidade Funcional Definida, pode ser evidenciado
pelos seguintes dados:
• para atender aos requisitos da Unidade Funcional definida, a quantidade
de Luminárias A (C=18,18) a ser utilizada para obter o desempenho
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necessário ao projeto luminotécnico é razoavelmente maior do que a
quantidade de Luminárias B (C=14,28);
• a massa total das emissões calculadas para o ciclo de vida, considerando
a Unidade Funcional definida, são todos maiores para a Luminária A
(454.244,132 kg) do que daquelas verificadas para a Luminária B
(359.426,84 kg);
• a energia total consumida calculada para a fabricação da Luminária A
(450.307,98 MJ ou 125.086,55 kWh) é razoavelmente maior do que a
energia consumida calculada para a Luminária B (351.770,73 MJ ou
97.714,87 kWh);
• a customização da análise, remodelada para a Unidade Funcional
definida excluindo-se os fluxos referentes aos postes, ferragens e cabos
de interligação elétrica, se mostrou importante para viabilizar a análise
focada nas luminárias. Observou-se uma diferença significativa na
contabilização

dos

impactos

“Qualidade

dos

Ecossistemas,

Ecotoxicidade”, “Qualidade do Ecossistema, Uso da Terra” e “Recursos
Naturais, Minerais [MJ] Excedente de Energia” pela aplicação do método
EI99. Por outro lado, quase nenhuma diferença foi observada para o
impacto “Saúde humana, Alterações climáticas”. Os resultados estão
resumidos na tabela 19 a seguir para a Luminária A e tabela 20 para a
Luminária B.
• considerando o ciclo de vida customizado (excluindo o fluxo de materiais
de fabricação de postes, ferragens e cabos de interligação elétrica),
introduzido para agregar mais sensibilidade à análise, a massa total das
emissões calculadas para o ciclo de vida, considerando a Unidade
Funcional definida, são maiores para a Luminária A (304.776,086 kg) do
que aquelas verificadas para a Luminária B (235.382,323 kg);
• considerando o ciclo de vida customizado (excluindo o fluxo de materiais
de fabricação de postes, ferragens e cabos de interligação elétrica),
introduzido para agregar mais sensibilidade á análise, a energia total
consumida calculada para a fabricação da Luminária A (347.367,402 MJ
ou 96.491,717 kWh) é razoavelmente maior do que a energia consumida
calculada para a Luminária B (269.070,81 MJ ou 74.742,49 kWh).
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Tabela 19 – Diferenças de impactos pelo método EI99 para ACV com e sem a
consideração dos fluxos referentes aos postes, ferragens e cabos de interligação
elétrica, para a Luminária A.
Impactos pelo método EI99 para ACV da Luminária A
EI99, HA, qualidade dos ecossistemas, acidificação / nutrição [PDF *
2
m * a]

com

sem

Var.
(%)

1,55E+02

5,47E+01

64,7

2

4,95E+03

1,43E+02

97,1

EI99, HA, qualidade do ecossistema, uso da terra [PDF * m * a]

-5,02E-02

-3,54E-04

99,3

EI99, HA, saúde humana, efeitos cancerígenos [DALY]

9,50E-03

1,47E-03

84,5

EI99, HA, saúde humana, alterações climáticas [DALY]

5,42E-02

5,27E-02

2,7

EI99, HA, saúde humana, depleção da camada de ozônio [DALY]

9,62E-07

2,21E-07

77,1

EI99, HA, saúde humana, radiação [DALY]

2,22E-05

4,90E-06

77,9

EI99, HA, saúde humana, doenças respiratórias (inorgânico) [DALY]

5,21E-03

1,77E-03

66,1

EI99, HA, saúde humana, doenças respiratórias (orgânico) [DALY]

