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“There is a pleasure in the pathless woods,
there is a rapture on the lonely shore,
there is society, where none intrudes,
by the deep sea, and music in its roar:
I love not man the less, but Nature more…”
George Gordon Byron

RESUMO
O interesse econômico pelo petróleo teve início no começo do século XIX,
como fonte de energia para a iluminação pública, passando para combustível, no
final do século XIX, com a invenção e uso de motores a gasolina e a diesel. Desde
então, o petróleo é o combustível fóssil dominante no mundo. Os grandes acidentes
ambientais ocorridos na indústria de óleo e gás, fizeram com que a mesma
desenvolvesse e implementasse sistemas de gestão ambiental (SGA) cada vez mais
robustos e restritivos. Na maioria das vezes, um SGA é implantado seguindo os
ítens disponíveis na norma técnica NBR ISO 14001:2004. No entanto, a visão da
gestão ambiental moderna tem se baseado no ciclo de vida do produto e tem como
principal técnica a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Buscou-se nesta pesquisa
utilizar a ferramenta de ACV para o equipamento da indústria de óleo e gás,
chamado Alojador de Alta Pressão, com objetivo de comparação entre os aspectos e
impactos qualitativos já conhecidos no sistema de gestão ambiental do fabricante,
baseado na norma NBR ISO 14001, e os aspectos e impactos encontrados nesta
pesquisa, baseada na norma NBR ISO 14040. Os principais pontos positivos
encontrados nesta aplicação foram a identificação de aspectos ambientais
complexos, utilização de várias categorias de impacto ambiental, uso de uma
metodologia conhecida e padronizada, repetitividade dos resultados e,
principalmente, a abordagem quantitativa. Pode-se concluir que a ACV pode ser
considerada como uma ferramenta para a identificação e avaliação de aspectos
ambientais dos sistemas de gestão ambiental. As limitações encontradas não
desqualificam sua adequação para ser aplicada neste caso. Com recursos
financeiros e recursos humanos competentes, a ACV parece ser uma alternativa
valiosa para as metodologias atualmente em uso.
Palavras Chaves: avaliação do ciclo de vida; óleo e gás; alojador de alta pressão;
sistema de gestão ambiental.

ABSTRACT

Life cycle assessment as a technical support for environmental management
system in the high pressure housing manufacturing process
The economic interest for oil and gas began in the early XIX century, with the
discovery of energy lighting, getting bigger by the end of the XIX century, with the
invention of combustible engines. Since then, it is the principal fossil fuel in the world.
The major environmental accidents occurred in the oil and gas industry resulted in
environmental management systems (EMS) more robust and restrictive. In general,
an environmental management system is implemented following the technical
standard ISO 14001:2004. However, the new vision for environmental management
system has been based on the product Life Cycle Assessment (LCA). This research
applied LCA tool in an oil and gas product called High Pressure Housing in order to
compare the qualitative aspects and impacts already known in the environmental
management system of the studied company, based on the standard ISO 14001, and
the aspects and impacts found with this research, based on the standard ISO 14040.
The main positive points found in this application were the identification of complexes
environmental aspects, using various categories of environmental impact, using a
methodology known and standardized, repeatable results and the quantitative
approach. In general, LCA can be considered as a tool for aspects identification and
impacts evaluation in the environmental management systems. The limitations found
do not disqualify their suitability to be applied in this case. With financial and proper
human resources, LCA appears to be a valuable alternative to the methods currently
in use.
Keywords: life cycle assessment; oil and gas; high pressure housing; environmental
management system.
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1

INTRODUÇÃO
O interesse econômico pelo petróleo teve início no começo do século XIX

quando substituiu o gás proveniente da destilação do carvão vegetal, como fonte de
energia, para a iluminação pública, o chamado "petróleo iluminante". Com a
descoberta da energia elétrica por Thomas Edison o interesse comercial pelo
Petóleo diminui, retornando apenas no final do século XIX, principalmente no século
XX, com a invenção e uso de motores a gasolina e a diesel (DEBEIR, 1993 apud
NETO; COSTA, 2007).
O novo emprego do petróleo fez surgir, além de uma das mais ricas indústrias
do planeta, uma nova e importante metodologia de crescimento através da aplicação
do conhecimento científico nas atividades fabris.
Desde então, os combustíveis fósseis são os combustíveis dominantes no
mundo. Em 2011, 87% do abastecimento de energia primária mundial foi gerado
através de combustíveis fósseis. No mesmo ano, o consumo mundial de petróleo foi
0,7% superior a 2010, totalizando 88,03 milhões de barris/dia (BRASIL., 2013).
Acredita-se que petróleo e gás representarão 53% do total de energia consumida em
2030, mostrando que não será de imediato a desvinculação das nações desta fonte
primária de energia (BP ENERGY., 2013).
No Brasil, este cenário deve também ser desenvolvido considerando a
descoberta do pré-sal, localizada a aproximadamente 170 milhas costa afora do
Brasil, no Oceano Atlântico, abrangendo desde o Espírito Santo até Santa Catarina,
medindo 497 milhas de comprimento e 124 quilometros de largura. O petróleo e o
gás são encontrados em águas profundas, sob cerca de 3 mil metros de areia e
rocha, e uma camada adicional de sal que, em alguns lugares, atinge espessuras de
mais de 2 mil metros (CARBALLEDA., 2009).
A cadeia de suprimentos do petróleo e gás envolve uma série de subsistemas
que interagem entre si nos processos de exploração, de transferência do petróleo
para os terminais, de armazenagem em tanques e de tranferência para as refinarias,
onde é iniciado o processo de refino e produção dos derivados de petróleo.
As diferentes operações e empresas que fazem parte da cadeia são
separadas em upstream, midstream e downstream. A operação upstream engloba
as atividades de busca, identificação e localização das fontes de óleo, e ainda o
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transporte deste óleo extraído até as refinarias, onde será processado. Resumindo,
são as atividades de exploração, perfuração e produção. É chamada de midstream a
fase em que as matérias-primas são transformadas em produtos prontos para uso
específico (gasolina, diesel querosene, GLP etc), conhecidas como atividades de
refinamento. Downstream é considerada a parte de logística, envolvendo o
transporte dos produtos da refinaria até os locais de consumo, ou seja, o transporte,
a distribuição e a comercialização (ONO., 2007).
O equipamento estudado neste trabalho faz parte da indústria upstream de
petróleo e é chamado de Alojador de Alta Pressão (AAP). Este é o componente
principal do sistema de cabeça de poço de petróleo e é empregado tanto na
atividade de exploração quanto na etapa de produção de óleo e gás. Estima-se que
no Brasil existam mais de 1200 sistemas de cabeça de poço instalados no fundo do
mar.
O AAP é compoesto basicamente por um corpo e barras de aço carbono,
parafusos e porcas de aço carbono, anel de vedação nitrílico, protetores metálico e
de borracha. Este equipamento pesa aproximadamente 3 toneladas, possue 1,5
metro de altura e 1,0 metro de diâmetro.
Os grandes acidentes ambientais ocorridos na indústria de óleo e gás fizeram
com que a mesma desenvolvesse e implementasse sistemas de gestão ambiental
(SGA) cada vez mais robustos e restritivos. Os grandes investimentos em tecnologia
ambiental do setor tornaram esta indústria pioneira em equipamentos de controle
ambiental e desenvolvimento de processos de emergência visando a máxima
redução de impactos ambientais negativos. Diversas normas e métodos de gestão
ambiental são utilizados pelo setor na busca de identificação dos aspectos e
avaliação dos impactos ambientais dos seus processos produtivos tais como a série
de normas NBR ISO 14000, Produção Mais Limpa, Ecodesign, Avaliação de Ciclo
de Vida (ACV) entre outras.
A Série ISO 14000 é resultado de um processo evolutivo que foi iniciado com
a publicação da norma BS 7750 British Standards Institution em 1992, passando por
diversas outras normas criadas em outros países, tendo sua primeira versão
publicada em fevereiro de 1994. A Série ISO 14000 é um grupo de normas que
fornece ferramentas e estabelece um padrão de sistemas de gestão ambiental.
Através dela, a empresa poderá sistematizar a sua gestão através de uma política
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ambiental que vise à melhoria contínua em relação ao meio ambiente (BARBIERI.,
2011).
Na maioria das vezes, um SGA é implantado seguindo os ítens disponíveis na
norma técnica NBR ISO 14001:2004 e o seu escopo restringe-se a um processo
produtivo ou serviço. De modo geral, esta norma estabelece um compromisso com a
conformidade legal, prevenção à poluição e a melhoria contínua (BARBIERI., 2011).
Muitas outras normas técnicas foram editadas desde então, sobre outros
tópicos da gestão, tais como, auditoria ambiental, rotulagem ambiental, avaliação do
ciclo do produto etc.
Segundo Sanchez (2011) a visão da gestão ambiental moderna está baseada
no ciclo de vida do produto e tem como principal técnica a Avaliação do Ciclo de
Vida (ACV). Assim, duas normas estão relacionadas à ACV: NBR ISO 14040:2009 e
NBR ISO 14044:2009.
De modo geral, a ACV é uma técnica de mensuração de materiais, energia e
potenciais impactos ambientais associados às etapas do ciclo de vida de um bem ou
serviço (ABNT., 2009). Tachard (2010), afirma que seu uso vem crescendo à medida
do desenvolvimento da consciência ambiental em todo o mundo, como também em
razão da crescente credibilidade dos seus resultados por meio do amadurecimento
de seus métodos. Ela quantifica todas as possíveis cargas ambientais em relação a
uma unidade funcional, podendo trazer resultados úteis no projeto do produto e na
comparação de produtos.
Esta pesquisa buscou a comparação dos aspectos e impactos qualitativos já
existentes no sistema de gestão ambiental, baseado na norma NBR ISO 14001, do
processo de manufatura da empresa estudada, com os aspectos e impactos
encontrados e avaliados seguindo o método de ACV, baseados na norma NBR ISO
14040. Dessa forma, possibilitou a análise dos resultados obtidos nos dois
processos visando melhoria contínua no sistema gestão ambiental do processo de
manufatura do produto estudado.
Assim, utilizou-se como principal questão para este estudo a seguinte
pergunta: a técnica de ACV é aplicável como ferramenta de gestão ambiental
para identificar os principais aspectos e impactos ambientais associados ao
processo de manufatura de AAP fabricado no Brasil?
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Teve-se ainda como motivação para este estudo a obtenção de informações
quantitativas, mais precisas e robustas, para apoiar e suportar tomada de decisões
na etapa de manufatura do AAP, visando a redução da carga ambiental associada à
mesma.
Pode-se observar por meio de consulta bibliográfica a ausência de avaliações
de ciclo de vida de qualquer ítem do sistema de cabeça de poço, inclusive AAP.
Dessa forma, este estudo também procura diminuir esta lacuna, aplicando as
normas técnicas disponíveis NBR ISO 14040 (ABNT., 2009a).
Este trabalho está estruturado em 6 seções. Na primeira seção são
estruturados os objetivos gerais e específicos que direcionaram esta pesquisa. Na
segunda seção é realizada a revisão bibliográfica para contextualização e suporte ao
trabalho. Na terceira seção os procedimentos metodológicos utilizados no
desenvolvimento da pesquisa são apresentados de modo a suportar a compreenção
do capítulo seguinte. Assim, na quarta seção, apresenta-se a modelagem para
identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais, seguindo método de
ACV: definição de objetivo e unidade funcional, o fluxograma de processos, o
inventário de materiais, o balanço de massa, os impactos ambientais, a
interpretação e análise dos resultados obtidos. A quinta seção discute e compara os
aspectos e impactos obtidos nesta pesquisa com os disponíveis no SGA do
fabricante do AAP. Finalmente, na sexta seção apresentam-se as principais
conclusões para os resultados obtidos, buscando responder a pergunta chave deste
trabalho.
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2

OBJETIVOS
Os objetivos da pesquisa foram subdivididos em geral e específicos.

2.1 Objetivo Geral
Tem-se como objetivo geral a comparação de dois métodos de gestão
ambiental para levantamento de aspectos e avaliação de impactos ambientais. O
primeiro método, considerado quantitativo, foi desenvolvido neste trabalho seguindo
princípios de ACV. O segundo método, considerado qualitativo, foi levantado através
da revisão dos aspectos e impactos ambientais (LAIA) do sistema de gestão
ambiental já existente na empresa estudada.

2.2 Objetivos Específicos
Os principais objetivos específicos foram:
• identificação dos principais fluxos na produção de alojadores de alta pressão,
por meio de mapa do processo produtivo do fabricante;
• identificação dos principais aspectos ambientais relacionados à fabricação
deste equipamento;
• validação do inventário desenvolvido;
• avaliação dos principais impactos ambientais associados ao produto
escolhido;
• comparação

duas

ferramentas

distintas

de

gestão

ambiental

para

identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais, uma focado no
produto e outra focada no processo produtivo.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão bibliográfica está estruturada visando abordar primeiramente o

cenário mundial de energia primária focando na reserva de óleo e gás mundial e
também brasileira.
Em seguida, foi revisada a cadeia de suprimentos de óleo e gás e seu
sistema de extração e produção em ambientes marinhos. Os principais
equipamentos deste processo e seu funcionamento também foram apresentados em
detalhe nesta seção.
Os sistemas e métodos utilizados na gestão ambiental empresarial foram
revisados incluindo sistema as normas da série ISO 14000, produção mais limpa,
ecodesign e avaliação do ciclo de vida. Este último bloco foi finalizado com uma
revisão sobre as possíveis comparações entre as normas NBR ISO 14001 e NBR
ISO 14040.

3.1 Cenário Mundial de Energia Primária
Por energia primária entende-se aquela oriunda de fontes providas pela
natureza na sua forma direta, como o petróleo, gás natural, carvão mineral, energia
hidráulica, lenha, etc. (GOLDEMBERG., 2008).
A maior parcela da energia primária é consumida (transformada) nos Centros
de Transformação (refinarias de petróleo, plantas de gás natural, coquerias, usinas
hidrelétricas, entre outros), onde é convertida em fontes de energia secundária (óleo
diesel, gasolina, coque de carvão mineral, eletricidade, entre outros), com as
respectivas perdas na transformação (GOLDEMBERG., 2008).
A outra parcela de energia primária é consumida diretamente nos diversos
setores da economia, sendo este consumo designado por consumo final. Com a
energia secundária, também acontece o mesmo, sendo que a maior parcela vai
diretamente para o consumo final nos setores da economia e a outra vai para os
Centros de Transformação, onde é convertida em outras formas de energia
secundária (GOLDEMBERG., 2008).
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A Figura 1 apresenta o consumo mundial de energia primária.
Figura 1 – Consumo mundial energia primária

Fonte: BP ENERGY (2013)

O crescimento médio anual da produção de energia primária na última
década, a partir do petróleo, gás natural, carvão e eletricidade, foi da ordem de 1,4%
ao ano.
A Figura 2 apresenta um gráfico com a evolução da participação das diversas
formas primárias de energia na matriz mundial.
Figura 2 – Consumo regional de energia primária

Fonte: BP ENERGY (2013)
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O petróleo (Figura 2) continua sendo o combustível dominante no mundo com
exceção da Europa e Eurásia, que têm como combustível principal o gás natural, e
Ásia Pacífico, onde o carvão é o combustível dominante.
As regiões apresentaram o seguinte comportamento perante a energia nos
últimos dez anos:
•

América do Norte, América do Sul e Caribe, África, Ásia e Oceania,
apresentaram expressivo aumento de consumo e produção;

•

Oriente Médio apresentou expressivo aumento de produção e leve aumento
de consumo;

•

Europa Ocidental apresentou produção estável e aumento de consumo,
principalmente em gás natural;

•

Europa Oriental, e ex-União Soviética, com redução tanto em produção como
consumo de energia primária (GOLDEMBERG., 2008).
O consumo de energia por país ou região do mundo por si só não é indicador

útil para análise do uso adequado da energia, tampouco reflete a riqueza que é
gerada com a energia consumida. Para estudos dessa natureza são utilizados os
indicadores de intensidade de consumo de energia do país ou região e intensidade
de consumo de energia por habitante. Esses indicadores possibilitam relacionar
consumo de energia e rendimento da economia ou geração de riqueza
(GOLDEMBERG., 2008).
Cabe ressaltar que aproximadamente 70% do consumo de energia na
América do Sul, espaço geográfico desta pesquisa, está baseado em petróleo e gás.
Dessa forma, será apresentado o cenário mundial e brasileiro em relação às
reservas de petróleo e gás.

3.2 Reserva de Óleo e Gás Mundial e Brasileira
Recursos energéticos são as disponibilidades naturais para a exploração e
obtenção de energia primária. No entanto, pouca dessa energia é utilizável visto que
parte dos recursos são as reservas. Segundo Goldemberg (2008), reservas são
quantidades determinadas ou estimadas para os depósitos naturais de energéticos
em um dado local, com base em prospecções (geológicas, hidrológicas, de regime
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de ventos) e dados de engenharia, ao alcance das tecnologias comerciais de
extração e produção.
Ainda segundo Goldemberg (2008), as reservas podem ser:
- confirmadas (também chamadas de 1P), que podem ser exploradas
economicamente com razoável certeza (cerca de 90%);
- prováveis (também chamadas de 2P), exploráveis com probabilidade de
50%, com tecnologias comerciais atuais ou em estágio de desenvolvimento précomercial;
- possíveis (também chamadas de 3P), reservas que têm probabilidade de
cerca de 10% de exploração, sob circuntâncias favoráveis.
A Figura 3 mostra as reservas mundias confirmadas de petróleo em 1992,
2002 e 2012.
Figura 3 – Reservas confirmadas de petróleo por região

.
Fonte: BP ENERGY (2013)

As reservas de petróleo no hemisfério oeste cresceram rapidamente, até
3,5%. As reservas de petróleo na Venezuela com tendência a um crescimento
sustentado rápido, aumentaram 2,8% (RABELO., 2008).
As reservas de petróleo na Europa Ocidental reduziram-se drasticamente
para 10,5% em 2007 e sucessivamente para baixo de 4,6% em 2008, bem como o
gás natural para baixo de 4,9% em 2007 e 1,9% em 2008. As reservas de petróleo e
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gás na Dinamarca, França, Alemanha e Grã-Bretanha reduziram também de modo
rápido (RABELO, 2008).
As reservas de petróleo e gás na África cresceram um pouco, e as reservas
de petróleo na Líbia subiram 5,3% (RABELO., 2008).
Figura 4 – Históricos de reservas confirmadas de petróleo por região.

Fonte: BP ENERGY (2013)

Em 2010, a proporção do rendimento do petróleo Africano no total da
produção de petróleo no mundo aumentou 11,0%. O petróleo na África,
representando 7,0% das reservas confirmadas do mundo, não pode substituir o
petróleo no Oriente Médio. No entanto, a África tem o grande potencial da
descoberta de novos campos de petróleo e gás (RABELO, 2008).
O Brasil, assim como a Venezuela, contribuiu para o crescimento de reservas
confirmadas na América do Sul. A ampliação do conhecimento das reservas
petrolíferas, principalmente ao incorporar-se os campos de bacias offshore em
águas profundas reflete na curva crescente da América do Sul mostrada na Figura 8.
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Desde 1983, as reservas confirmadas brasileiras quadruplicaram (NOGUEIRA.,
2002).
O petróleo brasileiro é encontrado nas bacias sedimentares, depressões na
superfície da terra que foram, ao longo de milhões de anos, preenchidas pelas
rochas sedimentares. Essas bacias cobrem vasta área do território brasileiro, em
terra e mar, estando distribuídas conforme Figura 5.
Figura 5 – Bacias Sedimentares no Brasil

Fonte: Milani et al (2001)

No final da década de 1980 o Brasil possuia 4,8 milhões de barris de petróleo
em reservas confirmadas. Este número praticamente dobrou no final dos anos 90,
8,5 milhões de barris, chegando a 18,8 milhões de barris em 2011 com a validação
da descoberta do Pré-Sal.
O pré-sal refere-se a um conjunto de rochas localizadas nas porções
marinhas de grande parte do litoral brasileiro, com potencial para a geração e
acúmulo de petróleo. Convencionou-se chamar de pré-sal porque forma um intervalo
de rochas que se estende por baixo de uma extensa camada de sal, que em certas
áreas da costa atinge espessuras de até dois mil metros.
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O termo pré é utilizado porque, ao longo do tempo, essas rochas foram sendo
depositadas antes da camada de sal. A profundidade total dessas rochas, que é a
distância entre a superfície do mar e os reservatórios de petróleo da camada de sal,
pode chegar a mais de 7 mil metros.
Os combustíveis derivados de petróleo e o gás natural respondem por cerca
de 30% da atual demanda energética do Brasil, sendo a fonte predominante no setor
de transporte, onde atendem a quase 90% do consumo (NOGUEIRA., 2002).
A indústria brasileira do petróleo e do gás natural, compreendida desde as
atividades de exploração e produção até distribuição e revenda, contribuiu no ano
2000 com 5,4% do PIB a preços básicos (deduzidos os impostos), ou seja, R$ 52,6
bilhões. Além de sua relevância econômica e enquanto fonte primária de energia,
nos últimos anos tem se observado significativas mudanças no ambiente
institucional e empresarial neste setor (NOGUEIRA., 2002).
Avaliando o cenário, demanda e descobertas de novas reservas, pode-se
estabelecer um cenário futuro no qual os derivados de petróleo e gás natural
continuarão desempenhando um papel relevante na matriz energética mundial,
principalmente na América do Sul e no Brasil.

