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Sumário  

 A indústria da construção acarreta impactes ambientais elevados. O tijolo de argila 

dos materiais tradicionalmente mais usados na construção em Portugal, sendo a indústria 

que os fabrica também ela causadora de impactes ambientais. 

 Os impactes ambientais de um produto ocorrem durante todo o seu ciclo de vida 

incluindo os processos de prospecção de matérias-primas, produção, transporte, assim 

como emissões para terra, água e ar. A Análise de Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta 

desenvolvida para avaliar os impactes de um produto ao longo do ciclo de vida, cujos 

resultados permitem perceber os impactes ambientais, comparar directamente produtos, 

processos de fabrico e soluções de eliminação. 

 O objectivo da dissertação consiste em comparar dois processos de fabrico de um 

tijolo produzido pela Cerâmica de Pegões SA (ciclo de vida da extracção de matérias primas 

à produção), cuja diferença reside no combustível do forno de cozimento, passando de 

fuelóleo para biomassa. Efectuou-se a ACV, recorrendo ao software SimaPro, construindo 

um modelo do processo de produção usando dados recolhidos na unidade e a base de 

dados Ecoinvent v2.0. Para avaliação de impactes, aplicaram-se os métodos Eco-indicator 

99, Impact 2002+ e Ecopoints 97. 

 Sintetizando, o impacte da produção de um tijolo produzido com biomassa foi de 

34,87    e de 0,0123 euros, tendo a alteração efectuada na unidade contribuído para 

reduzir o impacte ambiental em 44% e o económico em 59%. 

 Através deste caso evidenciou-se uma solução que melhora a dimensão ambiental 

e económica, demonstrando uma relação que pode contribuir para a procura da 

sustentabilidade. 

 

Palavras-Chave: Tijolo, Análise de Ciclo de Vida, recursos, biomassa, impactes ambientais, 

ciclo de vida do produto. 
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Abstract 

 The environmental impacts generated by the construction industry are high. Clay 

brick is traditionally used in Portuguese masonry construction of buildings. The industry 

supporting the production of bricks is itself a generator of environmental impacts 

During a product complete life cycle several environmental impacts occur. A 

product’s life cycle includes all processes of mining raw materials, production and 

transportation. Soil, water and air emissions are considered also. Life Cycle Analysis (LCA) 

is a tool to assess a product impacts during its life cycle. The results allow understanding the 

impacts, compare products, production and elimination solutions. 

 This dissertation’s objective is to compare the environmental performance of two 

production processes of the same brick manufactured by Cerâmica de Pegões SA. The 

difference between the solutions studied is the fuel used in the furnace for firing the bricks, 

which went from thick fuel oil to biomass. Applying the LCA approach using the software 

SimaPro and the Ecoinvent v2.0 database, a model of the production process was built to 

assess the data collected on site and evaluate the impacts through Eco-indicator99, Impact 

2002+ and Ecopoints 97 systems. 

 In summary environmental impacts of the production of a brick, from cradle to gate, 

using biomass is 34,87     and it costs 0,0123 euros. 

This case proves that is possible to implement a solution that improves several 

dimensions of the same problem, both environmental and economic, The changes allowed a 

reduction of 44% in the environmental impacts and 59% in costs. 

 

Keywords: Brick, Life Cycle Analysis, resources, biomass, environmental impacts, product 

life cycle. 
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1. Introdução e abordagem 

1.1 Enquadramento 

1.1.1 Sociedade e economia 

Com o crescimento da população mundial ao longo da história da Humanidade, tem 

crescido igualmente o volume de construções para servir as necessidades de desenvolvimento 

dessa mesma população. 

Em 1804, a população mundial era de 1000 milhões de pessoas tendo duplicado em 

123 anos, chegando aos 3000 milhões em 1960 e 4000 milhões 14 anos depois, em 1974. 

Mais recentemente, em 1987, o valor cifrava-se em 5000 milhões, 6000 milhões em 1999 e 

6464 milhões em 2005 (UNEP, 1999; UNPD, 1998). 

A construção de todo o tipo absorve uma considerável quantidade de recursos, desde 

recursos financeiros, mão-de-obra, energia a matérias-primas; por outro lado, gera também 

lucro, produtos acabados e resíduos. 

No ponto de vista da economia, é sabido que a construção civil corresponde a 9,7% do 

PIB a nível da União Europeia, e a 7,9% em Portugal (OCDE, 2003), consumindo, à volta, de 

10% dos fundos disponíveis mundialmente (Roodman e Lenssen, 1995). Representa cerca de 

7% dos postos de trabalho, em termos mundiais, chegando mesmo a alcançar a marca de 23% 

em países em desenvolvimento (UNEP, 2003). 

Em termos globais, estudos indicam que 50 % de todos os materiais retirados da crosta 

terrestre são transformados em materiais e produtos de construção (Koroneos e Dompros, 

2007) e que os edifícios e construções são responsáveis por armazenarem em si 40% dos 

materiais e 55% das madeiras até hoje extraídos (Roodman e Lenssen, 1995). 