1,94E-06

7,03E-07

63,8

EI99, HA, recursos, combustíveis fósseis [MJ] excedente de energia

8,54E+03

2,94E+03

65,6

EI99, HA, Recursos Naturais, Minerais [MJ] excedente de energia

5,79E+03

3,80E+02

93,4

EI99, HA, qualidade dos ecossistemas, Ecotoxicidade [PDF * m * a]
2

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 20 – Diferenças de impactos pelo método EI99 para ACV com e sem a
consideração dos fluxos referentes aos postes, ferragens e cabos de interligação
elétrica, para a Luminária B.
Impactos pelo método EI99 para ACV da Luminária B
EI99, HA, qualidade dos ecossistemas, acidificação / nutrição [PDF *
2
m * a]

com

sem

Var.
(%)

1,18E+02

3,77E+01

68,0

2

4,78E+03

8,69E+01

98,2

EI99, HA, qualidade do ecossistema, uso da terra [PDF * m * a]

-3,93E-02

-2,11E-04

99,5

EI99, HA, saúde humana, efeitos cancerígenos [DALY]

7,80E-03

1,12E-03

85,6

EI99, HA, saúde humana, alterações climáticas [DALY]

4,25E-02

4,13E-02

2,8

EI99, HA, saúde humana, depleção da camada de ozônio [DALY]

7,41E-07

1,31E-07

82,3

EI99, HA, saúde humana, radiação [DALY]

1,74E-05

3,18E-06

81,7

EI99, HA, saúde humana, doenças respiratórias (inorgânico) [DALY]

3,88E-03

1,14E-03

70,7

EI99, HA, saúde humana, doenças respiratórias (orgânico) [DALY]

1,46E-06

4,74E-07

67,5

EI99, HA, recursos, combustíveis fósseis [MJ] excedente de energia

6,58E+03

2,13E+03

67,7

EI99, HA, Recursos Naturais, Minerais [MJ] excedente de energia

5,05E+03

2,22E+02

95,6

EI99, HA, qualidade dos ecossistemas, Ecotoxicidade [PDF * m * a]
2

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Unidades utilizadas:
o PDF * m2 * a: fração potencialmente desaparecida (Potentially
Disappeared Fraction) por metro quadrado por ano;
o DALY: incapacidade ajustada em anos de vida (Disability Adjusted Life
Years);
o MJ: Mega Joules.