3.3 A Cadeia de Suprimentos da Exploração de Óleo e Gás
A indústria de petróleo e gás é responsável pelo aproveitamento dos
chamados hidrocarbonetos encontrados em rochas sedimentares. Sua cadeia
produtiva envolve um conjunto de atividades que pode ser dividido em três
segmentos: (a) prospecção, exploração, perfuração e completação; (b) produção
propriamente dita; e (c) transporte, refino e distribuição. Os dois primeiros são ditos
segmentos à montante ou upstream e o último, à jusante ou downstream. A Figura 6
ilustra a articulação entre esses segmentos da cadeia produtiva em análise e o seu
desdobramento para o setor petroquímico (TEIXEIRA; GUERRA., 2003).
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Figura 6 – Cadeia de Suprimentos da Exploração de Óleo e Gás

Fonte: Teixeira e Guerra (2003)

Nas atividades de prospecção e exploração das jazidas, que fazem parte do
primeiro segmento, os principais materiais e equipamentos utilizados são
sismógrafos, explosivos e computadores de grande porte, enquanto que nos
serviços destacam-se o levantamento e processamento geofísico, a determinação
do perfil dos poços e a avaliação de formações. Como as jazidas relevantes em
produção e as bacias sedimentares mais promissoras encontram-se na plataforma
continental brasileira, esses serviços são realizados por navios sonda de operadores
internacionais.

Nessas

atividades,

os

avanços

tecnológicos

localizam-se,

principalmente, nos métodos sísmicos de reflexão pelo uso intenso de ressonância
magnética (TEIXEIRA; GUERRA., 2003).
Durante a perfuração e adequação dos poços para que sejam instalados os
equipamentos para a produção de petróleo e gás (completação), utilizam-se navios
especiais para a perfuração e sistemas de extração com completação “seca” ou
“molhada” (tecnologias desenvolvidas, respectivamente, pela Shell no Mar do Norte
e Petrobras na Bacia de Campos). Os materiais e equipamentos mais importantes
são os tubos de revestimento, as “árvores de natal”, as linhas flexíveis, as turbinas e
os grandes geradores e compressores. Nos serviços, salientam-se a perfuração e
cimentação de poços, o afretamento de embarcações de apoio e o lançamento de
linhas submersas. Aqui, a tecnologia vem sofrendo permanentes alterações pela
exploração em águas cada vez mais profundas (TEIXEIRA; GUERRA., 2003).
No segmento de transporte e refino, o óleo cru e o gás são transportados para
as unidades de produção de derivados, nas quais os grandes compressores,
bombas, turbinas a vapor, fornos, torres, vasos de pressão e sistemas supervisores
de controle são os materiais e equipamentos mais relevantes. A manutenção
mecânica e a instalação e montagem de plantas industriais, de oleodutos e
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gasodutos e de sistemas de armazenamento são os principais serviços. Por último,
o segmento de distribuição reúne as atividades de comercialização de derivados.
Nesse segmento, não existem grandes desafios tecnológicos; as atividades de
marketing são as principais. (TEIXEIRA; GUERRA., 2003).

3.3.1 Sistema de Extração Offshore
A indústria offshore mundial teve seu nascimento datado entre os anos 1930
e 1950 na Venezuela e Golfo do México, respectivamente. A partir de então, a
exploração começou a se expandir para o Mar do Norte e formou o primeiro pull de
empresas nesta segmentação, entre elas a Shell, Exxon, Texaco e AGIP
(FURTADO, 1996).
O país que liderou o processo de aprendizagem científica na indústria do
petróleo foi os EUA (Freemane Soete, 1997). Muitos dos fundamentos científicos
globais necessários para o uso e exploração do petróleo, decorreram dos esforços
dos cientistas atuantes neste país. Entretanto, nem todo este avanço foi suficiente
para viabilizar a produção de petróleo no Brasil. Isto porque a maior parte das
reservas petrolíferas está localizada no mar, e não em terra, como acontecia nos
demais países, como os EUA. Em função desta realidade, os EUA desenvolveram
uma trajetória tecnológica, acerca da extração do mineral, quase que totalmente
para bacias territoriais, a chamada tecnologia onshore ou in land. E o pouco do
conhecimento tecnológico de exploração de petróleo em alto mar da época, também
não condizia com a realidade brasileira, visto que a profundidade média dos poços
brasileiros era bastante superior à dos norte-americanos (NETO., 2007).
Diante de tal impasse tecnológico, as autoridades brasileiras tiveram de
decidir entre produzir uma tecnologia condizente com a realidade local, adquirir tal
tecnologia via contrato com instituições internacionais, ou então importar o mineral.
Talvez influenciados pela consciência nacionalista militar, frente a importância
estratégica dos recursos naturais do país, bem como pela ausência de Know How
internacional, a decisão foi produzir localmente um sistema de inovações que
permitisse a exploração do petróleo em alto mar, tecnologia conhecida como
offshore. Seja qual foi a motivação desta decisão, a Petrobras por intermédio de seu
Programa de Capacitação Tecnológica em Águas Profundas – PROCAP – criado em
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1986, trilhou um caminho de inúmeras descobertas, que proporcionou à instituição, o
título de líder internacional em tecnologia de exploração de petróleo em águas
profundas.
A história da Petrobras iniciou em outubro de 1953, através da Lei 2004, e se
confundo com a própria história do petróleo brasileiro. A criação desta empresa foi
autorizada com o objetivo de executar as atividades do setor petrolífero no Brasil e
nome da União. A Petrobras iniciou suas atividades com o acervo recebido do antigo
Conselho Nacional do Petróleo (CNP).
No Brasil, já no final de 1950, devido às análises geográficas, havia o
conhecimento de que o país possuía reservas de petróleo em profundidade
marítima, ainda sem uma definição precisa dos locais. A confirmação ocorreu pela
descoberta do primeiro poço offshore em 1968, no Campo de Guaricema (SE), e a
primeira perfuração, também em 1968, na Bacia de Campos, no campo de Garoupa
(RJ). O ano seguinte, também foi marcado por mais descobertas, com o Campo de
São Mateus (ES), e posteriormente no campo de Ubarana (ES), ambos na bacia de
Potiguar. A partir destas primeiras descobertas, a Petrobras deu início a uma série
de outras (NETO., 2007).
As operações de exploração e produção de petróleo, bem como as demais
atividades ligas ao setor, com excessão da distribuição atacadista e da revenda no
varejo, foram monopólio conduzido pela Petrobras de 1954 à 1997. Ao longo dessas
quatro décadas, tornou-se líder em distribuição de derivados no país, colocando-se
entre as quinze maiores empresas petrolíferas do mundo (LEMOS., 2001).
Em 1997, foi promulgada a Lei 9478 que abriu as atividades da indústria
petrolífera no Brasil à iniciativa privada. Com a lei, foram cridos a Agência Nacional
do Petróleo (ANP), encarregada de regular, contratar e fiscalizar as atividades do
setor, e o Conselho Nacional de Política Energética, um órgão formulador da política
pública de energia (SANTOS., 2009).
Para a exploração marinha, de maneira geral, pode-se sintetizar todo o
processo em três conjuntos tecnológicos distintos, que por sua vez, são os objetos
de pesquisa das companhias offshore: as plataformas, o sistema de perfuração e o
mecanismo de transmissão do petróleo da profundeza para a plataforma (NETO.,
2007).
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A tecnologia de construção de plataformas, desenvolveu um trajetória que
possibilitasse a sustentação fixa, a partir de estruturas que chegam até o subsolo
marinho. Talvez o tipo mais comum dentre as plataformas com sustentação fixa, seja
a plataforma de pernas atirantadas, Tension Leg Platform (TLP), pela idéia que uma
perna possibilite um equilíbrio seguro. Diante de sua característica, a estrutura se
torna ineficiente para profundidades maiores, o que demanda um mecanismo
flutuante (NETO., 2007).
O equipamento que realiza a principal parte do processo de extração do
petróleo tem nome de “Árvore de Natal”. Com as descobertas de poços mais
volumosos, bem como pelo uso de plataformas menores, do tipo embarcação,
tornou-se necessário ter o menor peso possível sob a plataforma, com isto surgiu o
sistema de produção antecipado, onde muitos equipamentos, outrora sob a
plataforma, passaram a posicionar-se dentro da água, este sistema é chamado na
indústria de óleo e gás de subsea. A árvore de natal é um destes equipamentos e
passou a ser denominada de Árvore de Natal Molhada (NETO., 2007). A árvore de
natal molhada é posicionada em cima da cabeça de poço.
A tecnologia de perfuração para produção de petróleo em alto mar divide-se
em duas etapas: o sistema de procura do petróleo (sondas) e a perfuração
propriamente dita.
As primeiras sondas foram instaladas sobre barcaças no Golfo do México no
final dos anos 1930. Já na década de 1940, para uma customização e otimização
maior, a trajetória tecnológica orientou-se para o desenvolvimento de sondas não
mais instaladas, e sim adaptadas para esta função móvel. Assim sendo, estas se
tornaram verdadeiras embarcações, que foram chamadas de “barco sonda” (sistema
utilizado atualmente). Nos anos 1950, além dos barcos, foram realizadas sondas
semi-submersíveis, que se instalavam nas plataformas. Na década seguinte, as
trajetórias marcantes foram em relação à tecnologia de perfuração, que já no início
conseguiu escavar grandes profundidades (FURTADO., 1996).
Várias

outras

tecnologias

complementares

foram

desenvolvidas

paralelamente para possibilitar a produção em alto mar, mais conhecida como
offshore: as mais importantes eram as de colocação de dutos de escoamento da
produção e de sísmica em meio marítimo (NETO., 2007).
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Esse conjunto de tecnologias permitiu a expansão contínua da produção
offshore, inclusive para o Mar do Norte que, a partir da década de 1970, passou a
rivalizar com o Golfo do México em ordem de importância para o volume de
investimentos. Todavia, no início da década de 1980 ficou cada vez mais claro que
embora existisse tecnologia sísmica e de perfuração para atuar em águas
profundas, o mesmo não ocorria com a tecnologia de produção. O sistema
tecnológico de produção, apoiado em plataformas fixas, constituído no Golfo do
México teve que ser radicalmente reformulado para alcançar profundidades maiores
(NETO., 2007).
Para que o Brasil pudesse entrar nesta segmentação da indústria do petróleo,
por ter uma profundidade média de seus poços superior aos 1.000 metros, a
necessidade de desenvolver novas tecnologias era a única opção. Depois de
tomada a decisão a Petrobras iniciou uma trajetória tecnológica original, através da
proposta do sistema de produção flutuante. Diante da ausência do conhecimento
científico necessário para tal empreitada, o país teve de suprir tal espaço na
experiência internacional, onde mesmo que de maneira ainda embrionária, já
possuia conhecimento em tecnologia offshore (NETO., 2007).
Como se observa, antes de tornar-se uma produtora de tecnologia offshore, a
companhia teve de utilizar tecnologia importada, que era adaptada às condições
locais de produção, através de um processo de inovações incrementais. Assim,
antes de iniciar os vultosos programas em desenvolvimento tecnológico, mostrou-se
condizente com o princípio de primeiro buscar o conhecimento através da aquisição
externa com aperfeiçoamentos (NETO., 2007).
Deste esforço a empresa conseguiu obter sua primeira sonda submersível.
Depois disto, propiciou uma aliança com os estaleiros navais nacionais, para
conseguir, já em meados dos anos 1980, o primeiro equipamento genuinamente
brasileiro em tecnologia offshore, que foi a reconversão das sondas, para pequenas
plataformas de produção (NETO., 2007).
O desenvolvimento de um campo de petróleo abrange quatro fases: a
exploração, o desenvolvimento da produção, a manutenção da produção e o
abandono (FROTA., 2003).
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A exploração é o processo de localizar e identificar estruturas geológicas com
potencial de acúmulo de hidrocarbonetos, aquisição de direitos de concessão,
condução de atividades de perfuração e avaliação com o intuito de determinar se
existe acúmulo de petróleo em quantidades comerciais. Compreende desde os
estudos de geofísica e avaliação geológica até a perfuração do primeiro poço
exploratório. Este poço é avaliado em relação aos aspectos técnicos e econômicos
para posterior declaração de comercialidade. Depois novos poços são perfurados
para delimitação de jazida, para adquirir informações quanto ao volume de petróleo
presente na rocha reservatório e suas características para permitir a delimitação do
campo (FROTA., 2003).
A segunda fase, desenvolvimento de produção, é o processo de perfuração
de poços de desenvolvimento para obter acesso a reservas já descobertas de
petróleo e construção de infraestrutura para a produção e escoamento. Pode ser
definida como a implantação do projeto propriamente dita, englobando a perfuração
e completação de todos os poços produtores de óleo e injetores de água. A
completação compreende o conjunto de operações realizadas em um determinado
poço, logo após a perfuração, para prepará-lo para a produção de óleo ou injeção de
água. Também nesta fase são instaladas as plataformas de produção e os sistemas
de exportação de óleo e gás (FROTA., 2003).
A terceira fase, que se inicia paralelamente à fase anterior, é o processo de
operação e produção de reservas de óleo e gás natural em campos de petróleo.
Compreende a manutenção da produção, ou seja, as intervenções em poços
decorrentes de quaisquer falhas em seus equipamentos que venham a interromper
as operações dos poços ou reduzir a produção de óleo ou injeção de água. Estas
intervenções são realizadas com sondas de intervenção ou completação de poços
(FROTA., 2003).
A última fase se limita ao abandono do poço no assoalho oceânico. Tanto na
primeira quanto na segunda fase são utilizados sistemas de cabeça de poço. Menos
de trinta por cento dos poços perfurados na fase exploratória são declarados
técnicos e economicamente viáveis.
O conjunto de equipamentos utilizados para a prospecção de petróleo e
exploração marinha de petróleo compreende basicamente 4 grupos: o casco, as
linhas, os equipamentos submarinos e os poços.
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O equipamento foco desta pesquisa faz parte do conjunto de equipamentos
submarinos. Assim, os conjuntos cascos, linhas e poços não serão apresentados e
discutidos.

3.4. Equipamentos para Exploração Submarina
A Figura 7 apresenta os principais equipamentos associados ao processo de
exploração e produção submarina de petróleo. Pode-se dizer que um sistema
submarino de produção é constituído basicamente de Cabeça de Poço; ANM (árvore
de natal molhada); Dutos Submarinos; Manifold; PLEM (pipeline end manifold);
PLET (pipeline end terminator).

Figura 7 – Processo de exploração e produção de petróleo.

Fonte: Acervo do fabricante.

A Figura 7 representa um esquema do processo de exploração e produção de
petróleo e apresenta seus principais equipamentos.
A seguir estão apresentadas as descrições e características destes
equipamentos.
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3.4.1 Cabeça de Poço
As cabeças de poço submarino suportam os revestimentos dos poços,
resistem aos esforços do riser e fornecem vedação para o Blow Out Preventor
(BOP). Na fase de produção, servem de alojamento, travamento e vedação para o
“suspensor” de tubulação e para a árvore de natal. A Figura 8 mostra um arranjo de
uma cabeça de poço.
Figura 8 – Sistema de Cabeça de Poço.

Fonte: Acervo do fabricante.

Os sistemas de cabeça de poço medem aproximadamente 2 metros de altura
e pesam em média 10 toneladas. Modernamente, as cabeças de poço são
preparadas para receber a base adaptadora de produção (BAP).
Existem dois tipos de sistemas de cabeça de poços submarinos:
- Para Unidades Flutuantes;
- Para Unidades Apoiadas no Fundo do Mar.
Os primeiros sistemas de cabeça de poço submarino foram muito utilizados
no Brasil e também no exterior na década de 70 – no Brasil seu uso se estendeu até
o início da década de 80. Estes sistemas foram concebidos para utilização em
profundidades até 200m (rasa).
As limitações de cada sistema foram aparecendo e tornavam-se maiores à
medida que aumentava a necessidade de perfurar em maiores profundidades. Com
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o aumento da profundidade, aumentava o valor do custo (diária) de utilização das
sondas de perfuração.
Então, inúmeras alterações foram incorporadas aos produtos de forma a
melhorar os sistemas e conseqüentemente diminuir o tempo de instalação,
tornando-os mais confiáveis e seguros. A partir da década de 80 novos
equipamentos com mudanças substanciais de projeto foram introduzidos no
mercado.
Em 1992, com o aumento da profundidade e a mesma se aproximando dos
1000m, estes equipamentos foram expostos a uma nova realidade operacional.
Tendo em vista, que muitos ainda traziam consigo algumas das características dos
sistemas antigos, deficiências foram aparecendo. Tais deficiências se manifestavam
principalmente nas ferramentas que, expostas a uma viagem longa dentro do riser
de perfuração, ficavam impregnadas de argila e cascalho, comprometendo seus
mecanismos de funcionamento. Esses e outros fatores de menor importância
provocavam um considerável aumento no tempo das operações e seu atrelado
custo, o que culminava por tornar inviável a utilização desses sistemas.
A partir de então, surgiriam os equipamentos da presente geração. Os
principais equipamentos que fazem parte deste sistema são alojadores de baixa
(Figura 9) e alta pressão (Figura 10), bucha nominal (Figura 11) e base guia (Figura
12).
Figura 9 – Alojador de Baixa Pressão.

Fonte: Acervo do fabricante.
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Figura 10 – Alojador de Alta Pressão.

Fonte: Acervo do fabricante.
Figura 11 – Bucha Nominal.

Fonte: Acervo do fabricante.
Figura 12 – Base Guia.

Fonte: Acervo do fabricante.
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3.4.2 Árvore de Natal Molhada (ANM)
De uma forma mais genérica atualmente podemos classificar as ANM quanto
ao serviço e configuração.
Quanto ao serviço temos ANM de Produção ou ANM de Injeção.
Quanto à configuração temos:
• ANM Convencional ou Vertical é a mais conhecida e aplicada no cenário
mundial e, principalmente no Brasil. Modernamente é composta pela: base
das linhas de fluxo, denominada base adaptadora de produção ou BAP; pelo
“suspensor” de coluna de produção (tubing hanger – TH); pela terminação
das linhas de fluxo, denominado módulo de conexão vertical ou MCV; pela
ANM propriamente dita; e; pela capa da ANM (treecap).
• ANM Horizontal tem a mesma finalidade básica de uma ANM convencional.
Numa forma simplificada, a mesma pode ser descrita como sendo uma base
adaptadora de produção (BAP) com válvulas montadas na sua lateral,
permitindo assim a intervenção no poço e eventual substituição de sua coluna
de produção sem que seja necessário retirar tal ANM. O suspensor de coluna
é assentado no interior da ANM e direciona o fluxo de hidrocarbonetos para a
sua lateral – a vedação deste componente é de fundamental importância
nesta configuração de árvore horizontal.

3.4.3 Dutos Submarinos
São responsáveis pela movimentação dos fluídos produzidos e injetados num
campo de petróleo e gás. Na produção temos o fluxo de óleo e gás da ANM e/ou
Manifold para a Unidade Estacionária de Produção (UEP). Na Injeção temos o fluxo
de líquidos e gás da UEP para o Manifold e/ou ANM.
Os dutos são também utilizados para escoamento dos fluidos processados
pela UEP. Os dutos podem ser classificados da seguinte forma: rígidos ou flexíveis.
As linhas rígidas são constituídas por tubos de aço carbono e, a depender do
fluído que irá ser transportado podem ser de ligas especiais, inibindo a corrosão,
abrasão e/ou erosão. Também podem ser revestidas externamente com a finalidade
de manter a temperatura do fluído transportado, evitando assim atingir a temperatura
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de formação de hidratos e/ou depósitos orgânico (e.g., parafinas), garantindo o
escoamento da produção de forma econômica.

3.4.4 Manifold
A principal, função de um manifold é o de reunir, em uma só linha, a produção
oriunda de vários poços. É constituído por arranjos de tubulações (coleta, injeção,
este e exportação), conjunto de válvulas de bloqueio, válvulas de controle de
escoamento e subsistemas de monitoramento, controle e interconexão – usualmente
por via elétrica – com a UEP. No caso de injeção de gás e água, o manifold tem
como função distribuir para os poços os fluidos de injeção vindos da UEP. As
funções de produção e injeção podem estar contidas num mesmo manifold.
As principais vantagens na utilização de manifolds são a redução do
comprimento total de linhas e redução do número de tubos (risers) conectados à
UEP. Por tais benefícios e em se considerando o alto custo dessas linhas, esse
equipamento é de alta contribuição na viabilidade técnica e econômica da produção,
notadamente no mar.
Atualmente, a configuração mais usual se constitui numa estrutura
independente, simplesmente assentada no leito submarino e recebendo a produção
de vários poços satélites. Os principais tipos de manifold são:
• MSP – Manifold Submarino de Produção;
• MSI – Manifold Submarino de Injeção;
• MIS – Manifold de Interligação Submarina;
• MSPI – Manifold Submarino de Produção e Injeção.