 

1.1.2 Impactes 

Estimativas mostram que 40% dos resíduos produzidos são originários do edificado e 

actividades relativas ao mesmo (CIB, 1999). No mundo, do total da soma dos resíduos 

resultantes da edificação e demolição de edifícios, 92% correspondem à primeira acção e 8% à 

segunda. No contexto da União Europeia, é sabido que o desperdício da construção e 

demolição constitui o maior fluxo de resíduos, em peso, sendo a maior parte deste fluxo 

passível de ser reciclado. A eliminação destes resíduos tem vindo a constituir um crescente 

desafio (Comissão Europeia, 2002). 

 Definir o impacte ambiental é complicado. Segundo a formulação de Ehrlich (Romeiro e 

Kuwahar, 2005), é possível quantificar o stress ambiental como um produto entre a população 

(P), afluência (A) e a tecnologia (T) de modo que o Impacte Ambiental (I) poderia exprimir-se 

por: 
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A equação deve ser interpretada como uma síntese dos principais factores 

demográficos envolvidos que se influenciam mutuamente, e não como uma simples relação 

matemática. Segundo a referida equação, cada região, cada período de tempo e cada recurso 

apresentariam os seus valores de P, A e T específicos. Embora conceptualmente ampla, a 

definição de impacte, mesmo redimensionando a participação da população, gera problemas 

metodológicos quando se procura mensurar a degradação ambiental de forma complexa, visto 

que não incorpora alterações nos fluxos ou abundância de recursos naturais. 

É tido como certo que a indústria de produção de materiais para uso na construção, é 

um dos sectores com maior peso a nível do consumo de combustíveis na economia. Isto indica 

que qualquer poupança ou melhoria em termos de consumo energético nesta indústria terá 

como consequência um substancial impacte na procura total de combustível (Chapman, 1975). 

 

1.1.3 Mudança de paradigma 

O aumento da produção, de modo a acompanhar a procura de bens e serviços, 

continua a redundar em impactes ambientais acrescidos. Quebrar a relação directa entre o 

crescimento da economia e os impactes ambientais do consumo, da utilização de recursos e 

da produção de resíduos é um desafio (AEA, 2007). 

Desde o início da década de noventa para cá, factores não relacionados com o preço, 

como serviço de assistência, qualidade, design, publicidade e técnicas de marketing 

assumiram papéis importantes para o consumidor e, como resultado, o consumidor não se 

satisfaz simplesmente em comprar o produto mais barato disponível que preencha as suas 

necessidades. Recentemente, o nível de sensibilidade e interesse sobre o ambiente tem 

crescido por parte de uma série de entidades: públicas, comerciais, legislativas e económicas 

(Lee e O’Callaghan, 1995). Mais importante ainda, é o facto de o último factor, não relacionado 

com o preço, que aparenta estar a influenciar o comportamento comprador do consumidor se o 

impacte ambiental. Todos os sinais indicam que isto se tornará um dos mais importantes 

factores no comércio mundial durante a próxima década (Potter et al, 1991). 

Um exemplo claro da mudança de pensamento e consenso internacional relativamente 

à necessidade de proteger o meio ambiente é o Protocolo de Quioto. Este documento assinado 

em 1997 originalmente por 35 países industrializados e a União Europeia, prevê um 

compromisso da redução na emissão de gases de estufa em pelo menos 5,2% dos níveis 

registados em 1990 no período de tempo entre 2008 e 2010. O protocolo de Quioto entrou em 

vigor em 16 de Fevereiro de 2005, e conta actualmente com 179 países que o assinaram e 

ratificaram. 

De modo a cumprir os objectivos com que os diversos países se comprometeram, 

foram criados mecanismos por esses mesmos países para incentivarem as companhias a 
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reduzirem a sua pressão ambiental sendo atribuídas licenças de emissão de    . A nível da 

União Europeia foi criado o comércio europeu de licenças de emissão que é uma pedra basilar 

da estratégia de luta contra as alterações climáticas. É o primeiro regime internacional de 

comércio para as emissões de     no Mundo, cobrindo mais de 12 000 instalações que 

representam quase metade das emissões europeias de    . Este regime visa ajudar os 

Estados-Membros da UE a cumprirem os seus compromissos ao abrigo do Protocolo de 

Quioto. O comércio de licenças de emissão não implica novos objectivos ambientais, mas 

permite baixar os custos da conformidade com objectivos existentes ao abrigo do Protocolo de 

Quioto. A possibilidade de compra e venda de licenças de emissão pelas empresas 

participantes permite a realização dos objectivos ao menor custo. Cada licença de emissão 

corresponde a uma tonelada de dióxido de carbono. As emissões de processos onde são 

empregues combustíveis de origem não fóssil não são contabilizadas pelas cotas. 

A preocupação com a protecção do ambiente tem vindo a tornar-se uma questão 

importante e cada vez mais enraizada nos diversos actores da sociedade (Koroneos e 

Dompros, 2007) assim como a ideia de pensar globalmente no ciclo de vida dos produtos e 

bens (Heiskanen, 2002). Está mesmo a tornar-se parte do actual tecido industrial do mundo 

ocidental. Na última década, esforços consideráveis foram feitos pela União Europeia e pelos 

países europeus para conceber estratégias compreensíveis de modo a perceber os impactes 

ambientais ao longo do ciclo de vida (Mont e Bleischwitz, 2007). O termo “desenvolvimento 

sustentável” pode ser descrito como um reforço da qualidade de vida e portanto permite a 

melhoria das condições sociais, económicas e ambientais para as gerações presentes e 

futuras (Ortiz et al, 2008). 