Portanto, os impactos calculados pelo método EI99 para o ciclo de vida das
luminárias analisadas, considerando a Unidade Funcional definida, são todos maiores
para a Luminária A, inclusive quando se exclui da análise o fluxo de materiais
utilizados na fabricação de postes, ferragens e cabos de interligação elétrica.
Em particular, observou-se que há um aspecto possível de se estudar mais
profundamente. Considerando a analise de impactos pelo método EDIP2003 para a
fase de fabricação das luminárias, constatou-se que há um perfil para formação de
ozônio fotoquímico e depleção do ozônio estratosférico diferente para as duas
luminárias. A figura 39 a seguir apresenta o gráfico obtido para estes dois impactos, no
caso da fabricação da Luminária A e a figura 40 a apresenta o gráfico obtido para
estes dois impactos, no caso da fabricação da Luminária B.
Observando-se os gráficos das figuras 40 e 41, constata-se que, embora os
impactos sejam maiores na fabricação da Luminária A, o impacto referente à formação
de ozônio fotoquímico é menor do que o impacto referente à depleção do ozônio
estratosférico. Esta relação é inversa quando se verifica o gráfico para os mesmos
impactos na fabricação da Luminária B. Consultando-se os dados das emissões para a
fabricação das luminárias, constata-se que, proporcionalmente à massa total de
emissões, há menor emissão de compostos orgânicos voláteis para fabricação da
Luminária A do que para a fabricação da Luminária B. Isto indica que o processo de
fabricação da Luminária B, em que pese seu desempenho ambiental favorável se
comparado à fabricação da Luminária A, pode ser repensado de modo a explorar as
soluções de fabricação da luminária A que lhe permitiram emitir proporcionalmente
menos compostos orgânicos voláteis.
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Figura 40 – Formação de ozônio fotoquímico e depleção do ozônio estratosférico na
fabricação da Luminária A pelo método EDIP2003. Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 41 – Formação de ozônio fotoquímico e depleção do ozônio estratosférico na
fabricação da Luminária B pelo método EDIP2003. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Outro estudo pode ser feito utilizando-se os dados da analise de impactos pelo
método EI99 para a fase de manutenção das luminárias. Nas figuras com os gráficos
emitidos pelo GaBi 4.0 apresentadas anteriormente, esta fase é denominada
“repairing”. A figura 42 a seguir apresenta o gráfico emitido pelo GaBi 4.0
especificamente para esta fase, considerando-se a Unidade Funcional definida, sem a
inclusão do fluxo de materiais associados aos postes, ferragens e cabos de
interligação elétrica, para a Luminária A. A figura 43 apresenta o mesmo gráfico para a
Luminária B.
Comparando-se os gráficos das figuras 42 e 43, observa-se uma grande
diferença para os impactos diminuição das reservas de combustíveis fósseis
(Resources, Fóssil Fuels) e saúde humana devido a mudanças climáticas (Human
health, Climate Change).
A partir desta constatação e observando-se os fluxogramas desenvolvidos no
ambiente GaBi 4.0 para o ciclo de vida das Luminárias A e B (Apêndice 4), pode-se
associar estas diferenças de impactos à utilização de refratores (lentes) de diferentes
materiais para cada uma das luminárias. No fluxograma incluiu-se a reposição destas
peças como um fluxo de material de entrada. Como a Luminária A utiliza um difusor
(lente) de vidro temperado (745,4 g) e a Luminária B utiliza um difusor (lente) de
policarbonato (186,2 g), mesmo considerando que se utilizam mais Luminárias A do
que Luminárias B para atender aos requisitos da Unidade Funcional definida, era de se
esperar uma diferença de impactos devido à utilização de materiais diferentes para
este componente.
Portanto, é possível associar os impactos proporcionalmente maiores nas
Luminárias B à utilização de policarbonato neste componente. Isto indica que este
componente pode ser reprojetado com a substituição deste material por vidro
temperado o que, além de melhorar o perfil ambiental do produto, pode agregar maior
vida útil à luminária, uma vez que o policarbonato é menos resistente à radiação UV do
que o vidro temperado.
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Figura 42 – Impactos pelo método EI99, para a fase de manutenção da luminária A
(“repairing”). Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 43 – Impactos pelo método EI99, para a fase de manutenção da luminária B
(“repairing”). Fonte: Elaborado pelo autor.
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6

DISCUSSÃO

A análise dos dados realizada no item anterior demonstra que a aplicação da
técnica é efetiva para o propósito da comparação do desempenho ambiental de dois
produtos destinados à mesma função; no caso, luminárias para iluminação pública.
Em que pese a necessidade de se estabelecer hipóteses para viabilizar o
modelamento do ciclo de vida dos produtos, como os parâmetros de configuração no
ambiente do software de suporte valem para os dois produtos, a comparação fica
restrita às características intrínsecas dos produtos, justamente aquelas inventariadas e
que estão associadas ao seu projeto e concepção.
Considerando o procedimento adotado, os dados obtidos e sua análise,
identificaram-se os temas a seguir como relevantes e merecedores de destaque.