3.4.5 PLEM (pipeline end manifold) e PLET (pipeline end terminator)
O PLEM é o equipamento responsável por interligar dutos de exportação de
óleo ou gás a uma mono bóia ou planta terrestre (onshore).
Os PLETS são equipamentos projetados e desenvolvidos para possibilitar a
conexão entre os dutos rígidos e as linhas flexíveis. O objetivo básico é minimizar os
investimentos do sistema das linhas de escoamento.
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3.4.6 Alojador de Alta Pressão
O alojador de alta pressão provê a principal interface de contenção de
pressão entre o BOP (Blow Out Preventor) e os revestimentos do poço, e é o
suporte para o primeiro revestimento do poço.
O perfil interno do AAP provê:
• área superior para vedação de anel,
• área de assentamento, travamento e vedação para ferramenta de teste do
BOP,
• perfil para ferramenta de íInstalação tipo Came, e
• áreas de assentamento e vedação para suspensor de revestimento e conjunto
de vedação.
Os Sistemas de Cabeças de Poço referenciados nesta pesquisa são os de
16-3/4. Cada aplicação pode contemplar a utilização de uma, duas ou três colunas
de revestimentos a serem suspensas internamente no AAP, e portanto internamente
o AAP deve estar apropriado para prover uma, duas ou três áreas de assentamento
e vedação para os suspensores.
Escolheu-se o equipamento Alojador Alta Pressão objeto desta ACV pois o
mesmo é o suporte para o primeiro revestimento do poço e o principal componente
dentro do sistema de cabeça de poço.
Basicamente 95% da composição de um alojador de alta é aço carbono.
Também faz parte deste equipamento anéis de vedação de outros metais e
borracha. Além disso, um processo de revestimento com diversos produtos químicos
é aplicado ao equipamento em sua etapa final para que o mesmo resista a corrosão.
Estes processos serão discutidos no balanço de massa deste trabalho.
Um esquema de um alojador de alta é representado na Figura 13.
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Figura 13 – Componentes do AAP.

Fonte: Acervo do fabricante.

3.5 Sistemas e Métodos de Gestão Ambiental
Gestão ambiental, segundo conceito empregado por Barbieri (2011) é o
conjunto de diretrizes, atividades administrativas e operacionais, tais como
planejamento, direção, controle, alocação de recursos e outras realizadas com o
objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, tanto reduzindo,
eliminando ou compensando os danos ou problemas causados pelas ações
humanas, quanto evitando que eles surjam.
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Com uma maior preocupação entre as atividades industriais desenvolvidas e
os impactos resultantes sobre o meio ambiente, os procedimentos para o
gerenciamento das relações socioambientais foram sendo aperfeiçoados.
Uma das primeiras formas deste aperfeiçoamento deu enfase aos aspectos
de engenharia ambiental por meio de tratamento de poluentes, originando uma
gestão reativa, excessivamente focada na tecnologia fim de linha como solução de
problemas,

completamente

segregada

da

gestão

empresarial

(JUNIOR;

DEMAJOROVIC., 2006).
Os primeiros modelos mais estruturados de gestão ambiental surgiram na
década de 1970, em corporações transnacionais, diante da crescente demanda por
melhoria no desempenho ambiental.
A Inglaterra, berço dos sistemas de qualidade, também foi a percursora dos
sistemas de gestão ambiental normalizados, dando origem à Norma BS-7750, cuja
versão preliminar foi publicada em 1992. Em 1993 a organização Internacional para
Padronização (ISO) criou o Comitê Técnico 207 com a incumbência de elaborar uma
série de normas direcionadas para o meio ambiente, dando origem à Série ISO
14000 (BRAGA., 2005).
Entende-se por gestão ambiental empresarial as diferentes atividades
administrativas e operacionais realizadas pela empresa para abordar problemas
ambientais decorrentes da sua atuação ou para evitar que eles ocorram no futuro.
Para minimizar os problemas ambientais, os empresários precisam incorporar uma
nova postura, considerando questões ambientais no processo de tomada de
decisão, além de adotar percepções administrativas e tecnológicas que auxiliam a
ampliar a capacidade de suporte do planeta (BARBIERI., 2011).
Segundo a norma ABNT NBR ISO 14001 (2004), sistema de gestão ambiental
(SGA) é a parte de um sistema da gestão de uma organização utilizada para
desenvolver e implementar sua política ambiental e para gerenciar seus aspectos
ambientais. Um sistema da gestão é um conjunto de elementos inter-relacionados
utilizados para estabelecer a política e os objetivos e para atingir esses objetivos.
Um sistema da gestão inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento,
responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos.
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Uma organização é definida por uma empresa, corporação, firma,
empreendimento, autoridade ou instituição, ou parte ou uma combinação desses,
incorporada ou não, pública ou privada, que tenha funções e administração próprias.
Para organizações que tenham mais de uma unidade operacional, uma única
unidade operacional pode ser definida como uma organização. Já meio ambiente é a
circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo,
recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaçõe. Neste contexto,
circunvizinhança estende-se do interior de uma organização para o sistema global
(ABNT., 2004).
Ainda na mesma norma, tem-se a definição de aspecto ambiental como o
elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que pode
interagir com o meio ambiente; e impacto ambiental como qualquer modificação do
meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos
ambientais da organização (ABNT., 2004).
Segundo Barbieri (2004), um SGA deve assegurar conformidade legal,
estabelecer políticas e procedimentos para que a organização alcance os objetivos
ambientais propostos, identificar e gerenciar 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.
A implantação de um SGA é baseada no Ciclo PDCA (Plan, Do, Check and
Act), que nada mais é que um procedimento sistematizado e estruturado para o
planejamento, implantação, verificação e revisão das estratégias para obtenção de
uma melhoria do desempenho ambiental da organização (BRAGA., 2005).
Todos os elementos de um SGA devem ser devidamente documentados, o
que é feito pelo Manual do Sistema de Gestão Ambiental. Um SGA desenvolvido e
implementado com base na norma NBR ISO 14001 pode ser certificado por uma
organização independente ou pode ser utilizado para a organização emitir uma
autodeclaração de conformidade com a norma.
A Figura 14 ilustra um SGA constituído por um conjunto de articulado de
processos administrativos integrado à gestão empresarial global mediante uma
política ambiental formulada pela própria empresa e coerente com sua política
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global. Os ciclos de retroalimentação estabelecidos a partir de mensurações,
diagnósticos e auditorias trazem implicitamente uma proposta de melhoria contínua.
É a política ambiental que dará sentido às incontáveis ações que serão realizadas
na empresa (BARBIERI., 2011).
Figura 14 – Elementos de um Sistema de Gestão Ambiental.

Fonte: BARBIERI (2011)

3.5.1 A Gestão Ambiental na Indústria do Petróleo
Até a década de 1950 os problemas de degradação ambiental eram
compreendidos de forma isolada, em segundo plano, uma vez que não se tinha
noção das proporções e distâncias a que um acidente ou vazamento químico, por
exemplo, poderia chegar (DEMAJOROVIC., 2003).
A partir dessa década começa-se a se perceber a multiplicação destes
problemas ambientais em locais distantes do ocorrido. A globalização é sentida não
apenas em seu aspecto econômico, mas ambiental também. Inicia-se o processo de
incorporação de conceitos como a interdependência, que ultrapassa barreiras
nacionais e até universais. Essa nova concepção da realidade é resultado da
absorção da complexidade das relações por uma parcela da sociedade, a qual
verifica que os danos sócioambientais não são restritos a um local e ao presente
(DEMAJORVIC., 2003).
Assim, aos poucos, a população foi se conscientizando de que os efeitos e
danos ambientais podiam, certamente, afetar os próprios causadores, além de
outros inocentes. Com as tragédias ambientais provocadas por grandes empresas, o

44

setor industrial tornou-se alvo prioritário dos protestos de grupos ambientalistas. A
mídia começou a expor, mesmo que de forma reduzida, os desastres ocorridos,
havendo, desta maneira, a primeira exposição da questão ambiental para todo o
público.
Casos como o vazamento de metil-isocianato de uma subsidiária da Union
Carbide em Bhopal, na Índia, causando a morte de 3 mil pessoas e afetando outros
milhares com a debilitação progressiva da saúde e a morte prematura; o vazamento
de material radioativo da usina de Chernobyl, levando à morte 10 mil pessoas e mais
incalculáveis casos de câncer pela Europa; e, ainda, o vazamento da Exxon Valdez
no Alasca (DEMAJOROVIC., 2003) fizeram com que a população ficasse atenta e
despertasse questões sobre o modelo de desenvolvimento adotado e não
questionado até então.
No Brasil, vários acidentes nas zonas produtoras de petróleo causaram
impacto na opinião pública. Os mais conhecidos ocorreram no litoral norte
fluminense, um na Plataforma de Enchova, em 1984, e outro na Plataforma P-36,
em 2001.
No primeiro deles, houve uma explosão conhecida como “blow-out” durante a
perfuração de um poço e o incêndio se propagou a bordo do convés. Em 2001, a
explosão de gás na P-36 ocorreu em um campo produtor bem distante da costa e
afetou uma instalação em fase de intensa produção. Após cinco dias de evento, a
plataforma afundou espalhando 1,5 milhões de litros de petróleo.
Entretanto, até a década de 80 as indústrias não haviam incorporado os
custos ambientais de suas atividades, alegando que tal medida comprometeria a
lucratividade de todos os envolvidos: acionistas, trabalhadores e consumidores. Foi
então, nessa década, com o setor público aprimorando a regulamentação ambiental,
a par da maior exposição na mídia de acidentes ambientais catastróficos, que o
discurso empresarial deixou de ter o respaldo até então obtido na sociedade
(DEMAJOROVIC., 2003), o que contribuiu para a fortificação do movimento
ambiental.
Embora a Petrobras, por exemplo, tenha investido aproximadamente US$ 200
milhões em programa ambientais entre 1996 e 1999, não foi suficiente considerando
a magnitude de suas operações. Depois do acidente no Rio de Janeiro, um
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programa para excelência em gestão ambiental foi institucionalizado para reduzir os
riscos ambientais em médio prazo. O acidente no Paraná, também ocorrido em
2000, foi

catalisador para uma resposta ao plano de emergência que incluiu a

rápida criação de noves centros de proteção ambiental e a identificação de
investimentos estratégicos. No total, mais de US$ 1 bilhão foi alocado para o
planejamento de investimentos ambientais entre 2000 e 2003 (OLIVEIRA., 2003).
As principais metas definidas para alavancar o SGA da Petrobras incluiam a
modernização de oleodutos e gasodutos, tratamento de efluentes, redução de
resíduos, desenvolvimento de novas tecnologias, estabelecimento de centros de
prevenção de poluição, novos planos de emergência e a melhoria contínua dos
treinamentos, equipamentos e sistema de gestão (OLIVEIRA., 2003).
Percebe-se através da evolução da Petrobras nos investimentos relacionados
ao seu SGA que segurança, meio ambiente e saúde são de interesse do setor e o
desempenho empresarial da mesma está diretamente ligado com estas questões.

3.5.2 Sistema ISO 14001 e suas métricas
A organização Internacional de Normalização é uma federação mundial, não
governamental, fundada em 1947, com sede em Genebra, na Suiça, que tem como
objetivo a proposição de normas que padronizem métodos, medidas, materiais e
seus usos, em todos os setores, com exceção das atividades da área de
eletroeletrônica (BARBIERI, 2011). O Brasil está representado nesta organização
pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.
As normas da série ISO 14000 estabelecem procedimentos para que as
empresas possam realizar a gestão ambiental de suas atividades, produtos e
serviços. Segundo Barbieri (2011), as normas técnicas desta série podem ser
divididas em dois grupos conforme mostrado na Figura 15.
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Figura 15 – Divisão das normas ISO 14000 em função de objeto.

Fonte: Adaptado de Barbieri (2011)

O sistema de gestão ambiental é, na maioria das vezes, implantado em
conformidade com a norma técnica NBR ISO 14001:2004, que tem como
compromissos o atendimento da legislação, a prevenção da poluição e a melhoria
contínua.

Esta

última

deve

estar

em

harmonia

com

o

meio

ambiente,

compreendendo todas as fases de produção de um produto, desde seu projeto até o
descarte dos resíduos gerados pelo processo produtivo, e, até mesmo, a disposição
final do produto, quando este atinge o final da sua vida útil (SANCHES., 2011).
A implementação de um SGA, baseada em Barbieri (2011), possue seis
principais estágios, conforme definidos pela NBR ISO 14001, que são apresentados
sucintamente a seguir:
• Requisitos Gerais – as organizações devem estabelecer, documentar,
implementar, manter e melhorar continuamente seu SGA, em conformidade
com os requisitos descritos na seção 4 da norma NBR 14001, objetivando sua
certificação, registro ou auto declaração.
• Política Ambiental – o SGA existe para atender à política ambiental
estabelecida, e para gerenciar os aspectos ambientais do processo produtivo.
Neste documento a administração se compromete com a melhoria ambiental
e norteia os próximos passos para a implantação do SGA.
• Planejamento – conduz a construção das condições para atender as
expectativas da política ambiental da empresa e abrange a revisão de suas
operações, identificação dos aspectos e impactos, identificação dos requisitos
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legais e ambientais, estabelece os objetivos, avalia alternativas, define as
metas e elabora o plano para alcançar as metas propostas.
A identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais é o primeiro
passo sistematizado para as preocupações ambientais. Todos os próximos
requisitos do SGA dependerão deste. Embora os impactos significativos sejam os
alicerces do SGA, a norma não apresenta métodos para realizar a identificação
destes aspectos. A eficácia desse sistema depende também da consideração dos
aspectos significativos relacionado aos produtos.
Os requisitos ambientais analisam as legislações federal, estadual e municipal
conforme as atividades desenvolvidas pela empresa, relacionando-as com os
aspectos ambientais.
Os objetivos e metas ambientais devem ser mensuráveis e coerentes com a política
ambiental, observando também os aspectos significativos e os requisitos legais.
• Implementação

e

Operação

–

nesta

fase

a

a

empresa

inicia

o

desenvolvimento do plano de ação estabelecendo responsabilidades,
desenvolvendo treinamentos e definindo competências, elaborando e
implementando o processo de comunicação, elaborando os procedimentos
operacionais e o plano de emergência (bem como o controle destes
procedimentos e documentos), verificando se as metas ambientais propostas
estão sendo alcançadas.
• Verificação – nesta etapa do SGA, a empresa avalia, através do
monitoramento das operações e de medições, se as metas estão sendo
alcançadas. Se não estiverem sendo alcançadas, são realizadas as ações
corretivas.
• Análise pela administração - através da análise crítica da alta gerência, o SGA
é modificado objetivando otimizar a sua efetividade. O estágio de análise do
SGA cria um ciclo de melhoria contínua.
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3.5.3 Produção mais Limpa e Ecodesign
Outros conceitos de sistemas de controles e monitoramento foram
desenvolvidos para gerenciar os impactos ambientais das organizações, cada um
refletindo os interesses dos grupos e instituições que os propuseram, tais como:
Produção Mais Limpa (P+L), Ecoeficiência, Ecodesign, entre outros. Todos eles
passaram a desconsiderar as tecnologias de fim de linha, refletindo uma
mentalidade preventiva.
Segundo o Centro Nacional de Tecnologias Limpas, (CNTL) (SENAI., 2003)
entende-se por produção mais limpa a aplicação de técnicas contínuas integradas a
processos, produtos e serviços que podem ser empregadas em todos os níveis da
empresa ou em toda cadeia produtiva; e que visa à maximização do aproveitamento
do uso de matérias-primas e maior eficiência no uso de água, energia elétrica,
através da não geração ou minimização da geração de resíduos industriais,
aplicando-se a:
- Processos produtivos: conservação de matérias prima e energia, eliminação
de materiais tóxicos, e redução da toxidade e quantidade dos resíduos e emissões;
- Produtos: redução dos impactos negativos ao longo do ciclo de vida de um
produto desde a extração das matérias prima até sua disposição final;
- Serviços: incorporação de preocupações ambientais no planejamento e
entrega dos serviços.
A Figura 16 apresenta a evolução das empresas na implantação da produção
mais limpa, privilegiando prevenção e a mitigação na fonte.
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Figura 16 - Evolução dos sistemas de gestão ambiental.

Fonte: SENAI (2003)

O conceito de P+L foi desenvolvido pelo PNUMA que busca produzir com
mínimo impacto, dentro dos atuais limites tecnológicos e econômicos, não se
contrapondo ao crescimento e considerando que resíduos são produtos com valor
econômico com valor negativo (BARBIERI., 2004).
Produção mais Limpa é a aplicação de uma estratégia técnica, econômica e
ambiental integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso
de matérias-primas, água e energia, através da não geração, minimização ou
reciclagem dos resíduos e emissões geradas, com benefícios ambientais, de saúde
ocupacional e econômicos (SENAI., 2003).
O conceito de ecoeficiência foi cunhado pelo World Business Council for
Sustainable Development – WBCSD (Conselho Empresarial Mundial para o
Desenvolvimento Sustentável) em 1992 e definido como a geração de bens e
serviços a preços competitivos que satisfaçam às necessidades humanas e tragam
qualidade de vida, ao mesmo tempo que reduzem progressivamente os impactos
ambientais e o uso de recursos naturais ao longo do ciclo de vida destes bens e
serviços até, pelo menos, o nível de sustentabilidade do planeta (SENAI., 2003).
Entretanto, os conceitos de Eco-eficiência e Produção mais Limpa são
praticamente sinônimos. A pequena diferença entre eles reside no fato de que a
Eco-eficiência tem origem em questões sobre eficiência econômica que apresentam
benefícios ambientais positivos, enquanto a Produção mais Limpa tem origem em
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questões de eficiência ambiental que apresentam benefícios econômicos positivos
(SENAI., 2003).
Ainda seguindo a linha de crescimento da produção com a diminuição do
impacto ambientas, a partir da década de 1990 iniciou-se a discussão de melhoria
na concepção do produto, design, e surgiram novas concepções de projeto como o
Dfx (design for X), onde X representa o objetivo desse projeto, Dfe (design for
environment), etc. (JUNIOR; DEMAJOROVIC., 2006).
Segundo Fiksel (1996), a idéia de incluir as questões ambientais durante o
projeto ganhou força nos Estados Unidos, a partir de esforços das indústrias
eletrônicas que buscavam uma forma de produção que causasse o mínimo imacto
adverso ao meio ambiente (FIKSEL., 1996),
Peneda e Frazão (1994) definem o Ecodesign como o desenvolvimento
ambientalmente consciente do produto, em que há a inserção da dimensão
ambiental no processo de desenvolvimento do produto. Os atributos ambientais são
considerados também como objetivos e oportunidades e orientam o processo de
desenvolvimento, aliando-se a outros atributos, como eficiência, qualidade,
funcionalidade, estética, custo e ergonomia (PENEDA; FRAZÃO, 1994).
Os autores também citam a inclusão da avaliação dos aspectos ambientais
em todas as fases de desenvolvimento de novos produtos, visando prevenir e
reduzir os impactos negativos ao meio ambiente. Além de satisfazer as
necessidades dos consumidores com produtos e serviços ambientalmente mais
adequados e integrar as relações sociais e culturais tanto dos consumidores como
da região onde se está produzindo, contribuindo assim para assumir e difundir o
conceito de desenvolvimento sustentável.
Expandindo as fronteiras da gestão ambiental de processos produtivos, a
partir da década de 1970, iniciam-se estudos dos relacionamentos entre sistemas
industriais e atividades econômicas com os sistemas naturais. Esta comparação dos
sistemas artificiais com os naturais foi denominado Ecologia Industrial (GIANETTI;
ALMEIDA, 2006).
Segundo Gianetti (2006), Ecologia Industrial é a reestruturação dos sistemas
industriais a partir do conhecimento de como tais sistemas funcionam e são
regulados, bem como suas interações com a biosfera, e do conhecimento disponível
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sobre o meio ambiente, de forma a compatibilizá-los com os ecossistemas naturais.
Assim sendo, um dos objetivos da ecologia industrial seria copiar um ecossistema
natural (sistema fechado de reciclagem) a fim de obter o máximo da reciclagem
dentro do ecossitema industrial, minimizando entradas e saídas, o que significa
economizar recursos e prevenir poluição.
De modo geral, estas abordagens contribuem de forma muito mais efetiva
para a solução do problema ambiental. São, entretanto, mais complexas pois exigem
mudança no processo produtivo e/ou a implementação de novas tecnologias,
permitindo uma redução permanente dos custos gerais e incorporando os ganhos
ambientais, econômicos e de saúde ocupacional (SENAI., 2003).