A necessidade de abranger os impactes no ciclo de vida surge cada vez mais como 

forma de quantificar e identificar os pontos críticos ambientais e suportar o desenvolvimento de 

soluções de menores impactes. 

Na última década, esforços consideráveis foram feitos pela União Europeia e os países 

europeus para conceber estratégias abrangentes que visam perceber os impactes ambientais 

ao longo do ciclo de vida. As fases do ciclo de vida que recebem atenção significativa, e 

consequentemente demonstram progressos consideráveis, são a produção e, em alguma 

extensão, a gestão de resíduos e o design de produto. Apesar de tais esforços serem sem 

dúvida importantes e os resultados algumas vezes impressionantes, os impactes ambientais 

agregados de economias industrializadas (consumo total de recursos, ar, água, poluição de 

solo e resíduos) continuam a aumentar (Mont e Bleischwitz, 2007). 

Os materiais representam um importante campo de pesquisa no contexto da 

sustentabilidade dos trabalhos de construção. Hoje em dia, é importante perceber o 

comportamento ambiental dos materiais de construção que têm um papel de relevância na 

arquitectura ambientalmente responsável e no design de um edifício (Almeida et al, 2010). 
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São diversos os componentes e matérias-primas utilizados na actividade da 

construção, entre os quais os tijolos, que são um dos elementos estruturantes. É sobre estes 

últimos que se vai focar o trabalho apresentado. 

 

1.1.4 Tijolo 

 Os tijolos são um material de construção conhecido e utilizado há milhares de anos. 

Actualmente, os tijolos são largamente utilizados a nível global nas construções, especialmente 

em países de economias emergentes, sendo por isso produzidos em grandes quantidades 

segundo processos de produção em massa orientados para optimizar a economia e qualidade. 

 É portanto pertinente questionar o modo como são elaborados e perceber 

detalhadamente os efeitos ambientais da sua produção. A indústria de produção de tijolos 

requer grandes quantidades de recursos para os seus inputs e causa vários efeitos negativos 

no ambiente. Estudos indicam que esta mesma indústria tem grande impacte relativamente ao 

consumo de energia e emissões de carbono (Koomey et al, 1998). 

 Um tijolo de argila, seja de que tipo for, na sua generalidade não é mais do que uma 

mistura de argila com água moldada na forma desejada, sujeita a um processo de secagem e 

que posteriormente é levada ao forno para cozer por um tempo considerável, que pode ser de 

um a vários dias, dependendo do processo de fabrico e do tipo de forno. 

 

1.1.5 Tijolo em Portugal 

A indústria cerâmica é um sector tradicional que contribui significativamente para a 

economia nacional, sendo que a tipologia de produtos é adaptada às exigências particulares de 

cada uma das regiões. O tijolo é o produto cerâmico básico mais utilizado na construção de 

alvenaria (Almeida et al, 2010). 

Em 2004, em Portugal, a produção anual de tijolos foi de cerca de 3 364 128 toneladas, 

que representa pouco mais de metade da capacidade instalada em território nacional, cujo 

valor se situa em 6 050 000 toneladas (Amaral, 2005). 

 



 
 

5 
 

 

Figura 1-1 – Relação do número de empresas com o número de trabalhadores por empresa 

em Portugal (Amaral, 2005) 

 

 

Figura 1-2 – Quantidade de tijolos produzida em 2004 em Portugal (Amaral, 2005) 

 

Segundo o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, que contou com dados de 

empresas que representavam 96% da produção de tijolos em Portugal no ano de 2004, a 

indústria do tijolo em Portugal é constituído na sua maioria por empresas de pequena e média 

dimensão, que contam entre 21 e 30 colaboradores, com produção anual inferior a 50 mil 
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toneladas. As maiores produções concentram-se na faixa litoral, nos distritos de Lisboa, Leiria 

e Aveiro por ordem decrescente, cujos valores somados representam, no total da produção 

nacional, uma percentagem aproximada de 70% (Amaral, 2005). 

 

 

Figura 1-3 – Distribuição da produção de tijolo em 2004, por distritos, em percentagem e em 

milhares de toneladas (Amaral, 2005) 

 

Nesta actividade industrial, a maior fatia dos custos operacionais está relacionada com 

o pessoal e a energia, cerca de 28% e 33% respectivamente. O tipo de equipamento de 

cozedura mais utilizado nas fábricas portuguesas é de longe o forno túnel contínuo, com cerca 

de 90% (APICER, 2009). 
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Assim, importa considerar quais são os impactes da produção dos tijolos e as 

possibilidades de produzir tijolos com o menor impacte, nomeadamente conhecer quais são as 

opções de intervenção nesse sentido. 

 

1.2 Objectivo 

O objectivo desta tese é, numa primeira fase entender os processos envolvidos na 

fabricação de tijolos, identificar os impactes ambientais ao longo do ciclo de vida e numa 

segunda fase elaborar um conjunto de recomendações com vista a melhorar o desempenho 

ambiental da indústria que produz tijolos. Como base prática do estudo será tido como exemplo 

significativo da indústria a fábrica Cerâmica de Pegões, SA localizada no concelho do Montijo, 

freguesia de Pegões. 