6.1

Utilização do Inventário Desenvolvido

As estratégias propostas por Manzini et al. (1998) para a perspectiva de
ecodesign (minimização do uso de recursos, escolha de processos de baixo impacto
ambiental, otimização da vida útil, extensão da vida de materiais e facilitação da
desmontagem) oferecem um roteiro com o qual se pode extrair metas a partir dos
dados inventariados pela técnica de ACV. São exemplos destas metas os itens
relacionados a seguir.
A) Comparando-se as massas inventariadas dos subsistemas, classificados por
função, conforme tabela 21 (dados extraídos das tabelas 6 e 7), observa-se
que um reprojeto da Luminária A com o objetivo de minimizar a massa de
cada um dos subsistemas poderia ser bem sucedido, principalmente no que
diz respeito aos subsistemas Elementos de Fixação (diferença de 31,5%),
Ferragens e Estruturas (diferença de 34,2%), Elementos de Conectorização
Elétrica (diferença de 37,5%) e Elementos de Vedação e Dissipação de
Calor (diferença de 34,7%). Já para o subsistema Pintura, não se verifica a
mesma importância da abordagem, já que a diferença é pouco elástica
(apenas 6,7%). A relativa pouca diferença na massa para o subsistema
Componentes Eletroeletrônicos Integrados já era esperada uma vez que são
componentes relativamente padronizados e de fácil obtenção em mercados
secundários podendo, inclusive, ser idênticos para ambas as luminárias.

157

Tabela 21 – Massas por Subsistemas das Luminárias.
Luminária Luminária Difer.
A (g)
B (g)
(%)
Elementos de Fixação
161,0
110,3 31,5
Peças Fundidas
4.976,0
3.686,9 25,9
Ferragens e Estruturas
520,8
342,9 34,2
Elementos de Conectorização Elétrica
78,4
49,0 37,5
Elementos de Vedação e Dissipação de Calor
118,6
77,5 34,7
Pintura
78,0
72,8
6,7
Elementos de Embalagem
858,0
629,0 26,7
Componentes do Sistema Óptico
1.257,5
683,1 45,7
Componentes Eletroeletrônicos Integrados
3.750,4
3.457,0
7,8
Massa total: 11.798,7
9.108,5 22,8
Subsistema

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A grande diferença de massa para o subsistema Componentes do Sistema
Óptico (45,7%) não configura uma oportunidade uma vez que se deve
principalmente ao fato de se utilizar um difusor de vidro temperado para a
Luminária A e outro de policarbonato para a Luminária B o que agrega
qualidade para o sistema óptico da Luminária A, mitiga os impactos
ambientais para este equipamento (conforme verificado na análise dos dados
para a fase de manutenção) e alonga a sua vida útil. Pelo contrário, seria o
caso de repensar o projeto da Luminária B com o objetivo de explorar melhor
a qualidade de um difusor de vidro temperado.

B) O Modelamento da Unidade Funcional definida (item 4.1) que levou às
conclusões sobre que quantidades de equipamentos devem ser utilizadas no
projeto luminotécnico (18,18 unidades da Luminária A contra 14,28 unidades
da Luminária B) evidencia que um investimento no projeto óptico da
luminária pode representar um grande ganho em termos de emissões
evitadas. Não se deve desprezar a associação dos resultados do projeto
óptico a uma demanda pelas estruturas de instalação que, como verificado
na tabela 20, também pressionam fortemente os impactos ambientais.
Portanto, um projeto óptico adequado pode mitigar impactos não só devido à
fabricação de luminárias mas também devido à sua instalação (projeto
luminotécnico) e consumo de energia.
C) A utilização de alumínio fundido como principal material nas duas luminárias
é um forte promotor da extensão da vida útil dos materiais utilizados em
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ambas. As partes que por ventura não puderem ser recuperadas e forem
descartadas podem ser recicladas e, com isso, evitar as emissões típicas
demandadas pelo processamento de materiais das reservas naturais. Isto é
verdade também para boa parte dos materiais utilizados na instalação
(postes, ferragens e cabos elétricos) que, em grande, parte são de aço
carbono e cobre.
D) Especificamente para atividades de desmontagem, observou-se que há
muito por se fazer, pois os componentes são fixados com uma quantidade
grande de parafusos (29 na Luminária A e 21 na Luminária B) e utiliza-se
poucos recursos de encaixe mecânico. Uma melhoria evidente é a
possibilidade de montar todos os componentes eletroeletrônicos numa única
placa que poderia ser instalada com encaixe e posterior travamento com um
único parafuso (recurso já utilizado em outros equipamentos do mercado).
E) A vida útil de luminárias públicas está fortemente vinculada à vedação do
corpo da luminária (resistência às intempéries), à dissipação de calor gerado
no seu interior (elevação de temperatura de materiais e componentes) e à
qualidade dos componentes integrados (principalmente dos componentes
eletroeletrônicos padronizados). Para todos os efeitos, como há uma norma
técnica que define um parâmetro de 20 anos (ABNT NBR IEC 60598-1,
1999) como referência, as atenções deveriam recair sobre a utilização de
materiais de bom desempenho para vedação, isentos de degradação na
emissão óptica (refrator e difusor), projetos que permitam dissipar o calor
com maior eficiência térmica e a utilização de componentes eletroeletrônicos
de qualidade, ou seja, com vida útil próxima à dos componentes e materiais
mecânicos (20 anos ao invés de 5 anos em média).