3.5.4 Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)
Historicamente tem-se observado uma reação da sociedade diante da
deterioração ambiental. Corroborando esta reação, as organizações reguladoras
iniciaram ações de controle, buscando limitar os impactos ambientais causados
pelas atividades produtivas.
Em seguida, iniciaram ações de prevenção, visando a não ocorrência dos
impactos. Essas ações, além de atender a requisitos dos órgãos reguladores,
buscam a não geração ou minimização de resíduos, evitar desperdícios e
reaproveitamento de materiais.
O Life Cycle Thinking (LCT) surgiu para mostrar que não basta adequar o
desempenho ambiental de uma unidade isolada da cadeia produtiva, mas sim todos
os elos devem estar adequados.
A avaliação do desempenho ambiental deve passar a ser feita de uma forma
sistêmica, abrangendo todas as atividades potencialmente impactantes ao meio
ambiente, envolvidas na manufatura do produto. Esse espectro considera desde
atividades de obtenção dos recursos naturais até a etapa de fabricação do produto,
ao final de toda a sua cadeia produtiva (JUNIOR; DEMAJOROVIC., 2006).
Além disso, os produtos são manufaturados para cumprir uma função. Assim,
seu potencial impacto ao meio ambiente percorre até o final de sua função, seja na
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disposição final ou no reaproveitamento. Deve-se pensar então em foco sobre o
exercício da função do produto.
A ACV pode ser considerada uma técnica para avaliação dos aspectos
ambientais associados a um produto (assim como seus impactos ambientais),
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 (CHEHEBE., 1997).
Esse é o conceito de ciclo de vida: conjunto de etapas necessárias para que
um produto cumpra sua função e que vão desde obtenção dos recursos naturais até
sua disposição final após o cumprimento da função. (ABNT., 2001). A Figura 17
apresenta as cinco etapas que constituem de maneira geral o ciclo de vida dos
produtos.

Figura 17 – Etapas do Ciclo de Vida de Produtos

Fonte: Adaptado de ABNT (2009a)

A ABNT (2009a) cita que a ACV considera todos os estágios sucessivos e
encadeados de um sistema de produto, que vão desde a obtenção das matériasprimas (berço) até a disposição final de produto (túmulo), podendo incluir também a
reciclagem, o reuso e a remanufatura dos materiais (abordagem do berço ao berço).
Tendo o foco no produto, a ACV proporciona informações sobre as interações
que ocorrem entre as etapas do ciclo de vida deste com o meio ambiente. É possível
realizar ACV com duas finalidades:
•

Comparação do desempenho ambiental de produtos que cumprem uma
mesma função;

•

Identificação de oportunidades de melhoria de desempenho ambiental.
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Acredita-se que a ACV seja uma técnica eficiente para a elaboração de
diagnósticos ambientais, possibilitando sua aplicação para atividades estratégicas
de uma organização. Ou seja, a ACV se presta à seleção de opções de projeto no
que se refere à busca de novos materiais, formas de energia alternativa e
implementação de melhorias de processo visando a minimização de perdas e à
concepção de produtos menos agressivos ao meio ambiente.
Outro uso possível da ACV é buscar os principais focos de impactos
ambientais potencialmente provocados por um produto, ao longo de seu ciclo de
vida. Ao término de sua aplicação, o praticante terá estabelecido a contribuição do
sistema em estudo para as diversas categorias de impacto ambiental. De posse
deste diagnóstico, planos de ação voltados à minimização desses impactos poderão
ser estabelecidos.
Acredita-se que é possível ainda, o uso da ACV junto a agências ambientais
ou organizações não governamentais, no que se refere à definição de políticas
públicas

visando

à

estruturação

de

sistemas

sustentáveis

(JUNIOR;

DEMAJOROVIC., 2006).
Seguindo a metodologia sugerida pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT NBR ISO 14040 (ABNT., 2009a), a ACV é um estudo composto
por quatro fases: Definição de Objetivo e Escopo, Análise de Inventário, Avaliação
de Impacto Ambiental e a Interpretação dos Resultados (Figura 18).
Figura 18 – Estrutura para aplicação de ACV

Fonte: Adaptado de ABNT (2009a)
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Na fase 1 é definida a aplicação pretendida, ou seja, se será um estudo de
portão-a-portão, estudo de parte específica do ciclo de vida, aplicação das
informações levantadas para melhoria do processo de manufatura, entre outros.
Deve-se definir ainda as razões para execução do estudo como, por exemplo,
a identificação de aspectos e avaliação de impactos ambientais associados ao
produto ou a contabilidade da gestão ambiental do produto. O público alvo e a
utilização dos resultados em afirmações comparativas a serem divulgadas
publicamente também devem ser estabelecidos.
Para

estabelecimento

do

escopo

é

importante

considerar

aspectos

geográficos, temporais e tecnológicos do sistema produto, ou seja, a porção do
espaço sobre a qual se aplicará a metodologia. A função do sistema produto
dependerá do objetivo e escopo da ACV.
A unidade funcional, quantificação das funções identificadas (características
de desempenho) do produto para fornecer referência aos dados de entrada e saída,
também deve ser determinada.
As fronteiras do sistema devem esclarecer os processos elementares a serem
incluídos no sistema: aquisição de matérias-primas, entradas e saídas na cadeia
principal de processamento, distribuição e transporte, produção e uso de
combustíveis, eletricidade e calor, uso e manutenção de produtos, disposição final
de resíduos de processos e de produtos, entre outras.
Se forem necessários, procedimentos de alocação deverão ser explicados.
As categorias de impacto selecionadas e metodologia para avaliação de impactos
bem como interpretação a ser utilizada devem ser definidas nesta fase.
Cabe ainda garantir que a qualidade dos dados, pressupostos, limitações, etc,
sejam estabelecidos.
A fase 2 é a análise do inventário é a etapa da ACV em que quantificam as
necessidades de matéria e de energia e as disposições de rejeitos materiais e
energéticos associados ao ciclo de vida do produto. O produto final desta etapa é a
relação de aspectos ambientais quantificados.
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Nesta fase é necessária a definição da unidade funcional do produto. Unidade
funcional é o desempenho quantificado de um sistema de produto para uso como
uma unidade de referência num estudo de ACV.
Os cálculos e dados levantados devem ser validados, alocados e
correlacionados com os processos elementares, fluxos de referência e unidade
funcional.
Na fase 3 é realizada a análise dos potencias impactos ambientais
associados aos aspectos ambientais identificados no inventário. Esta avaliação é
realizada com o objetivo de entender a magnitude e significância dos impactos
ambientais de determinado sistema de produto. Dentre as categorias de impactos
ambientais destacam-se o aquecimento global, depleção da camada de ozônio,
acidificação, ecotoxicidade aquática, eutrofização, toxicidade humana (CHEHEBE.,
1997).
O aquecimento global está relacionado à emissão de gases de efeito estufa
para a atmosfera, resultando em aumento na temperatura média global. Os
principais gases de efeito estufa são o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o
óxido nitroso (N2O), clorofluorcarbonos (CFCs) e ozônio (O3).Pode resultar em
efeitos adversos significativos sobre o ecossistema, a saúde e o bem-estar humano.
Os resultados normalmente são expressos em escala de kg CO2/kg emissão
(CHEHEBE., 1997).
A Depleção da Camada de Ozônio é causada por determinadas substâncias
que interferem nas reações normais do ciclo do oxigênio na camada de ozônio,
resultando em um aumento dos níveis de radiação ultravioleta (UV) sobre a
superfície do planeta. A radiação altera a estrutura celular de organismos vivos
podendo causar diversos malefícios. Os resultados normalmente são expressos em
escala de kg de clorofluorcarbono (CFC -11) equivalente/kg emissão (CHEHEBE.,
1997).
A Acidificação é a alteração de pH causada por substâncias ácidas ou das
que podem ser convertidas em substâncias ácidas resulta em prejuízos sobre o solo,
águas superficiais e subterrâneas. Os resultados normalmente são expressos em
escala de kg SO2 equivalente/kg emissão (CHEHEBE., 1997).
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A Ecotoxicidade aquática é relativa ao impacto sobre os ecossistemas de
águas doces, como resultado da emissão de substâncias tóxicas no meio ambiente,
em comparação ao efeito da emissão do 1-4-diclorobenzeno na água (CHEHEBE,
1997).
O

efeito

adverso

causado

pela

presença

excessiva

de

nutrientes,

especialmente nitrogênio e fósforo, e pela presença de substâncias orgânicas que
podem promover um decréscimo no nível de oxigênio dissolvido é chamado de
Eutrofização (CHEHEBE., 1997).
A Toxicidade Humana refere-se aos efeitos causados por substâncias tóxicas
sobre a saúde humana medidos na antroposfera, fato que exclui os efeitos tóxicos
gerados em decorrência de exposições no ambiente de trabalho. Os resultados
normalmente são medidos como a massa do corpo humano que estaria exposta ao
limite toxicologicamente aceitável em comparação ao efeito da emissão do 1-4diclorobenzeno na atmosfera (CHEHEBE., 1997).
Por fim, o termo Smog, de verão e de inverno, traduz-se para o português
como fumaça e neblina. O smog é uma mistura química de gases. Óxidos de
nitrogênio, compostos orgânicos voláteis, dióxido de enxofre, aerossóis ácidos e
gases, bem como material particulado. A reação destes compostos com a luz solar
produz o chamado smog fotoquímico, cuja característica principal é a presença do
ozônio no nível da terra, um composto que pode causar numerosos problemas de
saúde. Para o smog de verão os resultados são expressos em kg de C2H4 (gás
etileno) e para o smog de inverno em kg SPM (material particulado suspenso)
(CHEHEBE., 1997).
A interpretação dos resultados é realizada na fase 4 (Figura 18). Nesta fase
as constatações da análise de inventário e da avaliação de impacto são
consideradas em conjunto. Esta interpretação deve ser consistente com o objetivo e
escopo definidos e que levem a conclusões, expliquem as limitações e provejam
recomendações.
As constatações dessa interpretação podem tomar a forma de conclusões e
recomendações aos tomadores de decisão.
A ACV pode ser utilizada para apoiar tomada de decisão, melhorar e suportar
ambientalmente a concepção e o design de produtos, comparação entre produtos,
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aprimoramento de processos produtivos, entre outros (CHEHEBE., 1997). Este
método vem sendo explorado para fornecer dados para a implantação de sistemas
de gestão ambiental, extrapolando as barreiras do processo produtivo e garantindo
um gerenciamento do ciclo de vida do produto (LEWANDOWSKA., 2011).

3.5.5 ACV como método para levantamento e avaliação de aspectos e impactos
ambientais de SGA
Os aspectos ambientais são o coração e a fundamentação de um sistema de
gestão ambiental (ZOBEL et al., 2001). Segundo o conceito apresentado na NBR
14001 (ABNT., 2004), um aspecto ambiental é o elemento das atividades, bem
como, de produtos e de serviços de uma organização, que pode interagir com o
meio ambiente. Desta interação podem surgir um impacto ambiental que é qualquer
modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, advinda dos aspectos das
atividades, dos produtos e dos serviços.
Conforme apresentado no item anterior, o processo de identificação dos
aspectos e avaliação dos impactos ambientais é o elemento-chave do SGA de uma
organização. A empresa deve desenvolver e manter um procedimento para
identificar e avaliar os aspectos ambientais. Os comentários referentes aos
aspectos ambientais precisam ser registrados e mantidos como parte do sistema de
documentação do SGA dentro do princípio de melhoria continua. Lewandowska
(2011) salienta que o processo de identificação deve ser iniciado sempre que, por
exemplo, houver mudanças em suas operações ou processos. Assim, os processos
de identificação e avaliação dos aspectos ambientais devem ser repetidos
regularmente, a fim de ajustar o sistema às novas condições em que uma
organização opera (LEWANDOWSKA., 2011).
A metodologia utilizada na identificação dos aspectos e avaliação dos
impactos deve atender a dois critérios: permitir a identificação de aspectos
relacionados com as operações de uma organização e oferecer um procedimento de
avaliação de impacto, a fim de identificar aspectos significativos. Conforme citado
por Sanchez (2008), estes instrumentos são utilizados para descrever, classificar e
propor medidas que minimizem impactos ambientais decorrentes de um projeto de
engenharia, obras ou atividades humanas. Dentre os métodos de identificação de
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aspectos e impactos destacam-se o Método Ad-Hoc (Brainstrorm), Checklist,
Matrizes, Redes de Interação, Superposição de Mapas, Battelle, Matriz de
Realização de Objetivos, Folha de Balanço, Análise Multicritério, Modelo Fuzzy,
Modelo de Simulação, Sistemas Especialistas entre outros (SANCHEZ., 2008).
Lewandowska (2011), em seu artigo apresenta a ACV como um dos métodos
para levantamento de aspectos ambientais de uma organização. A ACV pode ser
utilizada, desde a análise de um setor (macro-escala), até seu uso dentro de uma
organização (micro-escala). Uma das áreas de micro-escala, segundo a autora, é
utilizar a ACV como parte do sistema de gestão ambiental da empresa, a fim de
avaliá-la como método para a identificação dos aspectos ambientais significativos de
produtos e serviços de uma organização. Convém ressaltar, que neste caso pode-se
dizer que seria aplicar a ACV na etapa de manufatura de um derminado produto. O
Quadro 1, apresenta uma discussão da compatibilidade da ACV dentro desta
abordagem em paralelo com as métricas apresentadas para um sistema de gestão
ambiental, segundo a NBR 14001.
Quadro 1 – Níveis de Compatibilidades entre a ISO 14001 e ACV
Recomendações ISO
14001

Reconhecimento de
impactos ambientais
positivos e negativos

Identificação de
impacto ambiental real
e potencial

Identificação do meio
ambiente que pode ser
afetado

Nível de
Compatibilidade
(+ baixa /
+ + + alta)

+++

++

+++

Comentários

ACV permite tanto a identificação
quantitativa e qualitativa dos
impactos ambientais, tanto de
caráter positivo e negativo.
A avaliação do impacto do ciclo de
vida tem maior concentração nos
impactos potenciais, ao invés dos
reais.

Os dados para a ACV são super
detalhados e relacionados com
diversas áreas de uma organização
(produção, armazenagem,
transporte, entre outros) e
elementos ambientais (ar, água,
solo).
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Considerar
características locais na
determinação dos
impactos

+

Recomendações ISO
14001

Nível de
Compatibilidade
(+ baixa
compatibilidade /
+ + + alta
compatibilidade)

Comentários

+++

ACV inclui categorias de impacto em
escala global (mudanças climáticas,
destruição da camada de ozônio),
bem como em escala regional ou
mesmo local (acidificação,
eutrofização, etc).

O reconhecimento das
alterações no meio
ambiente

As características locais e regionais
podem ser consideradas na ACV.

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Lewandowska (2011)

No Quadro 2 são apresentadas as compatibilidades das normas NBR ISO
14001 e NBR 14040, levantadas nos ítens 3.5.2 e 3.5.4 respectivamente e
apresentadas na forma comparativa.
Dos vinte e dois itens confrontados, conforme Quadro 2, tem-se a mesma
função ou mesma abrangência para 10 itens e diferença em 12 itens.
Segundo Sanches (2011) nenhuma das métricas garantem que a empresa
melhore seu desempenho ambiental (item 8) ou apresenta parâmetros e níveis de
desempenho que a empresa deve alcançar, (item 9). Em outras palavras, estes
sistemas servem para subsidiar o tomador de decisão, oferecer elementos para, e
não decidir por ele. Ambas as normas estabelecem os aspectos e impactos
significativos (item 3). No entanto, uma relacionada ao empreendimento e outra
relacionada ao produto. Importante ressaltar que apenas a ISO 14040 apresenta
uma metodologia que possa ser utilizada para identificar os aspectos e impactos
significativos (item 5) (SANCHES., 2011).
Ainda nas duas normas, a empresa define se fará ou não comunicações
externas sobre seu desempenho ambiental (item 10). Ambas também apresentam
requisitos que podem ser objetivamente auditados para fins de certificação, ítem 13,
sendo que a empresa tem total liberdade para definir o escopo da aplicação, ítem 14
(SANCHES., 2011).
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Os itens 15, 16, 17 e 18 são outros pontos de convergência das normas,
trazendo as possíveis melhorias no desempenho ambiental da organização através
de novos investimentos, controle e redução de custos, e redução e/ou eliminação de
impactos negativos, respectivamente (REIS; QUEIROZ., 2002).

Quadro 2 – Comparação entre NBR ISO 14001 e NBR ISO 14040.
Característica

ISO
14001

ISO
14040

1

Especifica os requisitos para implantação estruturada de um SGA.

Sim

Não

2

Divulga sua Política Ambiental às partes interessadas.

Sim

Não

3

Identifica os aspectos e impactos significativos.

Sim

Sim

4

Analisa o potencial de impacto gerado por um produto / serviços
durante todo o seu ciclo de vida.

Não

Sim

5

Estabelece métodos
ambientais.

Não

Sim

6

Elabora programas de preparação e resposta a emergências.

Sim

Não

7

Elabora programas de monitoramento e mitigação de impactos
ambientais.

Sim

Não

8

Garante a melhoria do desempenho ambiental.

Não

Não

9

Estabelece critérios específicos de desempenho.

Não

Não

10

Comunicação definida pela empresa.

Sim

Sim

11

Prevê a participação dos stakeholders no processo do SGA.

Não

Sim

12

Realiza a análise crítica e melhoria da ADA.

Sim

Não

13

Norma certificável.

Sim

Sim

14

Flexibilidade de implantação.

Sim

Sim

15

Facilita o acesso a novos investimentos.

Sim

Sim

16

Melhoria do controle de custos.

Sim

Sim

17

Diminuição de custos via redução de desperdícios de fatores
produtivos.

Sim

Sim

18

Redução e/ou eliminação dos impactos negativos.

Sim

Sim

19

Cumprimento da legislação ambiental aplicável.

Sim

Não

20

Possue visão de ciclo de vida.

Não

Sim

21

Baseada na função do sistema produto.

Não

Sim

22

Quantitativa

Não

Sim

para

identificar

aspectos

e

impactos

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Sanches (2011)

Alguns ítens são exclusivos de um sistema de gestão ambiental, aparecendo
apenas na norma ISO 14001. Entre eles estão implantação estruturada de um SGA,
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(item 1), definição e divulgação da política ambiental (ítem 2), minimização de
impactos ambientais causados pelas atividades no caso de emergências (item 6),
monitoramento dos impactos significativos identificados e proposição de medidas
mitigadoras (item 7), melhoria dos indicadores de desempenho (item 12) e por fim o
cumprimento da legislação aplicável (item 19) (SANCHES., 2011).
Em relação ao conceito de ciclo de vida, apenas a norma ISO 14040 aborda
conceitos que vão desde a extração da matéria-prima, até a disposição final ou
retorno ao processo por meio da reciclagem, remanufatura (ciclo conhecido como do
berço ao túmulo. Esta abordagem pode ser identificada nos ítens 4, 5, 11, 20, 21 e
22 do mesmo Quadro 2 (SANCHES., 2011).
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4

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para desenvolvimento desta pesquisa, seguindo método de ACV para

levantamento e avaliação de aspectos e impactos ambientais no processo de
manufatura de alojador de alta pressão foram desenvolvidas as seguintes etapas:
•

caracterização do processo produtivo que envolveu a identificação das

entradas e saídas dos processos;
•

realização dos inventários e balanço de massa com a quantificação de

matérias-primas e insumos usados e de resíduos gerados;
•

definição de objetivo e escopo, análise de inventário e avaliação de

impactos;
•

comparação entre resultados desta pesquisa e planilha de aspectos e

impactos (LAIA) pré-existente na empresa estudada.
Os desenvolvimentos destas etapas estão descritos a seguir.

4.1 Caracterização do Processo Produtivo
Este trabalho foi desenvolvido em uma multinacional do mercado de óleo e
gás, localizada em São Paulo, que fabrica equipamentos para prospecção e
extração de petróleo, sistemas de cabeça de poço e árvores de natal. Nesta unidade
são fabricados aproximadamente 120 sistemas de cabeça de poço e 24 árvores de
natal por ano (Figura 19). Os tipos de atividades desenvolvidas nesta fábrica
abrangem as áreas de recebimento, usinagem, solda, revestimento, montagem e
teste, e expedição.
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Figura 19 – Foto aérea unidade fabricante de AAP.

Fonte: Acervo do fabricante de AAP (2007)

Para facilitar o entendimento da aplicação da técnica de ACV para a
finalidade buscada neste trabalho, foi desenvolvida a Figura 20 com sistema de
produto para AAP. Foram considerados neste esquema as matérias-primas diretas,
materiais que ficam incorporadas ao produto, e os subsistemas auxiliares, energia e
transporte.
Figura 20 – Sistema de Produto para AAP.