 

Quadro 1-1- Produção de tijolos da fábrica Cerâmica de Pegões, SA nos anos mais recentes 

 

 

 

 

 A quantidade de tijolos produzidos pela fábrica Cerâmica de Pegões, SA nos últimos 

anos encontra-se, quase sempre, entre 50 e 64 mil toneladas e a empresa conta com 24 

colaboradores. Tendo em conta que o tecido produtivo das fábricas de tijolos português se 

encontra na faixa de produção anual entre 50 e 100 mil toneladas e emprega, na sua maioria 

entre 21 e 30 trabalhadores, a fábrica Cerâmica de Pegões, SA é um caso de estudo, que pode 

servir para representar a indústria em Portugal. O forno instalado na fábrica é do tipo túnel 

contínuo, facto que reforça ainda mais a ideia anterior. 

 A empresa que detém a fábrica possui também vários barreiros, de onde obtém a 

esmagadora maioria da argila que usa na sua actividade de produção de tijolos. 

 

1.3 Abordagem e metodologia 

A metodologia adoptada neste trabalho envolve a realização de uma pesquisa do 

estado de arte (a), a definição do foco da análise do ciclo de vida (b), a definição das principais 

componentes do ciclo de vida (c), o inventário ambiental (d), a análise e avaliação dos 

impactes (e), bem como a identificação das oportunidades de melhoria (f), recomendações e 

conclusões (g). De seguida, apresenta-se uma explicação sumária de cada uma. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Produção (ton) 63 422 48 067 61 563 57 899 56 213 61 163 
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 No estado da arte, efectua-se a sistematização relativamente aos processos de análise 

de ciclo de vida, com definição das várias perspectivas em que se pode realizar uma Análise 

do Ciclo de Vida (ACV), softwares existentes para a realização da ACV bem como a 

sistematização das Análises do Ciclo de Vida efectuados ao produto analisado, 

nomeadamente, tijolos a nível nacional e internacional. 

 Seguidamente, procedeu-se à precisão da unidade funcional e à elaboração do ciclo de 

vida conceptual, à identificação dos principais materiais e actividades envolvidas no ciclo de 

vida do tijolo, bem como à identificação das fronteiras e do enfoque da análise a ser efectuada. 

 Atendendo a que os impactes ambientais ocorrem principalmente desde a fase de 

extracção da principal matéria-prima, a argila, até à fase de produção, é nestas fases, em 

particular, que se concentrou o trabalho. 

 Posteriormente, realizou-se o inventário ambiental, que foi elaborado com base nos 

dados reais levantados no caso de estudo da Fábrica Cerâmica de Pegões, SA, caracterizando 

os materiais utilizados, dados ambientais e económicos da fase de produção, bem como as 

respectivas matérias-primas (sua origem, tipologia e características), destino e tipo de 

utilização. Os dados foram obtidos através de um contacto próximo com os responsáveis 

técnicos e administrativos da organização e de várias visitas pessoais à fábrica e barreiro. 

 O inventário foi complementado com outros dados e processado, após trabalhado, no 

software escolhido para efectuar a análise do ciclo de vida, SimaPro, onde se estima e avalia 

os impactes ambientais do ciclo de vida para o caso concreto deste tipo de tijolo. Foram 

utilizados elementos da base de dados Ecoinvent v2.0, presente no SimaPro, para representar 

os materiais e processos presentes no ciclo de vida do tijolo. Tendo em conta que 

recentemente a empresa investiu na mudança do combustível utilizado no forno da unidade, foi 

feita uma comparação dos dois processos distintos, de modo a complementar a análise de 

impacte ambiental. 

 Os resultados foram interpretados e avaliados criticamente, e feitas recomendações na 

área da gestão industrial e ecoeficiência de modo a evoluir para uma produção de tijolos com o 

menor impacte ambiental possível e melhor desempenho económico. 

 Para finalizar, procedeu-se à discussão dos resultados, propostas de recomendações e 

elaboração de conclusões, que fazem parte do relatório elaborado para a tese. 

 



 
 

9 
 

Figura 1-4 – Relação entre as etapas e capítulos da dissertação 

 

 Na Figura 1-4, está representada em esquema a relação entre as etapas planeadas 

para a dissertação e os capítulos correspondentes. 

  

 Etapas 

a) Pesquisa do estado de arte 

b) Definição dos componentes do 

ciclo de vida 

c) Definição do foco da análise do 

ciclo de vida 

d) Inventário ambiental 

e) Análise e avaliação de impactes 

f) Identificação das oportunidades e 

melhorias 

g) Recomendações e conclusões 

 

Capítulos 

1. Introdução 

2. Revisão bibliográfica 

3. Abordagem e metodologia 

4. Produção de tijolo e 

inventário ambiental 

5. ACV do tijolo e ecodesign 

industrial 

6. Avaliação crítica e 

recomendações 

7. Conclusões 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1 Impactes dos produtos durante o ciclo de vida 

De forma simplificada, o ciclo de vida de um produto alberga todas as actividades como 

a produção, transporte, uso e eliminação desse produto. O típico ciclo de vida consiste numa 

série de estágios contínuos que vão desde a extracção de matérias-primas, até o design, 

formulação, processamento, produção, embalamento distribuição, uso, reutilização, reciclagem 

e, por último, a eliminação de resíduos (AEA, 1997). 