6.2

Sensibilidade e Incertezas Associadas

Com a utilização do recurso de comparação dos dados levantados para os dois
produtos pela técnica de ACV, na perspectiva da avaliação dos respectivos
desempenhos ambientais, foi possível comparar as soluções implementadas nos dois
produtos com sensibilidade adequada a este propósito. Com isso, pode-se avaliar
quais são os processos merecedores de maior atenção e que seriam os maiores
demandadores de inovação na busca da otimização de seu desempenho ambiental.
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Uma vez que os produtos têm origens diferentes, pois foram gerados por
processos produtivos independentes, eram esperadas as diferenças de avaliação para
seus subsistemas, o que foi realmente detectado e registrado.
Com relação à definição da Unidade Funcional, verificou-se que ela fornece os
principais parâmetros e categorias de dados a serem analisados e comparados, mas
este esquema serve apenas como ponto de partida para a aplicação da técnica.
Eventuais abordagens, tais como contribuições localizadas relativas a fases ou
processos específicos, estudo do comportamento do equipamento durante o uso e a
pesquisa de falhas causadoras de manutenção, devem ser objeto de estudo à parte,
formatado especificamente para este propósito.
Em que pese o generalismo na definição das fases além da produção
(disposição, reciclagem, manutenção, transporte e utilização) elas puderam ser
configuradas no ambiente do GaBi 4.0 com relativo sucesso e com suficiente
detalhamento para demonstrar a viabilidade da técnica para o propósito de validação
do inventário desenvolvido, cuja aplicação principal foi planejada para a fase de
produção. A base de dados utilizada pelo software GaBi 4.0 para os modelos de
emissões e avaliação de impactos conta com dados medidos (5,9%), calculados
(23,5%), de referencias da literatura (47,6%), estimados (13,4%) e compostos (9,6%).
Todas as referências utilizadas datam de 2005 a 2009. Como a utilização do software
teve a função de dar suporte à avaliação do desempenho ambiental por meio da
comparação dos produtos, e inclusive permitiu fazê-lo a partir de vários métodos de
avaliação (com diferentes incertezas associadas), considerou-se que as incertezas
associadas a eles não comprometeram a qualidade dos resultados e o método
permitiu obter conclusões com razoável confiabilidade.