Fonte: Elaborado pela autora.
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4.2 Inventários e Balanço de Massa
Uma lista de todos os constituíntes do AAP foi fornecida pelo departamento
de engenharia de produto do fabricante do mesmo. A partir desta lista foi
estabelecido os materiais e insumos para o inventário e balanço de massa.
O departamento de engenharia industrial da empresa forneceu todos os
roteiros de fabricação do AAP, possibilitando o mapeamento do processo de
manufatura do produto.
As demais etapas do ciclo de vida aplicáveis a este trabalho, tais como,
extração de matéria-prima e transportes, foram obtidas através de base de dados e
bibliografias. Para facilitar a análise de entradas e saídas de cada processo,
permitindo assim realizar o balanço em massa da entrada de insumos e
componentes com a saída de resíduos e produtos fabricados, dividiu-se o fluxo de
processo em etapas.
Cada etapa foi acompanhada no local de trabalho, seguindo a trajetória da
matéria-prima pelas diversas áreas da empresa. O tempo gasto em cada etapa de
produção de AAP foi medido manualmente, possibilitando o cálculo de consumo de
energia, água, matérias-primas e consumíveis, bem como a geração de efluentes e
resíduos.
Após o acompanhamento da matéria-prima no processo de fabricação, foi
possível estabelecer um fluxo de cada etapa do processo produtivo, facilitando o
levantamento de dados do inventário.
4.3 Aplicação da metodologia de ACV para identificação e avaliação de
aspectos e impactos ambientais
Seguindo a metodologia proposta pela ferramenta ACV, foram priorizadas:
• a identificação dos principais fluxos na produção de alojadores de alta
pressão, por meio de mapa do processo produtivo do fabricante;
• a identificação dos principais aspectos ambientais relacionados à fabricação
deste equipamento;
• a validação do inventário desenvolvido;
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• a avaliação dos principais impactos ambientais associados ao produto
escolhido.
As fronteiras definidas para este sistema, ou seja, os processos elementares
incluídos no sistema foram: aquisição de matérias-primas; entradas e saídas na
cadeia principal de manufatura; distribuição e transporte; produção e uso de
combustíveis, eletricidade e calor; disposição final de resíduos de processos e de
produtos.
As categorias de impactos pré-selecionadas foram qualidade do ecossistema
(acidificação, ecotoxicidade, uso do solo), saúde pública (efeitos carcinogênicos,
mudanças climáticas, danos na camada de ozônio, radiação, respiratório orgânico e
inorgânico) e recursos naturais (combustíveis fósseis e minerais), de modo a ser
consistente com o objetivo e escopo descritos anteriormente. A metodologia préselecionada para avaliação de impactos bem como sua interpretação terá suporte do
software Gabi.
Todos os dados foram obtidos através de desenhos de engenharia do
produto, listas de especificações de matéria-prima, roteiros de fabricação, listas de
aspectos e impactos ambientais do processo de manufatura, inventário de emissões
atmosféricas, geração de efluentes e resíduos, e acompanhamento do processo
produtivo em campo.
Teve-se como limitação para esta ACV a obtenção de dados do Alojador de
Alta durante as fases de instalação e operação offshore. Assim, entende-se por este
trabalho um estudo de berço-a-portão.

4.4 Modelagem de ACV para identificação e avaliação de aspectos e impactos
ambientais
A principal motivação deste trabalho foi a utilização do método de ACV para
identificação dos aspectos e avaliação dos impactos ambientais do processo de
manufatura do alojador de alta pressão. Ou seja, busca-se identificar quais são os
potenciais impactos ambientais associados a etapa de manufatura de AAP.
Os requisitos da série de Normas NBR ISO 14040 – Gestão Ambiental – ACV
– Princípios e estrutura (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
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2009a) e NBR ISO 14044 – Gestão Ambiental – ACV – Requisitos e orientações
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a) foram atendidos
para aplicação desta ACV.
Assim, a Figura 21 ilustra a etapa do ciclo de vida do AAP em que será
aplicada a ferramenta de ACV para identificação e avaliação de aspectos e impactos
ambientais.

Figura 21 – Aplicação de ACV na etapa de manufatura do AAP para identificação e
avaliação de aspectos e impactos ambientais.
Extração de
Recursos Naturais

LAIA na manufatura de AAP de
Alta Pressão

Uso

Disposição
Final

Transporte

Fonte: Elaborado pela autora.

4.4.1

Definição de Objetivo e Unidade Funcional
O principal objetivo desta pesquisa é o levantamento de aspectos e avaliação

de impactos ambientais do processo de manufatura de AAP, visando melhoria
contínua no sistema de gestão ambiental.
Este trabalho não teve como objetivo utilizar os resultados em afirmações
comparativas a serem divulgadas publicamente. No entanto, buscou comparar seus
resultados obtidos com o LAIA qualitativo existente no SGA da empresa fabricante
do AAP.
O escopo desta ACV foi a fabricação de equipamento para exploração de
petróleo, especificamente Alojador de Alta, principal componenente de um Sistema
de Cabeça de Poço, em fábrica localizada no estado de São Paulo.
Como esta pesquisa focará na etapa de manufatura de AAP, foi definida uma
unidade funcional aplicável à esta realidade. Para isso, foi considerada como
unidade funcional desta ACV a fabricação de 01 unidade de alojador de alta
pressão.
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4.4.2 Fluxograma de Processo
A Figura 22 mostra de maneira resumida o processo de manufatura do
Alojador de Alta. O processo se inicia com a aquisição de itens no fornecedor e
transporte para a unidade fabricante do AAP. Antes de ir para o almoxarifado de
matérias-primas, o ítem é inspecionado para garantir a qualidade do mesmo. Em
seguida, a matéria-prima passa pelas etapas de usinagem, solda, alívio de tensão,
aplicação de revestimento, montagem e teste. Durante todas estas etapas, o ítem
passa por inspeçoões visuais e ensaios não destrutivos com o objetivo de garantir
sua qualidade e integridade. Na sequência, o ítem é expedido e transportado para o
cliente.
Figura 22 – Fluxograma processo manufatura Alojador de Alta.

Fonte: Elaborado pela autora.
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O mapa de cadeia de valor (Figura 23) foi desenvolvido com o objetivo de
facilitar o acompanhamento do processo produtivo na fábrica do AAP.
Figura 23 – Mapa de cadeia de valor do AAP.

Fonte: Elaborado pela autora

4.4.3 Transporte Interno e Externo
Nesta etapa foram considerados os transportes rodoviários dos fornecedores
de matéria-prima direta para a fábrica do AAP e os transportes do produto acabado
para o cliente (Figura 24).
Os transportes internos realizado no processo produtivo do AAP, utilizando
empilhadeira e ponte rolante, foram desconsiderados no balanço de massa por não
serem significativos.
As principais entradas deste processo são os combustíveis utilizados nos
transportes externos, no caso, diesel. As principais saídas deste processo foram
determinadas através de literaturas de uso de óleo diesel como combustível de
veículos automotores. São elas: material particulado, CO, NOX, SOX, alcóois,
aldeídos, HC e ácidos orgânicos.
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Figura 24 – Fluxos de transporte no processo manufatura do Alojador.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.4.4 Inspeção Visual
Nesta etapa foram consideradas as inspeções visuais realizadas para garantir
o cumprimento dos processos produtivos e a qualidade do produto (Figura 25).
Foram contabilizadas, através de medição em campo, as horas aplicadas
neste processo. No total, são gastas em média 13 horas para que as inspeções
visuais sejam realizadas.
A principal entrada e saída deste processo é a energia elétrica utilizada para a
iluminação do galpão da fábrica estudada e a emissão de CO2 associada.
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Figura 25 – Fluxos de inspeção no processo manufatura do Alojador.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.4.5 Aplicação de Líquido Penetrante (LP) e Partícula Magnética (PM)
Para garantir a integridade dos processos de solda, outro tipo de inspeção é
necessário além da visual (Figura 26). A aplicação de dois produtos químicos
conhecidos como líquido penetrante (LP) e partícula magnética (PM) facilitam a
identificação de possíveis falhas na solda aplida no equipamento. Este processo faz
parte do que a indústria conhece como ensaio não destrutivo.
Este processo dura em média 3 horas por AAP e as principais entradas são
água, energia e consumíveis (LP e PM). As principais saídas são resíduos sólidos
diversos contaminados com os produtos químicos expostos e o CO2 emitido devido
o consumo de energia elétrica.
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Figura 26 – Fluxos de LP e PM no processo manufatura do Alojador.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.4.6 Inspeção de Raio Gama
Outro processo utilizado como ensaio não destrutivo no processo de
fabricação do AAP é a inspeção da integridade das soldas através da aplicação de
raio gama (Figura 27). A gamagrafia é uma técnica muito utilizada na indústria e
construção, e nada mais é que uma radiografia obtida através de raios gama. Por
meio deste processo, pode-se detectar defeitos ou rachaduras no corpo das peças.
Nesta etapa, o AAP é enclausurado dentro de um bunker e exposto a uma
radiação gama por cerca de 1 hora. A fonte radioativa utilizada neste processo é o
Irídio 192.
As principais entradas neste processo são água, energia e consumíveis. Já as
principais saídas são resíduos sólidos contaminados, resíduos radioativos e CO2
emitido devido o consumo de energia elétrica.
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Figura 27 – Fluxos de raio gama no processo manufatura do Alojador.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.4.7 Soldagem
A soldagem é um processo de fabricação, do grupo dos processos de união,
que visa o revestimento, a manutenção e/ou a união de materiais, em escala
atômica, com ou sem o emprego de pressão e/ou com ou sem a aplicação de calor.
Nesse caso, sempre que a idéia se refira a operação (preparação, execução e/ou
avaliação), o termo correto a ser utilizado é soldagem (AMERICAN..., 2001).
É um processo que visa a união localizada de materiais, similares ou não, de
forma permanente, baseada na ação de forças em escala atômica semelhantes às
existentes no interior do material e é a forma mais importante de união permanente
de peças usadas industrialmente. Existem basicamente dois grandes grupos de
processos de soldagem. O primeiro se baseia no uso de calor, aquecimento e fusão
parcial das partes a serem unidas, e é denominado processo de soldagem por fusão
(AMERICAN..., 2001).
O segundo se baseia na deformação localizada das partes a serem unidas,
que pode ser auxiliada pelo aquecimento dessas até uma temperatura inferior à
temperatura de fusão, conhecido como processo de soldagem por pressão ou
processo de soldagem no estado sólido (AMERICAN..., 2001).
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No processo de fabricação do AAP são utilizados dois tipos de soldagem:
arco submerso, cerca de 14 horas, e soldagem MIG, cerca de 6 horas (Figura 28).
Soldagem por arco submerso é um método em que o calor necessário para
fundir o metal é produzido por um arco elétrico criado entre a peça de trabalho e a
ponta do arame de soldagem (AMERICAN..., 2001).
A ponta do arame de soldagem, o arco elétrico e a peça de trabalho são
cobertos por uma camada de um material mineral granulado conhecido por fluxo
para soldagem (daí o nome arco submerso), portanto não há arco visível pois fica
escondido, nem faíscas, respingos ou fumos comuns em outros processos. Parte do
fluxo é fundida gerando uma capa protetora sobre a poça de fusão da solda. O
restante não fundido é recolhido para a reutilização (AMERICAN..., 2001).
O consumível utilizado normalmente é o arame sólido, mas também são
utilizados arames tubulares.
Duas razões fazem do arco submerso um processo de alto rendimento:
praticamente não ocorrem perdas do arame de soldagem e a automatização do
processo que possibilita utilizar altas correntes sem grandes riscos para a segurança
do operador.
Soldagem por arco elétrico com gás de proteção, sigla em inglês GMAW (Gas
Metal Arc Welding), mais conhecida como soldagem MIG/MAG (MIG – Metal Inert
Gas e MAG – Metal Active Gas), trata-se de um processo de soldagem por arco
elétrico entre a peça e o consumível em forma de arame, eletrodo não revestido,
fornecido por um alimentador contínuo, realizando uma união de materiais metálicos
pelo aquecimento e fusão. O arco elétrico funde de forma contínua o arame à
medida que é alimentado à poça de fusão. A poça de fusão é um material espesso e
altamente inflamável. O metal de solda é protegido da atmosfera por um fluxo de
gás, ou mistura de gases, inerte (MIG) ou ativo (MAG) (AMERICAN..., 2001).
Neste processo de soldagem é utilizada a corrente contínua e geralmente o
arame é utilizado no pólo positivo (polaridade reversa). A polaridade direta é
raramente utilizada, pois proporciona uma menor taxa de transferência do metal
fundido do arame de solda para a peça.
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As principais entradas desta etapa são gases inertes, matéria-prima,
consumíveis e energia. As principais saídas deste processo são resíduos sólidos
perigosos, material particulado e CO2 emitido devido o consumo de energia elétrica.
Figura 28 – Fluxos de Solda no processo manufatura do Alojador.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.4.8 Alívio de Tensão
O alívio de tensões no aço é um processo que visa, na essência, obter um
rearranjo das discordâncias causadas nele por algum processo anterior e melhorar
sua qualidade. Por exemplo, soldas, desbastes, usinagem, são processos capazes
de causar modificações na microestrutura do aço, as quais rompem o equilíbrio das
macrotensões de natureza elástica. Em consequência disto, a peça pode empenar,
torcer ou trincar com o esforço. O alívio da tensão previne tais consequências.
O alívio de tensão é aplicado no AAP após o processo de soldagem, para
evitar possíveis defeitos na peça e na solda. Este processo aumenta a temperatura
da peça até 4000C e é feito com resistência elétrica e manta térmica de fibra
cerâmica. Em média, o AAP fica no alívio de tensão por cerca de 20 horas.
A principal entrada desta etapa é o consumo de energia, liberando CO2.
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Figura 29 – Fluxos de Alívio de Tensão no processo manufatura do Alojador.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.4.9 Usinagem
O termo usinagem compreende todo processo mecânico onde a peça é a
materia prima de um processo de remoção de material. Ou seja, significa submeter
um material bruto à ação de uma máquina e ou ferramenta, para ser trabalhado.
Existem vários processos de usinagem, entre eles serramento, aplainamento,
torneamento, fresamento, furação, brochamento, eletroerosão, entre outros.
A usinagem começou em tempos remotos com processos totalmente manuais
e hoje em dia evoluiu muito com o uso de máquinas de alta precisão, como é o caso
das chamadas CNC (com comando numérico computadorizado), com uma precisão
que chega a ser tão pequena quanto a 1 mícron (DINIZ,2001).
Na indústria estudada, toda a usinagem realizada ocorre em máquinas de alta
precisão, CNC. O AAP passa por basicamente dois tipos de máquinas de usinagem:
torno horizontal, por cerca de 30 horas, e mandrilhadora, cerca de 25 horas.
As principais entradas desta etapa são água, energia, matéria-prima e
consumíveis. As principais saídas são efleuntes líquidos contaminados, sucata
metálica e CO2 emitido devido o consumo de energia elétrica.
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Figura 30 – Fluxos de Usinagem no processo manufatura do Alojador.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.4.10 Revestimento
O processo conhecido como revestimento abrange uma série de processos
de tratamento de superfície que vão desde pintura até galvanoplastia. Na fabricação
do AAP é utilizada como revestimento a fosfatização.
A fosfatização é um processo de proteção superficial de metais, que consiste
em se recobrir peças metálicas com fosfatos de zinco, ferro e manganês, tanto na
forma de fosfatos neutros (PO4−3) quanto na forma de monoácidos (HPO4−2). Devido
a pouca solubilidade dos fosfatos destes elementos químicos, depositam-se na
superfície metálica a ser protegida na forma de fina camada de cristais após o
contato com soluções destes, sob determinadas condições (BOSSARDI., 2007).
Servem como um revestimento de conversão no qual uma solução diluída de
ácido fosfórico, a qual é aplicada neste caso via imersão, quimicamente reage com a
superfície da parte sendo revestida para formar uma camada de fosfatos cristalinos
insolúveis.
Estas películas de fosfato possuem as seguintes propriedades principais: alto
poder isolante químico e elétrico e baixa porosidade, as quais em conjunto atuarão
para impedir a transmissão de correntes elétricas galvânicas, grande adererência à
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superfície metálica, boa adesividade aos lubrificantes (visando melhorar a
lubricidade) e tintas e vernizes, com baixo custo de aplicação. São usadas sobre
peças de aço para aumentar a resistência à corrosão (BOSSARDI., 2007).
Uma condição para a aplicação da fosfatização é a limpeza das peças, tando
por desengraxe quanto por decapagem, visando respectivamente a remoção de
óleos e graxas e a remoção de óxidos.
No AAP são aplicados fosfatos de zinco e manganês via imersão, processo
que dura, cerca de, 12 horas.
As principais entradas desta etapa são água, energia, matéria-prima e
consumíveis. As principais saídas são efluentes líquidos contaminados e CO2
emitido devido o consumo de energia elétrica.
Figura 31 – Fluxos de Revestimento no processo manufatura do Alojador.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.4.11 Montagem e Teste
Estas são as etapas finais do processo de manufatura dos alojadores de alta.
Na montagem (Figura 32), os forjados de aço carbono e outras peças menores já
usinadas, soldadas e revestidas são montadas conforme desenhos técnicos e
roteiros de montagem, durando cerca de 1 hora.
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Uma vez montado, o AAP é submetido a testes de pressão para garantir
integridade do mesmo. São aplicadas pressões similares as que o equipamento será
submetido durante a operação em alto mar, e pressões de até 1,5 vezes maiores
que sua pressão normal de trabalho, chegando até a 15 mil psi. Isso acontece para
garantir que o equipamento não falhe ou se danifique podendo gerar acidentes
ambientais no processo de exploração e produção de petróleo.
Os testes de pressão podem ser hidrostáticos, com água, e a gás, com
nitrogênio. No caso específico do AAP são realizados apenas testes hidrostáticos
com água que duram cerca de 4 horas. As principais entradas da montagem e teste
de equipamento é água, energia, matéria-prima e consumíveis. As principais saídas
são efluntes líquidos contaminados, resíduos sólidos contaminados e CO2 emitido
devido o consumo de energia elétrica.
Figura 32 – Fluxos de Montagem e Teste no processo manufatura do Alojador.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.5 O desenvolvimento do produto nas etapas de manufatura
Como mencionado anteriormente, os fluxogramas foram originados a partir de
dados

obtidos

diretamente

na

planta

de

fabricação

e

de

informações

disponibilizadas, em meio físico e eletrônico, pela empresa fabricante. Nestes
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fluxogramas, foram identificadas as entradas (matérias-primas e insumos) e saídas
(produtos, resíduos e emissões) de cada etapa, sem quantificação.
Relacionando o produto estudado com cada etapa apresentada nos ítens
anteriores foi possível a determinação da sequência de processo para obtenção do
alojador de alta pressão. O acompanhamento do produto no chão de fábrica,
conforme apresentado nos fluxogramas de processo, facilitou o levantamento e
possibilitou a análise dos dados primários obtidos.
Assim, na usinagem se inicia o processo de manufatura do AAP, Figura 33,
pesando 4660 quilos, e nesta etapa é realizada a preparação das dimensões do
corpo principal para posterior alívio de tensão.
Figura 33 – AAP Etapa 1

Fonte: Elaborado pela autora.

Após tratamento térmico, o item é enviado para a pré-usinagem, Figura 34, já
reduzindo a massa do mesmo para 3861 quilos. Nesta etapa, são realizados os
ajustes dimensionais do forjado e a solda de inconel.
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Figura 34 – AAP etapa 2

Fonte: Elaborado pela autora.

Após a pré-usinagem e solda, o item será usinado conforme dimensões finais
de projeto, Figura 35, com massa de 3373 quilos.
Figura 35 – AAP etapa 3.

Fonte: Elaborado pela autora.

Em seguida, o item chamado cross over é soldado ao corpo principal do
alojador de alta pressão, Figura 36, totalizando 3664 quilos.
Figura 36 – AAP etapa 4.

Fonte: Elaborado pela autora.

Após solda, é realizada a montagem do conjunto, Figura 37, com 4280 quilos,
que será enviado ao cliente.
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Figura 37 – AAP etapa 5

Fonte: Elaborado pela autora.

Estes levantamentos serviram de base para a elaboração dos inventários e
balanço de massa, apresentados a seguir, o qual permitiu obter as informações
necessárias para o estabelecimento dos dados de entrada dos diferentes processos
e realização do LAIA.

4.6 Inventário dados primários
Através dos fluxogramas de processos, divididos por etapa, foi possível a
avaliação das entradas de matérias-primas, recursos naturais e consumíveis, bem
como as respectivas saídas. Desta forma, foi definido através de critério de
quantidade e periculosidade os principais componentes do inventário do AAP.
Foi utilizada uma folha de dados de inventário representado pela Quadro 3
para se registrar os fluxo de materiais utilizados na fabricação do AAP, identificados
nos fluxogramas do ítem anterior.
Com isso, foi possível a identificação e escolha dos componentes a serem
considerados nesta pesquisa.
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Quadro 3 – Inventário de consumíveis e recursos naturais para a fabricação de AAP.
Inventário de consumíveis e recursos naturais para a fabricação de AAP
Ítem

Denominação

Composição

Massa (kg)

I. Transporte

II. Inspeção Visual

III. Líquido Penentrante e Partícula Magnética

IV. Inspeção de Raio Gama

V. Soldagem

VI. Alívio de Tensão

VII. Usinagem

VIII. Revestimento

IX. Montagem e Teste

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de SANCHEZ, 2010.