 O ambiente, como vem citado no nº 2 do Artº 5º do Decreto-Lei nº 11/87, Lei de Bases 

do Ambiente, é o conjunto de sistemas físicos, químicos, biológicos e suas relações, e dos 

factores económicos, sociais e culturais com efeito directo ou indirecto, mediato ou imediato, 

sobre os seres vivos e qualidade de vida do Homem. É de igual modo reconhecido na 

constituição portuguesa, no artigo 9º e), ser tarefa do Estado proteger e valorizar o património 

natural e ambiental, preservando os recursos naturais. 

 Em geral, o suporte das actividades humanas exige materiais e energia, e conduz à 

intervenção física nos locais, originando pressões sobre materiais, energia, água e território, 

com impactes quer no ambiente natural, quer construído, por vezes com reflexos importantes 

na sustentabilidade dos mesmos (Pinheiro, 2006). 

 O fluxo de materiais consumidos na globalidade das actividades humanas varia em 

função da sua tipologia (Figura 2-1). A água, a areia e a brita estão entre os fluxos com 

maiores quantitativos, embora em termos de impacte por tonelada movimentada os metais 

pesados, os pesticidas ou os químicos perigosos, pelas suas propriedades, possam originar 

maiores impactes unitários. 
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Figura 2-1 – Esquema Indicativo dos fluxos de materiais (Pinheiro, 2006, citando Steurer, 

1996) 

 

Em 1985, surgiu a legislação referente à Avaliação de Impacte Ambiental, legislação 

esta que já obrigava à execução de Estudos de Impacte Ambiental para todos os projectos que 

pudessem vir a ter impactes no ambiente, de forma a quantificar a sua evolução. Esta 

legislação sofreu actualização posteriormente, nomeadamente com o Decreto-Lei n.º 69/2000, 

de 3 de Maio (depois actualizado com o Decreto-Lei nº 197-2005). A noção de Impacte 

Ambiental encontra-se definida no Decreto-Lei acima referido da seguinte forma – “Conjunto 

das alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas em parâmetros ambientais e sociais, 

num determinado período do tempo e numa determinada área, resultantes da realização de um 

projecto, comparadas com a situação que ocorreria nesse período, se esse projecto não viesse 

a ter lugar”. 

Tipicamente, cada produto é composto por matérias-primas e subprodutos, para além 

de uma rede complexa de outros inputs, outputs e impactes que conduzem à sua existência. 

Todo e qualquer produto resultante de um processo industrial, para além das necessidades 

que é projectado para atender, gera um conjunto de impactes. É possível dividir os impactes 

ambientais em impactes positivos e negativos, de acordo com as consequências que podem 

ser benéficas ou prejudiciais, tanto para a Sociedade como para o ambiente (Romeiro e 

Kuwahar, 2005). 

 Os impactes começam ainda durante a fase de extracção de matérias-primas da terra, 

com a destruição de ecossistemas e habitats. O processo continua nas fases de transformação 

e fabrico com o uso de energia e a emissão de resíduos e desperdícios. O transporte dos 

materiais entre processos é também uma fase significativa para o apuramento dos impactes, 

visto que na maioria das vezes os vários processos são geograficamente distantes. É 
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consumido combustível e são lançadas emissões na atmosfera. Posteriormente, durante o 

período de vida útil dos produtos, quando são necessárias actividades de manutenção, estas 

também podem pôr em risco o ambiente. Mesmo depois de terminada a vida útil dos produtos, 

as acções crescentes de reciclagem e reutilização dos mesmos representam impactes 

(Kalgins, 2009). Impactes durante a produção, transporte, instalação, uso e eliminação podem 

ser significativos, ainda que invisíveis (Calkins, 1965). 

 As emissões resultantes de qualquer das fases de vida de um determinado produto 

podem dividir-se em três distintos tipos: emissões para o ar, para a água ou ainda resíduos 

sólidos. 

 Substâncias gasosas e partículas suspensas são passíveis de serem emitidas para a 

atmosfera. São gerados gases em processos como a combustão, fermentação, extracção de 

petróleo e carvão, decomposição anaeróbia ou limpeza baseada em solventes. Já as partículas 

são emitidas para o ar através da extracção de matérias-primas, processos de produção e 

também pela combustão de uma série de combustíveis. 

 A água é um solvente barato, eficiente e abundante que é usado em diversos tipos de 

acções de limpeza, lavagem e transporte de resíduos. Nestes procedimentos várias 

substâncias são dissolvidas e suspensas na água. Nos pós-processos, a água ou é limpa e 

reciclada ou lançada com todos os seus constituintes dissolvidos no ambiente, eventualmente 

após uma série de tratamentos químicos. A generalidade destas águas é encaminhada, 

através de pipelines, para cursos de água, rios, lagos, mares e oceanos. Algumas substâncias 

uma vez dissolvidas em ambientes aquáticos, podem levar a que o equilíbrio ecológico seja 

transformado o que pode ter como efeito a impossibilidade de plantas e animais sobreviverem, 

podendo ainda causar impactes negativos para o ser humano e o seu fornecimento de 

alimento. 