6.3

Limitações Identificadas para Aplicação da Técnica

Dentre as limitações citadas na literatura (GIANNETTI; ALMEIDA, 2006;
CHEHEBE, 1997), entendemos que a mais prejudicial para a aplicação da técnica no
presente caso foi a ausência de dados de processos produtivos brasileiros. No
surgimento de uma legislação específica de rotulagem ambiental para este segmento
produtivo, por exemplo, haverá dificuldades para padronizar as análises pois não há
dados públicos suficientes de todos os subprocessos que ocorrem nas fabricas.
Destacam-se ainda as limitações relatadas a seguir.
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A) Como no presente trabalho o inventário se restringiu ao levantamento de
componentes e materiais identificados a partir da desmontagem do produto
acabado, os dados foram objetivos e relativamente fáceis de obter. No
entanto, os processos utilizados na fabricação não foram inventariados e,
consequentemente, não puderam ser avaliados. Por exemplo, o processo de
fundição de lingotes de alumínio para fabricação de peças da estrutura da
luminária foi modelado com dados de processos de fabricação europeus,
que levam em conta uma perda de material de até 12% (sem considerar
reciclagem) o que pode ser diferente para os mesmos processos instalados
nas fabricas brasileiras. Portanto, sob este aspecto (avaliação ambiental dos
subprocessos que levaram ao produto final em cada fabrica) a comparação
não foi possível.
B) A identificação correta dos materiais é um aspecto que pode introduzir erros
de análise. Para a realização do inventário no presente trabalho, utilizou-se
uma descrição dos materiais fornecida pelos fabricantes e consultas a
especialistas de outros laboratórios do IPT para checagem das informações.
Para um caso de dúvida, o procedimento mais indicado seria caracterizar a
constituição química do material, o que pode tornar a técnica onerosa
financeiramente e muito demorada.
C) Na análise dos dados inventariados é preciso ter cuidado principalmente
quando se compara dados agregados. Na tabela 21, por exemplo, apesar da
quantidade de alumínio fundido utilizado na Luminária A ser maior do que na
Luminária B (4.976 g contra 3.687g), evidenciando uma meta para o
reprojeto da Luminária A, certamente seria possível diminuir a quantidade de
alumínio utilizada para a obtenção da peça “copo suporte para soquete”
(componente existente neste subsistema de ambas) no projeto da Luminária
B, pois, neste caso, a Luminária A leva vantagem (139g contra 170g,
conforme tabelas 6 e 7).
D) A escolha da Unidade Funcional teve o papel de revelar a importância do
desempenho funcional das luminárias e garantir a vinculação da análise a
um problema concreto, muito comum nos serviços públicos de iluminação.
No entanto, a necessidade de parametrizar o tamanho da via, assim como o
seu nível de uso para carros e pedestres, provavelmente restringiu a análise
a casos que, ainda que sejam comuns, não representam toda a demanda
deste tipo de serviço.
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E) A necessidade de customizar o ciclo de vida excluindo-se a utilização de
materiais de instalação (postes, ferragens e cabos) para se obter uma maior
sensibilidade na análise, ainda que sua utilização seja indispensável, revela
que para alguns objetivos deve-se adaptar a análise e isto pode ser feito
desde que as alterações sejam declaradas e justificadas, como foi o caso.

7

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O tema-problema básico pesquisado está relacionado à verificação da
viabilidade de aplicação da técnica de ACV para avaliação ambiental de luminárias
para iluminação pública. O resultado obtido no trabalho foi um conjunto de dados
comparativos com os resultados de cada etapa do estudo e sua respectiva análise. A
seguir são apresentadas as conclusões e recomendações relativas ao trabalho
realizado.
7.1

Conclusões

Após percorrer todos os passos definidos nos procedimentos metodológicos e
após a análise dos resultados gerados pode-se extrair as conclusões listadas a seguir.
A) Com algumas restrições, a técnica de ACV é aplicável à avaliação do
desempenho ambiental de luminárias para iluminação pública
fabricadas no Brasil, desde que se estabeleçam claramente os
procedimentos e parâmetros a serem utilizados para a esta avaliação;
B) O inventário desenvolvido para o objetivo de avaliar o desempenho
ambiental de luminárias públicas mostrou-se apropriado e de fácil
aplicação para a comparação de produtos com a mesma função e,
devido ao seu formato, poderia ser implementado em qualquer software
de ACV.
C) Os interessados, tais como grandes consumidores e fabricantes poderão,
como demonstrado, utilizar a técnica como suporte para ações que visem
diminuir custos de produção, instalação, manutenção e descarte, além de
garantir o desempenho desses produtos ao longo de sua vida útil.
D) A técnica fornece um roteiro relativamente simples para identificar os
principais aspectos ambientais, causadores dos principais impactos
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ambientais relacionados à fabricação, uso (incluindo consumo de
energia) e descarte de luminárias públicas e, com isso, permite planejar
as atividades de modo a mitigá-los;
As conclusões acima abrem alguns caminhos potenciais para a aplicação da
técnica, em função de oportunidades de mercado identificadas junto a fabricantes
associados da Abilux. Considera-se esta ocasião uma oportunidade para as empresas
do setor, pois elas poderão se tornar parceiras no aperfeiçoamento da técnica ao
abrirem informações para sua aplicação e poderão obter, em contrapartida, análises
para seus produtos de linha valores de custo mais acessíveis.
7.2