Não foram consideradas todas as matérias-primas e consumíveis que fazem
parte das formulações dos produtos químicos utilizados nas diferentes etapas do
processo de manufatura. Somente as que estão em maior quantidade, sendo que as
quantidades foram obtidas através de dados primários ou secundários.
Outras matérias-primas foram citadas devido elas possuírem grande
relevância ambiental e serem consideradas materiais perigosos. Neste caso, incluiu-
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se o Irídio 192, fosfato de zinco e fosfato de manganês. A periculosidade dos
materias foi determinada através da ficha de informação de segurança do produto
químico (FISPQ). No entanto, por representarem uma pequena parte agregada ao
produto, não foram inventariadas.
Só foram computados o uso de diesel, água e energia elétrica considerados
significativos na etapa do processo de manufatura avaliado. O consumo de
combustível diesel foi considerado na etapa de transportes. O consumo de água foi
considerado nas etapas de usinagem, revestimento e teste. As quantidades foram
obtidas através de dados primários. Foram considerados consumo de água e
energia elétrica nas etapas de soldagem, alívio de tensão e usinagem. As
quantidades foram obtidas através de dados primários.
As demais substâncias não foram incluídas, pois estão presentes em
quantidades muito pequenas, com pequena relevância ambiental e não são
consideradas perigosas.

4.7 Impactos Ambientais do AAP identificados seguindo método de ACV
Os aspectos e impactos ambientais utilizados e seus respectivos fluxos em
cada etapa de manufatura do AAP estão indicados no Capítulo 5. 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 (SANCHEZ., 2010).
O software utilizado foi o GaBi 4 da PE International, escolhido 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 (SANCHEZ.,
2010).
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Em particular, o software utilizado permite aplicar normalizações para
viabilizar a comparação de potenciais Impactos Ambientais avaliados por diferentes
modelos. Utilizou-se preferencialmente o método EDIP 2003 para análise da etapas
de manufatura, por apresentar uma métrica mais objetiva (SANCHEZ., 2010).
O método Eco-Indicador (EI 99) foi utilizado preferencialmente para análise do
desempenho ambiental das eapas de manufatura do 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. 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 (SANCHEZ, 2010).
Os dados desta etapa são normalizados e ponderados para permitir sua
expressão num único indicador (SANCHEZ., 2010). Todos os cálculos são
realizados pelo software e os dados são mostrados em tabelas e gráficos no ítem
6.4 adiante.

4.8 Comparação entre LAIAs resultante deste estudo e pré-existente no SGA
Buscou-se comparar duas ferramentas de gestão ambiental para identificação
de aspectos e avaliação de impactos ambientais do processo de manufatura de
alojadores de alta pressão. A ferramenta quantitativa escolhida foi baseada no
método de ACV e desenvolvida neste trabalho. A ferramenta qualitativa já estava
disponível no sistema de gestão ambiental da empresa estudada e será apresentada
no ítem 5.5 desta pesquisa.
Os aspectos e impactos ambientais significativos levantados em ambos
processos foram comparados e analisados. Dessa forma, foi possível reconhecer
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pontos fortes e fracos das duas ferramentas distintas de gestão ambiental, sendo
uma focada no produto e outra focada no processo produtivo.
O método de ACV foi avaliado como ferramenta de gestão ambiental para
levantamento

de

aspectos

e

avaliação

de

impactos

considerando-se

as

complexidades dos aspectos e problemas ambientais, metodologia padronizada,
reprodutibilidade

de

resultados,

abordagem

quantitativa,

tempo,

custo

e

complexibilidade.
A seguir serão apresentados e discutidos os principais resultados obtidos com
este trabalho.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir dos levantamentos de dados obtidos foi possível a realização dos

inventários de aço, diesel, energia e água utilizados no processo de manufatura do
AAP. Além disso, o balanço de massa deste processo foi sistematizado em uma
planilha única.

5.1 Dados Primários de Inventário Obtidos
O inventário do AAP foi determinado através da lista de matérias-primas
especificadas pelo departamento de engenharia do fabricante. Na Tabela 1 está
demonstrada esta lista.

Tabela 1 – Inventário de matéria-prima do AAP.
Quantidade

Descrição Material

Massa
(kg)

Total
(kg)

1

Corpo de aço carbono

4660

4660

1

Corpo do crossover

270

270

1

Corpo de aço carbono

484

484

1

Anel de carga

8,6

8,6

1

Anel de vedação

18

18

1

Forjado de aço carbono

0,2

0,2

2

Anel de vedação nitrílico

0,2

0,4

1

Cordão nitrílico

0,2

0,2

6

Pino

1

6

1

Protetores metálicos

211

211

1

Protetores de borracha

7

7

1

Protetores metálicos

349

349

3

Protetores metálicos

3

9

Total (kg)

6023,4

Fonte: Elaborado pela autora.

O inventário de consumo de óleo diesel está representado na Tabela 2, e foi
determinado através de dados primários de transporte do forncedore de forjados de
aço, localizado no município de Diadema, SP, para o fabricante do equipamento
estudado, situado no município de Jandira, SP. O transporte do produto acabado
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AAP para o principal cliente da empresa, localizado em Macaé, RJ, também foi
considerado.
Vale lembrar que para quantificar o consumo de óleo diesel por quilometro
percorrido foram utilizados dados secundários de consumo de óleo diesel em
caminhões tipo carreta. Assim, foi considerado que uma carreta percorre 2
quilometros com 1 litro de diesel.

Tabela 2 – Inventário de óleo diesel na etapa de transporte do alojador de alta.
Transporte

Distância (km)

Diesel (litros)

Fornecedor de forjado de aço para fabricante do AAP

40

20

Fabricante do AAP para cliente

640

320

680

340

Total
Fonte: Elaborado pela autora.

Quanto ao consumo de energia, considerando-se os equipamentos utilizados
no processo produtivo de manufatura do AAP, totalizou-se uma capacidade nominal
de 1407kWh. Os dados estão apresentados na Tabela 3.
Para elaboração deste inventário, primeiramente buscou-se a capacidade
nominal de cada máquina através dos manuais de operação dos respectivos
fabricantes.
Em seguida, foi medido em campo o tempo do AAP em cada uma das
máquinas do processo de manufatura. O fator de utilização de cada máquina foi
obtido através de estudos realizados pelo departamento de manutenção de
máquinas da empresa estudada.
Assim, para obtenção do consumo de energia multiplicou-se a capacidade
nominal de cada máquina (Pn), pelo tempo de uso (t) e pelo fator de utilização de
cada máquina (Fu). Esta conta pode ser representada pela equação:

Consumo = Pn * t * Fu
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Tabela 3 – Inventário de consumo de energia no processo de manufatura do AAP.
Processo / Equipamento

Pn (kW)

Fu (%)

t (horas)

Consumo (kWh)

Solda MIG

20

0,35

6

42

Arco Submerso

60

0,35

14

294

75

0,35

20

525

Torno horizontal

80

0,35

30

840

Mandrilhadora

30

0,35

25

262,5

Soldagem

Alívio de Tensão
Máquina de alívio de
tensão
Usinagem

Total

1407

Fonte: Elaborado pela autora.

Os resultados para o consumo de água foram calculados a partir dos dados
de inventário e estão detalhados na Tabela 4.
Para a água óleosa foi considerada a premissa que um ano possui 6240
horas produtivas (24 horas, 6 dias na semana, 52 semanas). Em seguida, foi
contabilizado o consumo de óleo solúvel por ano em cada uma das máquinas da
usinagem, obtendo o valor de 370 litros de óleo por ano. Considerando que o óleo
solúvel utilizado é diluído em água com apenas 5% de concentração, obteve-se o
total de água agregada ao processo. O valor então foi obtido dividindo este total
consumido no ano pelo tempo do AAP nas máquinas de usinagem, 55 horas.
No revestimento foram avaliados 2 processos, a lavagem do equipamento
com máquina de pressão, tipo WAP, e a imersão do AAP nos banhos da linha de
fosfato.
Para a lavagem foi medido em campo o tempo da lavagem do AAP entre os
banhos, totalizando 1 hora. A vazão da máquina de lavagem de pressão foi obtida
no manual do fabricante, representando 342 litros por hora.
A linha de fosfato possue 8 tanques, com aproximadamente 70m3 de produtos
químicos. Estes tanques são trocados 1 vez ao ano. Conhecendo o tempo do AAP
no processo de fosfatização, 12 horas, foi possível calcular sua contribuição no
consumo de água e geração de efluente desta atividade.

89

No teste hidrostático do AAP são consumidos aproximadamente 200 litros de
água, conforme definido no procedimento de teste do equipamento.
Tabela 4 – Inventário de consumo de água no processo de manufatura do AAP.
Processo

Consumo de água
3
(m )

Geração de efluentes
3
(m )

0,06

0,06

0,6

0,6

0,342

0,342

0,2

0,2

1,202

1,202

Usinagem
Água oleosa
Revestimento
Banhos de fosfatos
Lavagem do AAP entre troca de
banhos
Teste
Teste hidrostático com água
Total

Fonte: Elaborado pela autora.

5.2 Inventário dados secundários
Para possibilitar o levantamento dos principais aspectos ambientais
relacionados à fabricação do alojador de alta pressão, alguns inventários de dados
secundários foram necessários. Seguindo a metodologia definida na pesquisa, os
inventários secundários de aço, diesel e energia foram revisados e incluídos
conforme Tabelas 5, 6 e 7.
Foi utilizado para o aço o inventário de ACV no artigo “Life Cycle Inventory of
Steel Production in Brazil”, escrito por Coelho et al., e apresentado na Conferência
Internacional Ciclo de Vida 2007, realizada na cidade de São Paulo. A Tabela 5 traz
o inventário do aço no Brasil.
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Tabela 5 – Inventário do aço no Brasil.
Aspecto

Unidade

Valor

Eletricidade *

MWh/t aço

0,47

Energia produzida

MWh/t aço

0,12

t/t aço

0,42

kg/t aço

0,45

t/t aço

0,01

Nm³/t aço

34,91

Óleo de aquecimento

kg/t aço

3,43

Diesel *

kg/t aço

0,48

Querosene

m³/t aço

3,9

t/t aço

0,24

m³/t aço

1,9

Água

kg/t aço

435

Comercializada

kg/t aço

273,35

Reuso

kg/t aço

19,34

Particulado

kg/t aço

0,79

CO2

kg/t aço

853,4

CO

kg/t aço

0,52

HC’s

kg/t aço

0,51

NOx

kg/t aço

0,52

SO2

kg/t aço

2,66

Fenóis

mg/t aço

588,46

Amônia

g/t aço

40,06

DQO

g/t aço

435,08

DBO

g/t aço

81,73

Óleos e graxas

g/t aço

158,68

Manganês

g/t aço

1,28

Cianeto

g/t aço

1,31

Sólidos suspensos

g/t aço

750,86

Chumbo

g/t aço

2,05

Cromo

g/t aço

1,06

Níquel

g/t aço

0,73

Cobre

g/t aço

0,13

Cádmio

g/t aço

0,2

Energia térmica
Carvão
Vapor de carvão
Óleo e derivados *
Gás Natural *

Carvão vegetal
Alcatrão
Água Tratamento

Poluição do ar

Poluição da água
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Aspecto

Unidade

Valor

Ferro

g/t aço

53,18

Estanho

g/t aço

3,27

m³/t aço

16,27

Minério ferro

t/t aço

1,13

Sucata ferro

t/t aço

0,26

Ferro liga

t/t aço

0,16

Ferro fundido

t/t aço

0,8

Ferro esponja

t/t aço

0,01

Calcário

t/t aço

0,16

Minério Manganês

t/t aço

0,01

Dolomita

t/t aço

0,05

Zinco

kg/t aço

2,01

Uso de recursos
Água coletada

* Dados brasileiros de inventário

Fonte: SARTORI apud COELHO et al., (2007)

Para os dados de consumo de energia elétrica foi utilizado também um
inventário produzido por pesquisadores brasileiros. O sistema de energia elétrica no
Brasil de (Coltro et al. 2003), Tabela 6, foi utilizado em todas as entradas de energia
elétrica das etapas selecionadas.

Tabela 6 – Inventário da energia elétrica no Brasil.

Unidade

Quantidade /
1 GJ de
eletricidade

MJ

1584

Reservas Bióticas

kg

4,87

Carvão

kg

12,84

Gás Natural *

kg

0,76

Óleo *

kg

1,21

Água

kg

231,44

3

116,32

Parâmetros
Entradas
Energia
Total MJ 1584
Recursos naturais

Água de uso

m

Outros recursos
Menor constituintes

kg

0,9

92

Parâmetros
Uranio

Unidade

Quantidade /
1 GJ de
eletricidade

g

0,18

m2a

0,25

Uso Solo
Uso solo
Saídas
Resíduos Sólidos
Volume Aterro
Resíduos Processo

dm

3

13,37

kg

10,7

Ácidos (HCl)

g

0,03 x 10-3

CH4

g

54,8

CH4 – Hidro

g

484,75

CO

g

149,29

CO2 – não renovável

g

17832

CO2 – renovável– Hidro

g

16512,67

Água evaporada

kg

230,35

Hidrocarbonetos

g

0,75

Metais

g

0,01 x 10-3

NH3

g

0,06 x 10-4

NMVOC

g

7,28

NOx

g

575,05

N2O

g

10,99

Material Particulado

g

67,23

SO2

g

116,34

kBq

9,77

Ácidos

g

0,17 x 10-3

DBO

g

0,07

DQO

g

0,13

Cloretos

g

0,06 x 10-3

DOC

g

0,05

Metais pesados (Cr, Pb)

g

0,18 x 10-3

Hidrocarbonetos

g

0,03

Compostos de Nitrogênio

g

0,45 x 10-2

Óleos e graxas

g

0,14

Compostos sulfúricos

g

0,45 x 10-3

STD

g

0,05

SST

g

0,1

Emissões atmosféricas

Radioatividade para ar
Emissões para Água
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Parâmetros

Unidade

Quantidade /
1 GJ de
eletricidade

Radioatividade para água

kBq

15,06

* Dados brasileiros de inventário

Fonte: SARTORI apud COELHO et al., (2007)

Foi incluído ainda o inventário de óleo diesel de (Borges, 2004) consumido
nos transportes relacionados ao AAP, Tabela 7.

Tabela 7 – Inventário do óleo diesel.
Óleo Diesel
Parâmetros

Unidade

Quantidade/1 kg de óleo

Bauxita

mg

319

Petróleo *

kg

1,04

Petróleo (matéria-prima)

kg

-

Energia (não especificada)

MJ

2,57

Gás natural *

g

44,1

Água

g

7,36

Aldeídos

μg

73,5

Amônia

μg

36,8

CH4

mg

4

CO

mg

268

CO2

g

230

CxHy

g

1,56

CxHy alifático

mg

517

MP

mg

2

H2

mg

199

H2S

mg

6,81

HCl

mg

2,31

Metais

mg

7,75

CxHy alifático

μg

217

Metilmercaptana

mg

2,3

N2O

μg

88,2

NMCOV

mg

203

Unidade

Óleo Diesel

Entradas

Saídas
Emissões para o ar

Parâmetros
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Quantidade/1 kg de óleo
SO2 g

g

1,32

Fuligem

mg

2,04

SOx

mg

49,5

COV

mg

3,77

DBO

μg

11

Cl-

μg

4,22

DQO

mg

2,32

Petróleo

mg

30,5

CxHy

μg

435

SSD

mg

23,3

Íons metálicos

mg

3,98

Óleo

mg

1,53

Fenol

μg

775

SST

μg

11

Resíduos minerais

mg

883

Óleo

mg

300

Resíduos sólidos não
inertes

mg

2,87

Escória

mg

7,79

Emissões para a água

Resíduos sólidos

* Dados brasileiros de inventário

Fonte: SARTORI apud COELHO et al., (2007)

5.3 Balanço de Massa para Alojadores de Alta Pressão
Combinando os fluxogramas de processo e inventários de dados primários foi
possível a determinação do balanço de massas para o processo de manufatura de
um alojador de alta pressão conforme mostrado na Tabela 8.
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Tabela 8 – Balanço de massa AAP.
Transp

Usi

Sol

Ali

Rev

Mont

entradas

unidade

aço

kg

0

4660

3373

4127

4127

4127

metal

kg

0

0

754

0

0

609

energia

kWh

0

1102

336

525

0

0

combustíveis

litros

340

0

0

0

0

0

0

0,06

0

0

0,95

0,2

3

agua

m

saídas

unidade

Cavacos metálicos

kg

0

1287

0

0

0

0

CO2

kg CO2eq

364

922

281

439

0

0

efluente usinagem

m

3

0

0,06

0

0

0

0

m

3

0

0

0

0

0,95

0

m

3

0

0

0

0

0

0,2

efluente revestimento
efluente de teste

Fonte: Elaborado pela autora.

Tendo o balanço de massa definido, foi possível combiná-lo com os
inventários secundários de aço, diesel, energia e água e efluentes, facilitando a
identificação dos aspectos ambientais deste processo. A seguir são apresentadas as
entradas e saídas do consumo de aço em alojadores de alta pressão.

Tabela 9 – Entradas e saídas do consumo de aço no AAP.
Aspecto

Unidade

Valor

Total por AAP

Eletricidade *

MWh/t aço

0,47

2,82

Energia produzida

MWh/t aço

0,12

0,72

Energia térmica
Carvão

t/t aço

0,42

2,52

kg/t aço

0,45

2,70

t/t aço

0,01

0,06

Nm³/t aço

34,91

209,46

Óleo de aquecimento

kg/t aço

3,43

20,58

Diesel *

kg/t aço

0,48

2,88

Querosene

m³/t aço

3,9

23,40

t/t aço

0,24

1,44

m³/t aço

1,9

11,40

kg/t aço

435

2610,00

Vapor de carvão
Óleo e derivados *
Gás Natural *

Carvão vegetal
Alcatrão
Água Tratamento
Água
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Aspecto

Unidade

Valor

Total por AAP

Comercializada

kg/t aço

273,35

1640,10

Reuso

kg/t aço

19,34

116,04

Particulado

kg/t aço

0,79

4,74

CO2

kg/t aço

853,4

5120,40

CO

kg/t aço

0,52

3,12

HC’s

kg/t aço

0,51

3,06

NOx

kg/t aço

0,52

3,12

SO2

kg/t aço

2,66

15,96

Fenóis

mg/t aço

588,46

3530,76

Amônia

g/t aço

40,06

240,36

DQO

g/t aço

435,08

2610,48

DBO

g/t aço

81,73

490,38

Óleos e graxas

g/t aço

158,68

952,08

Manganês

g/t aço

1,28

7,68

Cianeto

g/t aço

1,31

7,86

Sólidos suspensos

g/t aço

750,86

Chumbo

g/t aço

2,05

12,30

Cromo

g/t aço

1,06

6,36

Níquel

g/t aço

0,73

4,38

Cobre

g/t aço

0,13

0,78

Cádmio

g/t aço

0,2

1,20

Ferro

g/t aço

53,18

319,08

Estanho

g/t aço

3,27

19,62

m³/t aço

16,27

97,62

Minério ferro

t/t aço

1,13

6,78

Sucata ferro

t/t aço

0,26

1,56

Ferro liga

t/t aço

0,16

0,96

Ferro fundido

t/t aço

0,8

4,80

Ferro esponja

t/t aço

0,01

0,06

Calcário

t/t aço

0,16

0,96

Minério Manganês

t/t aço

0,01

0,06

Dolomita

t/t aço

0,05

0,30

Zinco

kg/t aço

2,01

12,06

Poluição do ar

Poluição da água

4505,16

Uso de recursos
Água coletada

* Dados brasileiros de inventário

Fonte: Elaborado pela autora.
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As entradas e saídas do consumo de diesel em alojadores de alta pressão
estão representados na Tabela 10.
Tabela 10 – Entradas e saídas do consumo de diesel no AAP.
Óleo Diesel
Parâmetros

Unidade

Quantidade/1 kg de óleo

Total por AAP

Entradas
Bauxita

mg

319

9251

Petróleo *

kg

1,04

30,16

Petróleo (matéria-prima)

kg

-

-

Energia (não especificada)

MJ

2,57

74,53

Gás natural *

g

44,1

1278,9

Água

g

7,36

213,44

Aldeídos

μg

73,5

2131,5

Amônia

μg

36,8

1067,2

CH4

mg

4

116

CO

mg

268

7772

CO2

g

230

6670

CxHy

g

1,56

45,24

CxHy alifático

mg

517

14993

MP

mg

2

58

H2

mg

199

5771

H2S

mg

6,81

197,49

HCl

mg

2,31

66,99

Metais

mg

7,75

224,75

CxHy alifático

μg

217

6293

Metilmercaptana

mg

2,3

66,7

N2O

μg

88,2

2557,8

NMCOV

mg

203

5887

NOx

g

3,13

90,77

SO2 g

g

1,32

38,28

Fuligem

mg

2,04

59,16

Sox

mg

49,5

1435,5

COV

mg

3,77

109,33

μg

11

Saídas
Emissões para o ar

Emissões para a água
DBO
Parâmetros

Unidade

Óleo Diesel
Quantidade/1 kg de oleo

319
Total por AAP

98

DQO

mg

2,32

67,28

Petróleo

mg

30,5

884,5

CxHy

μg

435

12615

SSD

mg

23,3

675,7

Íons metálicos

mg

3,98

115,42

Óleo

mg

1,53

44,37

Fenol

μg

775

22475

SST

g

11

319

Resíduos sólidos
Resíduos minerais

mg

883

25607

Óleo

mg

300

8700

mg

2,87

83,23

Mg

7,79

225,91

Resíduos
nãoinertes

sólidos

Escória
* Dados brasileiros de inventário

Fonte: Elaborado pela autora.