 A maioria dos resíduos sólidos é depositada na terra, em zonas próprias no solo e por 

vezes directamente para a superfície. Este tipo de resíduos ocupa o espaço disponível e pode 

levar inclusive a contaminar as águas ou o ar devido a processos de fugas e evaporação. 

Materiais sólidos perigosos constituem eventuais riscos para a saúde humana em caso de 

contacto directo ou indirecto. 

Por resíduo, segundo a legislação vigente, entende-se "quaisquer substâncias ou 

objectos de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER) aprovado por decisão da Comissão 

Europeia". A LER pretende ser uma nomenclatura de referência, capaz de fornecer uma 

terminologia comum válida em toda a Comunidade, e tem por objectivo melhorar a eficácia das 

diversas actividades de gestão de resíduos. Os resíduos podem classificar-se em várias 

tipologias, quer quanto à perigosidade, quer quanto à origem (industriais, urbanos, construção 

e demolição, hospitalares e outros), bem como a outros aspectos (Pinheiro, 2006). 
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Assim, face à existência de diferentes impactes e regulamentação aplicável, cada vez 

mais se considera a importância de dispor de uma abordagem que integre ao longo do ciclo de 

vida os diferentes impactes. 

 

2.2 Necessidade de ACV 

É globalmente aceite que se deve caminhar para um desenvolvimento sustentável que 

permita responder às necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras satisfazerem as suas necessidades (EUE SDS, 2006). 

A tomada de consciência da importância da protecção do ambiente e dos possíveis 

impactes associados aos produtos (o termo “produto” utilizado isoladamente pode 

compreender não apenas os sistemas de produtos mas igualmente os sistemas de serviços) 

fabricados e consumidos levantou o interesse para o desenvolvimento de métodos destinados 

a melhor compreender e a reduzir os seus impactes. 

Desenvolvimento sustentável é neste momento um tópico presente nas agendas 

políticas nacionais e internacionais. Há muito a modificar, mas acima de tudo é necessário uma 

rápida melhoria na eco-eficiência, ou na eficiência no uso de energia, no vasto leque de 

materiais retirados da Natureza e na minimização do impacte dos desperdícios. Tudo isto 

assenta num interesse internacional, a longo prazo, da tão falada "tecnologia verde". Ainda 

mais exigente, no entanto, é a necessidade que o desenvolvimento sustentável tem na 

melhoria da eco-eficiência de um determinado produto ou sistema (AEA, 2007). 

Os elevados custos ambientais, que atingem inclusivamente o ser humano, contribuem 

para um crescente interesse em ecodesign, No entanto, a selecção e especificações dos 

materiais continuam a ser um desafio e um assunto controverso. Muitos designers 

experimentam dificuldade em compreender a total extensão dos impactes no ambiente e seres 

humanos dos materiais de construção, pois estes não são de fácil quantificação. Informação 

exacta e completa é complicada de obter (Calkins, 1965). 

Todo e qualquer produto resultante da transformação ou manipulação de matérias-

primas tem o seu ciclo de vida. O pensamento assente no ciclo de vida demonstra uma 

importante mudança de paradigma na maneira como se analisa e abordam alterações 

ambientais, porque são analisados os impactes dos produtos e serviços desde a extracção de 

matérias-primas até ao destino final, mesmo após o seu tempo de vida útil (Mon et al, 2007). 

Antigamente, um produtor simplesmente entregava o seu produto acabado ao 

distribuidor ou cliente, terminando aí a sua intervenção no produto. Isto acabou. Hoje em dia é 

largamente reconhecido que qualquer produtor trabalha em cadeias de fornecedores, a 

montante, e cadeias de clientes, a jusante. A responsabilidade dos produtores não termina 

mais, se alguma vez terminou, nos portões da fábrica. A industria aceita que o futuro passa 

pela responsabilização pelos destinos dos produtos, assim como os governos, que estão a 
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começar a impor aos produtores a recolha dos seus resíduos de volta, a reciclar e a tratar, pelo 

menos parte deles (AEA, 2007). 

Um planeamento assente na visão do ciclo de vida como um todo é a essência de um 

superior desenvolvimento, ambientalmente sustentável, dos produtos. O conceito de 

desenvolvimento sustentável conheceu uma série de definições na década passada. Algumas 

fornecem um vislumbre de como e onde o ACV poderia ser útil, se não mesmo essencial 

(Bhander et al, 2003). 

Outra definição de produção sustentável diz que é "...a habilidade de um sistema 

humano, natural ou uma combinação dos dois, de resistir ou adaptar a mudanças definitivas, 

endogénicas ou exógenas. Desenvolvimento sustentável é, portanto, um caminho de 

mudanças deliberadas e melhoramentos que mantêm ou enaltecem este atributo (as 

mudanças) do sistema, enquanto respondem às necessidades da população actual" (Dovers e 

Handmer, 1992). 