Recomendações

A seguir relaciona-se algumas recomendações identificadas para trabalhos
complementares futuros.
A)

Como esta cadeia produtiva (fabricação de luminárias públicas) utiliza
vários componentes padronizados, torna-se importante desenvolver
inventários

também

para

estes

componentes.

Ainda

que

estes

componentes, como reatores e lâmpadas, sejam utilizados por diversos
fabricantes de luminárias, é possível usufruir da técnica de ACV para
desenvolver projetos de produtos com menor impacto ambiental de forma
a associar a fabricação de luminárias a componentes que alonguem a
sua vida útil ou pelo menos ajudem a reduzir os impactos representados
pelo conjunto acabado;
B)

Como a aplicação da técnica de ACV demanda a utilização de banco de
dados sobre a produção de materiais e seu respectivo impacto ambiental,
o desenvolvimento de banco de dados padronizados, com informações
relativas aos processos e materiais utilizados especificamente pelos
fabricantes brasileiros, é uma demanda que oferece oportunidades para o
desenvolvimento de trabalhos voltados a preencher esta lacuna;

C)

Para ampliar a aplicabilidade da técnica para esta cadeia produtiva
(luminárias públicas), mesmo com poucos dados públicos inventariados
sobre os processos de fabricação, valeria um esforço para se obter uma
luminária que poderia ser considerada um padrão a ser seguido. Um
padrão desta natureza provavelmente não seria viável comercialmente
mas teria um papel de referenciar as análises para as luminárias
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existentes no mercado. Em particular, esta seria uma iniciativa muito
valorosa para os grandes consumidores tais como prefeituras e
concessionárias de energia.
D)

As novas tecnologias que vem trazendo inovações para esta cadeia
produtiva, tal como a utilização de LEDs, demandarão um esforço na
adaptação da técnica de ACV para analisar produtos que oferecem o
mesmo serviço (iluminação de vias públicas), pois estes utilizarão
concepções de projeto completamente diferentes. Por exemplo, a
associação de luminárias a LED a sensores e controles que permitem
sua alimentação combinada com a iluminação natural pode tornar a
tarefa de comparar desempenhos ambientais um tanto mais complexa.
Aspectos como o gasto de energia para conversão em luz deve ser
ponderado e a construção do corpo das luminárias deve agregar novos
requisitos, como a necessidade de dissipar calor;

E)

Um estudo do desempenho fotométrico de luminárias públicas poderá
apontar as causas do relativo baixo rendimento da conversão de energia
elétrica para energia luminosa observada na quase totalidade destes
produtos, assim como os motivos que levariam a um melhor
aproveitamento da luz gerada pelas lâmpadas (curvas de distribuição
luminosas) de modo a minimizar a quantidade de luminárias necessárias
para oferecer o mesmo (ou melhor) serviço de iluminação.

F)

Em particular para o IPT, devido a sua estrutura multidisciplinar,
verificam-se oportunidades para as várias equipes trabalharem no
desenvolvimento de serviços tecnológicos de suporte envolvendo a
aplicação da técnica de ACV. O setor produtivo pode obter suporte para o
desenvolvimento e certificação ambiental de seus produtos e os grandes
consumidores podem usufruir da técnica tanto para ranquear produtos
com diferentes impactos ambientais associados ao seu ciclo de vida (no
caso do poder público municipal e estadual) como para tomar decisões
relativas aos custos de manutenção associados à utilização de luminárias
(no caso de prefeituras e concessionárias de energia).