As entradas e saídas do consumo de energia em alojadores de alta pressão
estão representadas na Tabela 11.
Tabela 11 – Entradas e saídas do consumo de energia no AAP.
Unidade

Quantidade /
1 GJ de eletricidade

Total por AAP

MJ

1584

8015,04

Reservas Bióticas

Kg

4,87

24,6422

Carvão

Kg

12,84

64,9704

Gás Natural *

Kg

0,76

3,8456

Óleo *

Kg

1,21

6,1226

Água

Kg

231,44

1171,0864

3

116,32

588,5792

Parâmetros
Entradas
Energia
Total MJ 1584
Recursos naturais

Água de uso

m

Outros recursos
Menor constituintes

Kg

0,9

4,554

Uranio

G

0,18

0,9108

m2a

0,25

1,265

Unidade

Quantidade /
1 GJ de eletricidade

Total por AAP

Uso Solo
Uso solo
Parâmetros
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Saídas
Resíduos Sólidos
Volume Aterro

3

13,37

67,6522

Kg

10,7

54,142

Ácidos (HCl)

G

0,03 x 10-3

0,15 x 10-3

CH4

G

54,8

277,288

CH4 – Hidro

G

484,75

2452,835

CO

G

149,29

755,4074

CO2 – não renovável

G

17832

90229,92

CO2 – renovável– Hidro

G

16512,67

83554,10-2

Água evaporada

Kg

230,35

1165,571

Hidrocarbonetos

G

0,75

3,795

Metais

G

0,01 x 10-3

0,05 x 10-3

NH3

G

0,06 x 10-4

0,3 x 10-4

NMVOC

G

7,28

36,8368

NOx

G

575,05

2909,753

N2O

G

10,99

55,6094

Material Particulado

G

67,23

340,1838

SO2

G

116,34

588,6804

Radioatividade para ar

B

9,77

49,4362

Ácidos

G

0,17 x 10-3

0,86 x 10-3

DBO

G

0,07

0,3542

DQO

G

0,13

0,6578

Cloretos

G

0,06 x 10-3

0,3 x 10-3

DOC

G

0,05

0,253

Metais pesados (Cr, Pb)

G

0,18 x 10-3

0,9 x 10-3

Hidrocarbonetos

G

0,03

0,1518

Compostos de Nitrogênio

G

0,45 x 10-2

2,27 x 10-2

Óleos e graxas

G

0,14

0,7084

Compostos sulfúricos

G

0,45 x 10-3

2,27 x 10-3

STD

G

0,05

0,253

SST

G

0,1

0,506

kBq

15,06

76,2036

Resíduos Processo

dm

Emissões atmosféricas

Emissões para Água

Radioatividade para água
* Dados brasileiros de inventário

Fonte: Elaborado pela autora.
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As entradas e saídas do consumo de água e geração de efluente em
alojadores de alta pressão estão representado na Tabela 12.
Tabela 12 – Entradas e saídas do consumo de água e geração de efluentes no AAP.
Processo

Consumo de água
3
(m )

Geração de efluentes
3
(m )

Usinagem
Água oleosa

0,06

0,06

0,6

0,6

0,342

0,342

0,2

0,2

1,202

1,202

Revestimento
Banhos de fosfatos
Lavagem do AAP entre troca de banhos
Teste
Teste hidrostático com água
Total

Fonte: Elaborado pela autora.

5.4 Principais Impactos Ambientais identificados através do método de ACV
Com o inventário dos materiais constituintes do AAP foi possível configurar o
sistema de manufatura, conforme descrito anteriormente, no ambiente do software
GaBi 4.0.
Os impactos ambientais gerados pelas emissões foram modelados com a
aplicação dos modelos prescritos pelos métodos EDIP2003 e EI99. O resultado
pode ser verificado nas tabelas 13 e 14 a seguir.

Tabela 13 – Impactos gerados pelo processo de manufatura do AAP, segundo método
EDIP2003.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Tabela 14 – Impactos gerados pelo processo de manufatura do AAP, segundo método EI99.

Fonte: Elaborado pela autora.

Pode-se perceber que nas duas tabelas os impactos são bem detalhados e
mensuráveis. Cada categoria de impacto é numéricamente representada em todas
as estapas do processo de manufatura do AAP. Isso facilita diversas tomadas de
decisão do SGA, como por exemplo, qual etapa é a maior contribuinte para a
acidificação ou contribuinte para mudanças climáticas.
Utilizando-se

o

GaBi

4.0,

os

vários

impactos

determinados

foram

normalizados e ponderados pelos critérios do método EDIP2003 e EI99, e estão
expressos no gráfico das Figuras 38 e 39 a seguir.
Figura 38 – Impactos avaliados, ponderados e normalizados pelo método EDIP2003, para o
processo de manufatura do AAP.
GaBi diagram:Fabricaçao do Alojador de Alta Pressao _ AAP - Inputs/Outputs
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EDIP 2003, Aquatic eutrophication
EDIP 2003, Global w arming
EDIP 2003, Photochemical ozone formation - impact on human health and materials
EDIP 2003, Photochemical ozone formation - impact on vegetation
EDIP 2003, Stratospheric ozone depletion
EDIP 2003, Terrestrial eutrophication

0,32
0,30
0,28

Quantity view

0,26
0,24
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
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0,06
0,04
0,02
0,00
Transporte

Usinagem

Fonte: Elaborado pela autora.

Alivio de Tensão

Solda

Montagem e teste

Revestimento
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Figura 39 – Impactos avaliados, ponderados e normalizados pelo método EI99, para o
processo de manufatura do AAP.
GaBi diagram:Fabricaçao do Alojador de Alta Pressao _ AAP - Inputs/Outputs
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Fonte: Elaborado pela autora.

Ambas as representações gráficas reforçam o dito no parágrafo anterior e
facilitam a leitura e interpretação dos impactos ambientais em cada área da empresa
fabricante do AAP. Estes gráficos são ferramentas didadicamente eficientes no
processo de análise criítica da alta administração, etapa de melhoria contínua em
um SGA.
No ítem a seguir pode-se verificar que este tipo de leitura e representação
gráfica não é possível devido a ausência de valores numéricos. A avaliação
quantitativa traz este benefício e robustez ao processo de avaliação de impactos
ambientais.

5.5 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) pré-existente
O levantamento de aspectos e impactos ambientais da empresa estudada, já
existente e disponibilizado para este estudo, foi revisado a fim de ser comparado
com os resultados obtidos no capítulo anterior.
O departamento de meio ambiente desta empresa listou para cada processo
de manufatura todos os insumos e todos os seus produtos intencionais e não
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intencionais. Para cada produto e cada insumo de cada processo foi identificada a
existência ou não de um ou mais aspectos. Na identificação de um aspecto, foram
consideradas as seguintes possibilidades:
• geração de resíduos e efluentes líquidos, emissões atmosféricas e ruído;
• uso de recursos naturais esgotáveis e renováveis;
• transporte e manuseio de materiais contaminados, tóxicos, restritos e/ou
perigosos.
Todos os aspectos ambientais identificados foram listados, mesmo que se saiba
que já são controlados. Para cada aspecto ambiental identificado na etapa anterior,
foram relacionados os seus respectivos impactos ambientais, ou seja, as
conseqüências ao meio ambiente que podem decorrer dos referidos aspectos
ambientais. Os impactos ambientais identificados foram assinalados na coluna
correspondente. Todo este levantamento e avaliação é qualitativo e generalista.
Nesta avaliação dos impactos ambientais, a significância foi determinada pela
equação:
Significância = S + F + A

Onde “S” é a severidade, representando a gravidade do impacto sobre o meio
ambiente (Quadro 4).

Quadro 4 – Severidade do impacto ambiental no SGA da empresa estudada.
Severidade

Critério

Pontuação

Baixa

Impacto de magnitude desprezível

1

Média

Impacto de magnitude considerável.

2

Impacto de grande magnitude.

3

Alta

Fonte: Elaborado pela autora.

O “F” significou a frequência, ou seja, o número de vezes (no tempo) da
ocorrência do aspecto relacionado (Quadro 5).
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Quadro 5 – Frequência do impacto ambiental no SGA da empresa estudada.
Frequência

Critério

Pontuação

Baixa

Pouco freqüente

1

Média

Freqüente

2

Alta

Muito freqüente

3

Fonte: Elaborado pela autora.

A abrangência, representada pela letra “A”, foi a abrangência geográfica da
ocorrência do impacto ligado àquele aspecto (Quadro 6).

Quadro 6 – Abrangência do impacto ambiental no SGA da empresa estudada.
Área
Local
Adjacente
Global

Critério

Pontuação

Restrito ao local de ocorrência

1

Extensível a alguma área da empresa

2

De grande extensão (maior que a
própria empresa)

3

Fonte: Elaborado pela autora.

A significância dos Impactos é o resultado da soma da avaliação da
significância. Os impactos foram então, considerados não significativos quando a
significância encontrada foi < 5 (menor ou igual a cinco). Sempre que a soma da
avaliação foi > 5 o impacto foi considerado significativo.
A lista completa dos impactos considerados significativos do SGA da empresa
estudada foi disponibilizado no Anexo 01. Para facilitar a comparação do LAIA
encontrado neste estudo, com os principais impactos significativos levantados no
SGA do fabricante do AAP, foi desenvolvido o Quadro 7.
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Quadro 7 – Levantamento Pré-Existente de Aspectos e Impactos Ambientais Significativos.
Levantamento Pré-Existente de Aspectos e Impactos Ambientais Significativos
Uso de energia
Descarte de lâmpadas fluorescentes

Redução dos recursos naturais
Contaminação do solo

Descarte de equipamento e/ou suprimento de informática

Alteração da qualidade do solo

Uso de água

Redução dos recursos naturais

Descarte de efluente doméstico e/ousanitário

Alteração da qualidade do solo e água

Descarte de equipamentos eletrônicos

Alteração da qualidade do solo

Descarte de pilhas e baterias

Alteração da qualidade do solo

Incêndio - armazenamento de produtos inflamáveis

Alteração da qualidade do ar

Emissão de CO2 (frota terceirizada)

Alteração da qualidade do ar

Descarte de bateria das paleteiras

Alteração da qualidade do solo e água

Descarte de EPIs contaminados

Alteração da qualidade do solo

Uso de água (tanque reservatório de água)

Redução dos recursos naturais

Descarte de lâmpadas de vapor de mercúrio

Alteração da qualidade do solo

GLP Incêndio - cilindros de GLP
Descarte de óleo solúvel

Alteração da qualidade do ar
Alteração da qualidade do solo e água

Descarte de sólidos contaminados

Alteração da qualidade do solo

Descarte de baterias

Alteração da qualidade do solo

Descarte do lodo da ETE

Alteração da qualidade do solo

Descarte de monoetileno

Alteração da qualidade do solo e água

Descarte de água oleosa

Alteração da qualidade do solo e água

Descarte de efluente industrial

Alteração da qualidade do solo e água

Descarte de cavaco contaminado com óleo solúvel

Alteração da qualidade do solo

Descarte de resíduos ambulatoriais

Alteração da qualidade do solo

Descarte de baterias das plataformas elétricas

Alteração da qualidade do solo

Emissão de particulado dos geradores

Alteração da qualidade do ar

Emissão de particulado

Alteração da qualidade do ar

Emissão de fumos metálicos

Alteração da qualidade do ar

Descarte de panos contaminados com produtos químicos

Alteração da qualidade do solo

Descarte de fluxo de solda

Alteração da qualidade do solo

Descarte da embalagens de tinta antioxidante

Alteração da qualidade do solo

Emissão de radiação ionizante

Alteração da qualidade do solo

Descarte da fonte radioativa
Descarte de panos contaminados com óleo

Contaminação do ar, solo e água
Alteração da qualidade do solo
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Levantamento Pré-Existente de Aspectos e Impactos Ambientais Significativos
Descarte de EPIs contaminado com tinta

Alteração da qualidade do solo

Uso de água aquecida

Redução dos recursos naturais

Descarte de panos contaminado com óleo e graxas

Alteração da qualidade do solo

Uso de água no tanque

Redução dos recursos naturais

Descarte de efluente industrial

Alteração da qualidade do solo e água

Descarte de EPI contaminado com óleo solúvel

Alteração da qualidade do solo

Descarte de panos contaminados com óleo solúvel

Alteração da qualidade do solo

Incêndio - armazenamento de produtos inflamáveis

Alteração da qualidade do ar

Descarte de panos contaminados

Alteração da qualidade do solo

Fonte: Elaborado pela autora.

Ao revisar esta listagem, é possível verificar que os aspectos levantados, bem
como a identificação dos impactos ambientais é feita de modo superficial. Não é
possível detalhar e conhecer os materiais e componentes relacionados aos aspectos
e impactos. Dessa forma, fica difícil avaliar a utilização de produtos periculosos ou
suas quantidades.
Além disso, todas as categorias de impactos possuem basicamente a mesma
significância, o que dificulta a priorização das ações de redução ou mitigação de
impactos. Também não é possível verificar qual etapa do processo produtivo possue
o maior número de impactos significativos dificultando também o processo de
tomada de decisão para melhoria do processo.

5.6 Comparação de resultados obtidos e LAIA pré-existente no SGA
Este ítem apresenta uma discussão sobre as possibilidades de usar a
avaliação do ciclo de vida (ACV) no levantamento de aspectos e impactos
ambientais (LAIA) em sistemas de gestão ambiental com base nos requisitos da
norma internacional ISO 14001, utilizando-se dos resultados obtidos no capítulo 6.
Pode-se verificar através da análise da planilha de aspectos e impactos
ambientais do SGA existente (Quadro 7), que a metodologia utilizada possui caráter
semi quantitativa e qualitativa, e não com base em todas as categorias de impacto.
A definição de causa e efeito entre aspecto e impacto foi feita de forma genérica e
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descritiva, com base no conhecimento e experiência de um gestor ambiental e os
membros de uma equipe multifuncional envolvido na implementação do SGA. A
pontuação atribuida nos diferentes critérios pode variar em função da percepção do
avaliador. Assim, a metodologia utilizada não é padronizada ou baseada em
métodos cientificamente aceitos.
Através da análise do procedimento para levantamento de aspectos e
impactos do SGA existente, fica claro que se a identificação dos mesmos aspectos e
impactos for realizada por outra pessoa pode-se obter resultados completamente
diferentes. Isto porque este procedimento é baseado em critérios qualitativos que
podem variar conforme formação e experiência de quem está realizando a
avaliação.
ACV realizada neste estudo seguiu uma metodologia normalizada e
cientificamente aceita, oferecendo a possibilidade de obter resultados reprodutíveis.
Confrontado estes resultados com a metodologia descritiva e qualitativa do SGA
estudado, sem dúvida, há inúmeras vantagens, visto que pode ser reproduzida por
pessoas com diferentes formações e chegar em resultados muito semelhantes.
Uma dificuldade identificada foi ajustar a metodologia de ACV a um escopo
diferente dos sistemas analisados no SGA, uma vez que a norma ISO 14001 é
focada numa organização e a ISO 14040 no ciclo de vida do produto. A ACV
também não possibilita a identificação de aspectos relacionados à situações
anormais ou de emergência, presentes na tabela de LAIA. De acordo com a norma
ISO 14001 os aspectos devem ser identificados em condições normais, especiais e
de emergência. Um bom exemplo é os aspectos relacionados a uma situação de
incêndio. Os aspectos ambientais que ocorrem neste caso incluem: emissões para o
ar, água e solo, bem como a geração de resíduos. A identificação qualitativa destes
aspectos é possível e praticada nos SGAs normalmente. No Quadro 7 foram
encontrados diversos destes aspectos tais como incêndio no armazenamento de
inflamáveis, incêndio no cilindro de GLP entre outros. No entanto, para a ACV, a
atribuição de valores específicos é problemática por se tratar de números não
existentes. Podendo ocasionar números não tão confiáveis.
Por outro lado, vale lembrar que mesmo sendo requerido, o LAIA estudado
não trouxe questões como o uso e transformação do solo (não limitado a condições
especiais ou de emergência, mas também usado em operações normais), a
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identificação de aspectos do transporte, a reciclagem e gestão dos resíduos, e o
processo de disposição final (não limitado à gestão de resíduos dentro de uma
organização). Estes aspectos e impactos foram facilmente identificados no inventário
no estudo de ACV e podem ser observados nas Tabelas 13 e 14.
Um dos principais problemas da identificação e avaliação de aspectos e
impactos, mostrados no Quadro 7, é que a informação disponibilizada não é descrita
ou documentada de uma maneira estruturada. Portanto, não é possível formar uma
opinião sobre a qualidade dos dados e a pertinência da avaliação feita.
A forma como os aspectos ambientais foram identificados e o método de
coleta de dados são exemplos de informações importantes que não está
suficientemente explicada. Sem tal conhecimento, é impossível obter uma
compreensão da qualidade da informação ou dos procedimentos de identificação.
O principal benefício percebido com a utilização da ACV para levantamento e
avaliação de aspectos e impactos ambientais foi conseguir uma maior credibilidade
e objectividade, tornando o processo de identificação e avaliação mais científica e
reprodutível. Outro aspecto relevante a ser mencionado é o de dividir as etapas da
manufatura em partes tangíveis, deixando o processo mais transparente e de fácil
entendimento. Estas vantagens possibilitam o conhecimento do processo produtivo
em detalhe, possibilitando um levantamento de aspectos ambientais muito mais
robusto que o realizado no LAIA.
O levantamento do inventário a elaboração de todos os fluxos de entradas e
saídas de cada etapa do processo de manufatura, seguinto metodologia da ACV,
permitiram um amplo conhecimento do negócio, das atividades e processos
produtivos. As matérias-primas e consumíveis agregados ao produto foram
acompanhados passo-a-passo no chão de fábrica, permitindo que todas as entradas
e saídas fossem identificadas e medidas quantitativamente.
Dessa forma, os impactos ambientais encontrados também foram expressos
quantitativamente, facilitando o entendimento de sua severidade ou relevância em
cada etapa do processo de manufatura do AAP. Conforme ilustrado nas figuras 38 e
39, está evidenciado que os processos de transporte e usinagem são os principais
contribuintes com impactos ambientais significativos na empresa estudada. Se a
empresa quiser reduzir a emissão de gases do efeito estufa, por exemplo, deverá

109

endereçar planos de ações para os aspectos identificados nas etapas de transporte
e usinagem. Isso seria possível através da revisão do projeto do AAP e possível
redução de massa de seu forjado no início do processo produtivo.
Um aspecto relevante para os resultados do levantamento de aspectos e
avaliação de impactos ambientais obtidos nesta ACV é o estudo das entradas e
saídas do processo produtivo. Isto por que no SGA o conceito de entrada e saída
não é óbvio e intuitivo. Além disso, não há implicações metodológicas claras para
este processo, dificultando o conceito de balanço de massa e até mesmo de
inventário.
As limitações e as vantagens identificadas na avaliação do ciclo de vida, no
contexto utilizado para a identificação e avaliação de aspectos ambientais do SGA
foram sumarizadas no Quadro 8.
Os principais pontos fracos, do ponto de vista da aplicação considerada,
foram o maior consumo de tempo, o custo e a complexidade em comparação com o
método tradicional. Além disso, quando se utiliza ACV não é possível detectar o
impacto sobre o meio ambiente em situações de emergência. Por outro lado, a ACV
permite um certo número de possibilidades como, por exemplo, a captura complexa
de aspectos e impactos sobre o meio ambiente, a presença de uma metodologia
padronizada em relação a todas as etapas da avaliação e a oportunidade de obter
resultados repetitivos e quantitativos.

Quadro 8 – Pontos Fracos e Fortes na utilização da ACV para LAIA.
Pontos Fortes

Pontos Fracos

Complexidade
dos aspectos

Inclui aspectos
diretos e indiretos;
entrada e saída dos
fluxos identificados.

Tempo de
consumo
e os custos de
análise

Um número maior de
aspectos é levado em conta e
a qualidade dos dados é
maior. A necessidade de
software e treinamento dos
funcionários aumenta o custo
de implementação.

Complexidade
dos problemas
ambientais

Várias categorias
de impacto,
incluindo escalas
global, regional e
local.

Complexidade
da análise

ACV é mais difícil do que
analise de aspectos com a
utilização de métodos
tradicionais.
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Metodologia
conhecida,
padronizada e
baseada em
conhecimento
científico

Disponibilidade de
normas, manuais e
software de suporte
no processo de
avaliação.