O Green Paper da Política Integrada do Produto (IPP, Integrated Product Policy) de 

2001, para avaliação do comportamento ambiental de produtos propõe o uso de metodologias 

que tenham em conta o seu ciclo de vida (desde a extracção de matérias-primas, produção, 

distribuição, utilização e destino final dos resíduos) (Almeida et al, 2010). 

A análise do ciclo de vida compreende as fases consecutivas e interligadas do sistema 

de produtos e serviços interligados, desde a extracção de matérias-primas até ao destino final 

do produto (Figura 2-1). A responsabilidade das organizações pelos seus produtos, por um 

lado, e a necessidade de um contacto próximo com os clientes, por outro, levam ao interesse 

das empresas em planearem e controlarem todas as fases do ciclo de vida do produto ou 

serviço. A fase mais importante para as organizações é o processo de desenvolvimento, visto 

que é quando o resto do ciclo, em larga medida, é determinado (Bhander et al, 2003). 
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Figura 2-2 – Fases do ciclo de vida (AEA, 2007) 

 

A análise do ciclo de vida é uma metodologia para avaliar a carga de processos e 

produtos (bens e serviços) durante o seu ciclo de vida, desde a extracção de matérias-primas 

até ao desmantelamento (Ortiz, 2008). 

 Klöpffer afirmou que o ACV é essencialmente uma avaliação ambiental comparativa e 

instrumento de gestão para sistemas de produtos, baseada em ciência. A abordagem é do 

"berço ao túmulo", daí o nome "Análise do Ciclo de Vida". A base para comparação é a unidade 

funcional representando a expressão quantitativa para o benefício dos sistemas em 

comparação. O ACV é orientado para o produto (incluindo serviços ou, na forma mais geral, 

actividades humanas) (Klöpffer, 1998). 

 A análise do ciclo de vida é uma técnica holística analítica para avaliar o impacte 

ambiental associado a um produto, processo ou actividade ao longo da sua “vida”. Quando 

usado como uma ferramenta de monitorização, a ACV pode, potencialmente, identificar 

processos e materiais que mais probabilidade têm de constituir ameaça para a saúde humana 

e o ambiente, assim como onde se justifica a realização de uma avaliação de risco (Socolof e 

Geibig, 2006). 

Tipicamente, segundo a Agência Europeia do Ambiente (AEA, 1997), um estudo de 

ACV consiste nos seguintes passos: 

1. Definição de objectivo e alcance. 

2. Inventário do ciclo de vida, Life Cycle Inventory (LCI) em inglês, com compilação 

sobre o uso, tanto, da energia como uso de recursos e emissões para o 

ambiente, durante o ciclo de vida. 



 
 

16 
 

3. Avaliação dos impactes potenciais associado com formas de identificar o uso de 

recursos e emissões para o ambiente. 

4. A interpretação de resultados das fases anteriores do estudo, relativamente aos 

objectivos que foram decididos cumprir. 

Organizações independentes, que exercem pressão sobre as empresas do ponto de 

vista ambiental, têm vindo a amadurecer a sua intervenção desde quando eram vistas como 

grupos reaccionários no início dos anos oitenta, do século passado, até fontes de informação 

fiável, chegando mesmo a auxiliar agências governamentais na matéria (Lee e O’Callaghan, 

1995). Assim, também por isso, a preocupação pela dimensão dos impactes ambientais 

aumentou e a avaliação do ciclo de vida pode ser usado para uma série de diferentes 

propósitos neste âmbito: 

 a percepção que se tem do que é o volume de poluição produzido por uma 

empresa tem sido, de modo óbvio, mais importante do que a verdadeira 

extensão da mesma, mesmo quando a imagem é maior do que a realidade, o 

que pode conduzir a uma perda de confiança por parte dos consumidores, perda 

de lucros e a investigação legal. A utilização de uma análise do ciclo de vida no 

contexto social pode fornecer um método útil de produzir informação através de 

publicidade disponibilizada por auditorias ambientais, avaliações ambientais e 

eco-labelling (Ryding, 1992); 

 a avaliação do ciclo de vida proporciona uma excelente base para contabilidade 

ecológica, onde preocupações ambientais são acrescentadas aos mais 

tradicionais métodos económicos ou financeiros para fornecer um retrato mais 

realista da organização ou país (Ryding, 1992); 

 a avaliação do ciclo de vida pode também fornecer uma estrutura para impostos 

ambientais, e outros instrumentos financeiros, dos quais o mais publicitado é a 

taxa de carbono. Em termos simplistas, propõe-se taxar um determinado valor 

por tonelada de dióxido de carbono produzido. A ACV ajudaria a aplicação desta 

taxa, uma vez que todas as emissões são listadas; 

 O dano nas infra-estruturas através de poluição do ar e vibração devidos à 

actividade comercial é já reconhecido e é possível que a avaliação do ciclo de 

vida forneça um método de avaliação para diferentes métodos de transporte (ex: 

rodoviário vs ferroviário vs aéreo vs marítimo) destacando a solução menos 

danosa para cada uma das situações (Lee e O’Callaghan, 1995).  