G)

Adaptações do método poderão ser obtidas por ocasião de estudos
práticos, com outros objetivos específicos, a serem realizados sob
demanda para empresas do segmento de fabricação de luminárias.
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APÊNDICE 1
Relação de Normas Produzidas pela ABNT sobre Gestão Ambiental
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Tabela 22 – Relação de Normas ABNT sobre Gestão Ambiental.
Normas Produzidas pela ABNT sobre Gestão Ambiental
(CB-38, consulta em 04 de setembro de 2009)
ABNT ISO/IEC GUIA 64:2002
Guia para inclusão de aspectos ambientais em normas de produtos.
ABNT ISO/TR 14062:2004
Gestão ambiental - Integração de aspectos ambientais no projeto e desenvolvimento do
produto.
ABNT NBR ISO 14001:2004
Sistemas da gestão ambiental - Requisitos com orientações para uso
ABNT NBR ISO 14004:2005 Versão Corrigida:2007
Sistemas de gestão ambiental - Diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de
apoio
ABNT NBR ISO 14015:2003
Gestão ambiental - Avaliação ambiental de locais e organizações (AALO)
ABNT NBR ISO 14020:2002
Rótulos e declarações ambientais - Princípios Gerais
ABNT NBR ISO 14021:2004
Rótulos e declarações ambientais - Autodeclarações ambientais (Rotulagem do tipo II)
ABNT NBR ISO 14024:2004
Rótulos e declarações ambientais - Rotulagem ambiental do tipo l - Princípios e
procedimentos
ABNT NBR ISO 14031:2004
Gestão ambiental - Avaliação de desempenho ambiental - Diretrizes
ABNT NBR ISO 14040:2009
Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Princípios e estrutura
A norma ABNT NBR ISO 14041:2004 está cancelada. Substituída por:
ABNT NBR ISO 14040:2009 e
ABNT NBR ISO 14044:2009
A norma ABNT NBR ISO 14042:2004 está cancelada. Substituída por:
ABNT NBR ISO 14040:2009 e
ABNT NBR ISO 14044:2009
A norma ABNT NBR ISO 14043:2005 está cancelada. Substituída por:
ABNT NBR ISO 14040:2009 e
ABNT NBR ISO 14044:2009
ABNT NBR ISO 14044:2009
Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e orientações
ABNT NBR ISO 14050:2004
Gestão ambiental - Vocabulário
ABNT NBR ISO 14063:2009
Gestão ambiental — Comunicação ambiental — Diretrizes e exemplos
ABNT NBR ISO 14064-1:2007
Gases de efeito estufa - Parte 1: Especificação e orientação a organizações para
quantificação e elaboração de relatórios de emissões e remoções de gases de efeito estufa
ABNT NBR ISO 14064-2:2007
Gases de efeito estufa - Parte 2: Especificação e orientação a projetos para quantificação,
monitoramento e elaboração de relatórios das reduções de emissões ou da melhoria das
remoções de gases de efeito estufa
ABNT NBR ISO 14064-3:2007
Gases de efeito estufa - Parte 3: Especificação e orientação para a validação a gases de
efeito estufa

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE 2
Fluxogramas do GaBi 4.0 para a Fabricação de Luminárias A e B
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Figura 44 – Fluxograma do GaBi 4.0 para a Fabricação de Luminárias A. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 45 – Fluxograma do GaBi 4.0 para a Fabricação de Luminárias B. Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE 3
Fluxogramas do GaBi 4.0 para a ACV de Luminárias A e B
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Figura 46 – Fluxograma do GaBi 4.0 para a ACV de Luminárias A. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 47 – Fluxograma do GaBi 4.0 para a ACV de Luminárias B. Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE 4
Fluxogramas do GaBi 4.0 para a ACV de Luminárias A e B Customizados
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Figura 48 – Fluxograma do GaBi 4.0 para a ACV de Luminárias A Customizado. Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 49 – Fluxograma do GaBi 4.0 para a ACV de Luminárias B Customizado. Fonte: Elaborado pelo autor.