Embora o
procedimento seja
Reprodutibilidade
rigoroso, a ACV
dos resultados
gera resultados
reprodutíveis.

Abordagem
quantitativa

Não é possível
avaliar
aspectos não
mensuráveis

Aspectos não expressos de
forma quantitativa não podem
ser incluídos em uma
avaliação de impacto.

Potencial
problema para
identificação de
aspectos em
casos de
situações de
emergência.

Aspectos relacionados a
situações de emergência
são difíceis de mensurar.
Mesmo se as estimativas
forem feitas, os resultados
para esses aspectos serão
incertos.

Ambos os aspectos
e os resultados de
avaliação de
impacto são de
caráter quantitativo

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Lewandowska (2011).

No geral, a ACV pode ser considerada como uma ferramenta utilizada para a
identificação e avaliação de aspectos ambientais nos sistemas de gestão ambiental.
As limitações encontradas não desqualificam sua adequação para ser aplicada. Com
recursos financeiros e recursos humanos competentes, a ACV parece ser uma
alternativa valiosa para as metodologias atualmente em uso.
Levando-se em conta o fato de que a identificação e avaliação dos aspectos
ambientais é realizada regularmente e de forma sistemática, a ACV adiciona
qualidade e informação para futuras tomadas de decisões em relação ao processo
produtivo.
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6

CONCLUSÃO
O tema-problema básico pesquisado está relacionado à aplicação da técnica

de ACV como suporte para a gestão ambiental no processo de manufatura dos
alojadores de alta.
Após percorrer todos os passos definidos nos procedimentos metodológicos,
após a análise dos aspectos ambientais gerados na etapa do balanço de massa
desta ACV, e ainda após a comparação destes com o levantamento de aspectos e
impactos ambientais existentes na empresa estudada, pode-se extrair as conclusões
listadas a seguir.
A) Com algumas restrições, a técnica de ACV é aplicável como suporte
para gestão ambiental no processo de manufatura de alojador de alta pressão
fabricados no Brasil, desde que se estabeleçam claramente os procedimentos e
parâmetros a serem utilizados para esta avaliação;
B) O inventário desenvolvido para o objetivo de avaliar o desempenho
ambiental de AAP mostrou-se apropriado e de fácil aplicação e, devido ao seu
formato, poderia ser implementado em qualquer software de ACV;
C) O interessado, empresa fabricante, em especial departamento de meio
ambiente, poderá, como demonstrado, utilizar a técnica como suporte para ações
que visem diminuir custos de transporte e produção, além de ter disponível uma
análise quantitativa de seus aspectos e impactos ambientais;
D) A técnica fornece um roteiro relativamente simples para identificar os
principais aspectos ambientais, causadores dos principais impactos ambientais
relacionados à tranporte e fabricação (incluindo consumo de energia e água) e, com
isso, permite planejar as atividades de modo a mitigá-los;
As conclusões

abrem alguns caminhos potenciais para a aplicação da

técnica em sistemas de gestão ambiental. Considera-se uma oportunidade, para as
empresas em geral, desenvolver seus levantamentos de aspectos e impactos
ambientais baseadas em seus produtos, e não apenas no seu processo produtivo.
ACV tem vantagens evidentes como: metodologia padronizada; possibilidade
de inclusão de informações quantitativas, presença de alguns passos metodológicos
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que permitem a verificação dos dados coletados, a capacidade de gerar de
resultados reproduzíveis.
Ao mesmo tempo, os seguintes potenciais pontos fracos podem ser
observados:

a

complexidade

do

processo,

alto

custo

de

implementação

(especialmente relacionado com a fase de inventário), maior tempo gasto e
dificuldades com a avaliação dos aspectos relacionados com situações de
emergência.
Assim, concluiu-se que a ACV pode ser considerada como uma ferramenta
utilizada para a identificação e avaliação de aspectos ambientais nos sistemas de
gestão ambiental. As limitações encontradas não desqualificam sua adequação para
ser usatilizada. Depois de algumas simplificações e ajustes, a ACV parece ser uma
alternativa valiosa para as metodologias atualmente em uso.
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ANEXO A – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais Significativos
Avaliação
Atividade
Serviços
Administrativos
em Geral

Aspecto

Impacto

S

F

A

SI

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Serviços
Administrativos
em Geral

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Contaminação do
solo

2

3

2

SI (7)

Descarte de equipamentos e
suprimentos de informática Descarte
de equipamento e/ou suprimento de
informática

Alteração da
qualidade do solo

3

1

3

SI (7)

Uso de água Uso de água

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Serviços
Administrativos
em Geral

Efluentes líquidos - Descarte de
efluentes domésticos ou sanitários
Descarte de efluente doméstico e/ou
sanitário

Alteração da
qualidade do solo
e água

2

3

2

SI (7)

Serviços
Administrativos
em Geral

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de equipamentos eletrônicos

Alteração da
qualidade do solo

3

1

3

SI (7)

Serviços
Administrativos
em Geral

Descarte de resíduos de pilhas e
baterias Descarte de pilhas e baterias

Alteração da
qualidade do solo

3

2

3

SI (8)

Serviço de
Almoxarifado

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Serviço de
Almoxarifado

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Contaminação do
solo

2

3

2

SI (7)

Serviço de
Almoxarifado

Descarte de equipamentos e
suprimentos de informática Descarte
de equipamento e/ou suprimento de
informática

Alteração da
qualidade do solo

3

1

3

SI (7)

Serviço de
Almoxarifado

Incêndio - Edificações Incêndio armazenamento de produtos
inflamáveis

Alteração da
qualidade do ar

3

1

3

SI (7)

Serviço de
Almoxarifado

Substâncias nocivas à camada de
ozônio Emissão de CO2 (frota
terceirizada)

Alteração da
qualidade do ar

2

2

3

SI (7)

Serviço de
Almoxarifado

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de bateria das paleteiras

Alteração da
qualidade do solo

2

2

3

SI (7)

Entrega de EPI

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Entrega de EPI

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Entrega de EPI

Descarte de equipamentos e
suprimentos de informática Descarte
de equipamento e/ou suprimento de
informática

Alteração da
qualidade do solo

3

1

3

SI (7)

Serviços
Administrativos
em Geral
Serviços
Administrativos
em Geral
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Entrega de EPI

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de EPIs contaminados

Alteração da
qualidade do solo

2

2

3

SI (7)

Armazenamento
de Peças

Emissões Atmosféricas - Veículos a
diesel (não pertencentes a frotas)
Emissões atmosféricas dos
caminhões (Frota terceirizada)

Alteração da
qualidade do ar

2

2

3

SI (7)

Armazenamento
de Peças

Uso de água Uso de água (tanque
reservatório de água)

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Armazenamento
de Peças

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Armazenamento
de Peças

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de lâmpadas de vapor de mercúrio

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Baia de Cilindros

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Baia de Cilindros

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Casa de Bomba

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Casa de Bomba

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Casa de Bomba

Uso de água Uso de água

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Sala do
Compressor

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Sala do
Compressor

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Pit Stop

Incêndio - GLP Incêndio - cilindros de
GLP

Alteração da
qualidade do ar

3

1

3

SI (7)

Baia de
Nitrogênio

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Baia de
Nitrogênio

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Almoxarifado de
Produto Químico

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Almoxarifado de
Produto Químico

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Incêndio - Edificações Incêndio armazenamento de produtos
inflamáveis

Alteração da
qualidade do ar

3

1

3

SI (7)

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Almoxarifado de
Produto Químico
Almoxarifado de
Resíduos
Perigosos
Almoxarifado de
Resíduos
Perigosos
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Almoxarifado de
Resíduos
Perigosos

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de óleo solúvel

Alteração da
qualidade do solo
e água

3

2

3

SI (8)

Almoxarifado de
Resíduos
Perigosos

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de sólidos contaminados

Alteração da
qualidade do solo

3

2

2

SI (7)

Almoxarifado de
Resíduos
Perigosos

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de baterias

Alteração da
qualidade do solo

2

2

3

SI (7)

Almoxarifado de
Resíduos
Perigosos

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
do lodo da ETE

Alteração da
qualidade do solo

3

2

2

SI (7)

Almoxarifado de
Resíduos
Perigosos

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de monoetileno

Alteração do solo
e água

3

2

3

SI (8)

Almoxarifado de
Resíduos
Perigosos

Efluentes líquidos - Descarte de
efluentes industriais ou não
domésticos Descarte de água oleosa

Alteração da
qualidade do solo
e água

3

2

2

SI (7)

Almoxarifado de
Óleos e Graxas

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Almoxarifado de
Óleos e Graxas

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Área de Lavagem
de Empilhadeira

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Área de Lavagem
de Empilhadeira

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Área de Lavagem
de Empilhadeira

Uso de água Uso de água

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Área de Lavagem
de Empilhadeira

Efluentes líquidos - Descarte de
efluentes industriais ou não
domésticos Descarte de efluente
industrial

Alteração da
qualidade do solo
e água

3

3

3

SI (9)

Armazenamento
de Resíduos não
perigosos

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de cavaco contaminado com óleo
solúvel

Alteração da
qualidade do solo

2

3

3

SI (8)

Armazenamento
de Resíduos
Ambulatoriais

Descarte de resíduos ambulatoriais
Descarte de resíduos ambulatoriais

Alteração da
qualidade do solo

3

2

2

SI (7)

Galpão da
Manutenção

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Galpão da
Manutenção

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Caixas
Eletrônicos

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Área de
Churrasco

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Área de
Churrasco

Uso de água Uso de água

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Área de
Churrasco

Efluentes líquidos - Descarte de
efluentes domésticos ou sanitários
Descarte de efluente doméstico e/ou
sanitário

Alteração da
qualidade do solo
e água

2

3

2

SI (7)
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ETE
(Condomínio)

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
do lodo da ETE

Alteração da
qualidade do solo

3

2

2

SI (7)

Plataforma
elevatória

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de baterias das plataformas elétricas

Alteração da
qualidade do solo
e água

2

2

3

SI (7)

Gerador de
Energia

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Gerador de
Energia

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Gerador de
Energia

Emissão de particulados Emissão de
particulado dos geradores

Alteração da
qualidade do ar

2

3

3

SI (8)

Cladding Tig / Mig

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Cladding Tig / Mig

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de lâmpadas de vapor de mercúrio

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Cladding Tig / Mig

Emissão de particulados Emissão de
particulado

Alteração da
qualidade do ar

2

3

3

SI (8)

Cladding Tig / Mig

Emissão de particulados Emissão de
fumos metálicos

Alteração da
qualidade do ar

2

3

3

SI (8)

Cladding Tig / Mig

Descarte de equipamentos e
suprimentos de informática Descarte
de equipamento e/ou suprimento de
informática

Contaminação do
solo

3

1

3

SI (7)

Cladding Tig / Mig

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de panos contaminados com produtos
químicos

Contaminação do
solo e água

3

2

2

SI (7)

Solda Manual

Emissão de particulados Emissão de
particulado

Alteração da
qualidade do ar

2

3

3

SI (8)

Solda Manual

Emissão de particulados Emissão de
fumos metálicos

Alteração da
qualidade do ar

2

3

3

SI (8)

Solda Arco
Submerso

Geração / Descarte de resíduos
sólidos não perigosos (Classe I)
Descarte de fluxo de solda

Alteração da
qualidade do solo

3

2

2

SI (7)

Solda Arco
Submerso

Emissão de particulados Emissão de
fumos metálicos

Alteração da
qualidade do ar

2

3

3

SI (8)

Solda Arco
Submerso

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de lâmpadas de vapor de mercúrio

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Solda Arco
Submerso

Emissão de particulados Emissão de
particulado

Alteração da
qualidade do ar

2

3

3

SI (8)

LP/PM

Uso de água Uso de água

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

LP/PM

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

LP/PM

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)
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LP/PM

Descarte de equipamentos e
suprimentos de informática Descarte
de equipamento e/ou suprimento de
informática

Contaminação do
solo

3

1

3

SI (7)

LP/PM

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de EPIs contaminados

Contaminação do
solo e água

2

2

3

SI (7)

Alívio de Tensão

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Alívio de Tensão

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Alívio de Tensão

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
da embalagens de tinta antioxidante

Contaminação do
solo e água

2

2

3

SI (7)

Bunker

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Bunker

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Bunker

Emissão de radiação ionizante
Emissão de radiação ionizante

Aumento dos
níveis de
radiação no ar,
solo e água

3

2

2

SI (7)

Bunker

Descarte de material radioativo
Descarte da fonte radioativa

Contaminação do
ar, solo e água

3

1

3

SI (7)

Bunker

Efluentes líquidos - Descarte de
efluentes domésticos ou sanitários
Descarte de efluente doméstico e/ou
sanitário

Alteração da
qualidade da
água

2

3

2

SI (7)

Serviço de
Construção

Uso de água Uso de água

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Serviço de
Construção

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Serviço de
Construção

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de lâmpadas de vapor de mercúrio

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Serviço de
Construção

Efluentes líquidos - Descarte de
efluentes industriais ou não
domésticos Descarte de efluente
industrial

Alteração da
qualidade da
água

3

3

3

SI (9)

Fisioterapia

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Fisioterapia

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Contaminação do
solo

2

3

2

SI (7)

Sala Médica

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Sala Médica

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Contaminação do
solo

2

3

2

SI (7)

Enfermagem

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)
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Enfermagem

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Enfermagem

Descarte de equipamentos e
suprimentos de informática Descarte
de equipamento e/ou suprimento de
informática

Alteração da
qualidade do solo

3

1

3

SI (7)

Enfermagem

Efluentes líquidos - Descarte de
efluentes industriais ou não
domésticos Descarte de efluente
industrial

Alteração da
qualidade da
água

3

3

3

SI (9)

Sala do Dentista

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Sala do Dentista

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Tratamento do
Efluente

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Tratamento do
Efluente

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Tratamento do
Efluente

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
do lodo da ETE

Alteração da
qualidade do solo

3

2

2

SI (7)

Serviço de
Expedição

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Serviço de
Expedição

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Serviço de
Expedição

Substâncias nocivas à camada de
ozônio Emissão de CO2 (frota
terceirizada)

Alteração da
qualidade do ar

2

2

3

SI (7)

Análises
Laboratoriais

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Análises
Laboratoriais

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Análises
Laboratoriais

Descarte de equipamentos e
suprimentos de informática Descarte
de equipamento e/ou suprimento de
informática

Alteração da
qualidade do solo

3

1

3

SI (7)

Análises
Laboratoriais

Efluentes líquidos - Descarte de
efluentes industriais ou não
domésticos Descarte de efluente
industrial

Alteração da
qualidade da
água

3

3

3

SI (9)

Limpeza das
Áreas

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Limpeza das
Áreas

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Uso de água Uso de água

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Uso de água Uso de água

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Limpeza das
Áreas
Montagem Geral
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Montagem Geral

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Montagem Geral

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de lâmpadas de vapor de mercúrio

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Montagem Geral

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de panos contaminados com óleo

Alteração da
qualidade do solo
e água

3

2

2

SI (7)

Serviço de
Portaria

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Serviço de
Portaria

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Serviço de
Portaria

Descarte de equipamentos e
suprimentos de informática Descarte
de equipamento e/ou suprimento de
informática

contaminação do
solo

3

1

3

SI (7)

Área de Lazer

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Área de Lazer

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Área de Lazer

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de equipamentos eletrônicos

Alteração da
qualidade do solo

3

1

3

SI (7)

Área de Lazer

Uso de água Uso de água

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Geral

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução de
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Geral

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Geral

Efluentes líquidos - Descarte de
efluentes domésticos ou sanitários
Descarte de efluente doméstico e/ou
sanitário

Alteração da
qualidade do solo
e água

2

3

2

SI (7)

Geral

Descarte de equipamentos e
suprimentos de informática Descarte
de equipamento e/ou suprimento de
informática

Alteração da
qualidade do solo

3

1

3

SI (7)

Fosfatização

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Fosfatização

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de lâmpadas de vapor de mercúrio

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Fosfatização

Uso de água Uso de água

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Fosfatização

Efluentes líquidos - Descarte de
efluentes industriais ou não
domésticos Descarte de efluente
industrial

Alteração da
qualidade do solo
e água

3

3

3

SI (9)

Jateamento

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)
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Jateamento

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Jateamento com
óxido de alumínio

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Jateamento com
óxido de alumínio

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Pintura

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Pintura

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Pintura

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de EPIs contaminado com tinta

Alteração da
qualidade do solo

2

2

3

SI (7)

Bissulfeto

Incêndio - Edificações Incêndio armazenamento de produtos
inflamáveis

Alteração da
qualidade do ar

3

1

3

SI (7)

Bissulfeto

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Bissulfeto

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de lâmpadas de vapor de mercúrio

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Lavador de Peças

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Lavador de Peças

Uso de água Uso de água aquecida

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Lavador de Peças

Efluentes líquidos - Descarte de
efluentes industriais ou não
domésticos Descarte de efluente
industrial

Alteração da
qualidade do solo
e água

3

3

3

SI (9)

Lavatório de
Peças

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Lavatório de
Peças

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de lâmpadas de vapor de mercúrio

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Lavatório de
Peças

Uso de água Uso de água

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Lavatório de
Peças

Efluentes líquidos - Descarte de
efluentes industriais ou não
domésticos Descarte de efluente
industrial

Alteração da
qualidade do solo
e água

3

3

3

SI (9)

Pré Sala Limpa

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Pré Sala Limpa

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Pré Sala Limpa

Incêndio - Edificações Incêndio armazenamento de produtos
inflamáveis

Alteração da
qualidade do ar

3

1

3

SI (7)
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Pré Sala Limpa

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de panos contaminado com óleo e
graxas

Alteração da
qualidade do solo
e água

3

2

2

SI (7)

Sala Limpa

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Sala Limpa

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Teste de
Equipamento

Uso de água Uso de água no tanque

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Teste de
Equipamento

Efluentes líquidos - Descarte de
efluentes industriais ou não
domésticos Descarte de efluente
industrial

Alteração da
qualidade do solo
e água

3

3

3

SI (9)

Teste de
Equipamento

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Teste de
Equipamento

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de lâmpadas de vapor de mercúrio

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Usinagem

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de cavaco contaminado com óleo
solúvel

Alteração da
qualidade do solo
e água

2

3

3

SI (8)

Usinagem

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de lâmpadas de vapor de mercúrio

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Usinagem

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Usinagem

Descarte de equipamentos e
suprimentos de informática Descarte
de equipamento e/ou suprimento de
informática

Alteração da
qualidade do solo

3

1

3

SI (7)

Usinagem

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de EPI contaminado com óleo solúvel

Alteração da
qualidade do solo
e água

2

2

3

SI (7)

Usinagem

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de panos contaminados com óleo
solúvel

Alteração da
qualidade do solo
e água

3

2

2

SI (7)

Usinagem

Uso de água Uso de água

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Ajuste de
Bancada

Incêndio - Armazenamento de
combustível e líquidos inflamáveis
Incêndio - armazenamento de
produtos inflamáveis

Alteração da
qualidade do ar

3

1

3

SI (7)

Ajuste de
Bancada

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Ajuste de
Bancada

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de lâmpadas de vapor de mercúrio

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)
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Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de cavaco contaminado com óleo
solúvel

Alteração da
qualidade do solo
e água

2

3

3

SI (8)

Ferramentaria

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Ferramentaria

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de lâmpadas de vapor de mercúrio

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Ferramentaria

Incêndio - Edificações Incêndio armazenamento de produtos
inflamáveis

Alteração da
qualidade do ar

3

1

3

SI (7)

Ferramentaria

Descarte de equipamentos e
suprimentos de informática Descarte
de equipamento e/ou suprimento de
informática

Contaminação do
solo

3

1

3

SI (7)

Ferramentaria

Geração / Descarte de resíduos
sólidos não perigosos (Classe II)
Decarte de caixas de papelão

Alteração da
qualidade do solo

2

2

3

SI (7)

Manutenção

Geração / Descarte de resíduos
sólidos perigosos (Classe I) Descarte
de panos contaminados

Contaminação do
solo e água

3

2

2

SI (7)

Manutenção

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Manutenção

Incêndio - Edificações Incêndio armazenamento de produtos
inflamáveis

Alteração da
qualidade do ar

3

1

3

SI (7)

Manutenção

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Manutenção

Uso de água Uso de água

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

Manutenção

Descarte de equipamentos e
suprimentos de informática Descarte
de equipamento e/ou suprimento de
informática

Contaminação do
solo

3

1

3

SI (7)

Tridimensional

Descarte de equipamentos e
suprimentos de informática Descarte
de equipamento e/ou suprimento de
informática

Alteração da
qualidade do solo

3

1

3

SI (7)

Tridimensional

Descarte de resíduos de lâmpadas
fluorescentes Descarte de lâmpadas
fluorescentes

Alteração da
qualidade do solo

2

3

2

SI (7)

Tridimensional

Uso de energia Uso de energia
elétrica

Redução dos
recursos naturais

2

3

2

SI (7)