 Por outras palavras, a ACV constitui o procedimento que permite analisar formalmente, 

a complexa interacção de um sistema – que pode ser um material, uma componente ou um 

conjunto de componentes – com o ambiente, ao longo de todo o seu ciclo de vida, 

caracterizando o que se tornou conhecido como enfoque do "berço ao túmulo" (cradle-to-

grave). A ACV parte da premissa de que todos os estágios da vida de um produto geram 

impacte ambiental e devem ser analisados (Pinheiro, 2006). 
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 A análise do ciclo de vida, como meticuloso instrumento de cálculo de impactes 

ambientais e saúde humana de um produto, é considerada uma das melhores ferramentas 

para verdadeiramente avaliar os mesmos impactes. 

 

2.3 Evolução da ACV 

 Os primeiros estudos de ACV que focaram os aspectos do ciclo de vida de produtos e 

materiais datam do final dos anos sessenta, finais da década de setenta do século passado, e 

focavam-se em problemas tais como eficiência energética, o consumo de matérias-primas e, 

até, em certos casos, alienação de resíduos. Na Europa, uma abordagem similar de inventário 

estava a ser desenvolvida, posteriormente conhecida como Ecobalance. Em 1972, na Grã-

Bretanha, Ian Boustead calculou a energia total usada na produção de diversos recipientes de 

bebidas, incluindo vidro, plástico, aço, e alumínio. Nos anos seguintes, Boustead consolidou o 

seu método para permitir a sua aplicação numa variedade de materiais e, em 1979, publicou 

Hand-book of Industrial Energy Analysis (AEA, 1997). 

 A avaliação de ciclo de vida (ACV, em inglês LCA, acrónimo da expressão Life-Cycle 

Assessment) foi definida pela SETAC, Society for Environmental Toxicology and Chemistry, 

como um "processo para avaliar as implicações ambientais de um produto, processo ou 

actividade, através da identificação e quantificação dos usos de energia e matéria e das 

emissões ambientais; avaliar o impacte ambiental desses usos de energia e matéria e das 

emissões; e identificar e avaliar oportunidades de realizar melhorias ambientais" (Pinheiro, 

2006). 

 Inicialmente, o uso energético era considerado a principal prioridade quando 

comparado com os desperdícios e outputs. Devido a isto, havia uma pequena diferença, na 

altura, entre desenvolvimento de inventário (recursos usados no produto) e a interpretação de 

todos os impactes associados. Após a primeira crise do petróleo (anos setenta do século XX), 

as questões energéticas decresceram temporariamente em importância. Não foi antes de 

meados da década de oitenta, início dos anos noventa (século transacto) que uma verdadeira 

onda de interesse na ACV surgiu com uma abrangência mais significativa a nível de indústrias, 

responsáveis por design de produtos e serviços e revendedores, tomando muito deles de 

surpresa (AEA, 1997). 

 Hoje em dia, a avaliação inclui todo o ciclo de vida do produto, processo ou actividade, 

abrangendo a extracção e o processamento de matérias-primas; a transformação, o transporte 

e a distribuição, o uso, a reutilização, a manutenção; a reciclagem e a deposição final (ISO 

News, 2006). Esta definição foi posteriormente consolidada na série de normas ISO 14 000. 

Até ao momento, foram publicadas as seguintes normas relacionadas com ACV (Ferreira, 

2004): 
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 ISO 14040: 1997 Environmental management - Life cycle assessment - 

Principles and framework; 

 ISO 14041: 1998 Environmental management - Life cycle assessment - Goal and 

scope definition and inventory analysis; 

 ISO 14042: 2000 Environmental management - Life cycle assessment - Life cycle 

impact assessment; 

 ISO 14043: 2000 Environmental management - Life cycle assessment - Life cycle 

interpretation; 

 ISO/TR 14049: 2000 Environmental management - Life cycle assessment - 

Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition and inventory 

analysis; 

 ISO/TS 14048: 2002 Environmental management - Life cycle assessment . Data 

documentation format; 

 ISO/TR 14047: 2003 Environmental management - Life cycle impact assessment 

- Examples of application of ISO 14042; 

 Actualmente, o paradigma tem evoluído e a ACV tem, cada vez mais, sido usada como 

ferramenta de apoio à gestão de organizações, apoio a ecodesign, e a acções de aplicação de 

legislação governamentais. O quadro seguinte (Quadro 2-1) demonstra algumas dessas 

mudanças, nomeadamente entre as várias entidades envolvidas no processo de construção da 

avaliação, estratégias, e normas. Práticas e políticas de fluxo de informação ao longo da cadeia 

percorrida pelo produto ou serviço ao longo do seu ciclo de vida e paradigmas são também 

focados. 
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Quadro 2-1- Acções e stakeholders: 10 transições (AEA, 1997) 

Foco estabelecido  Foco emergente 

Informação segue num sentido na cadeia para Diálogo activo em todos os sentidos 

Verificação dos dados apurados como 

opção 

para Verificação como standard 

Comparação de dados internos para Benchmarking inter-companhias 

Sistemas de gestão para Ciclos-de-vida, design de produtos, 

estratégia 

Inputs e outputs para Impactes e ganhos 

Critérios individualizados para Standard global de operações 

Relações públicas para Governação cooperativa 

Avaliação voluntária para Avaliação imposta por leis 

Fronteiras das avaliações estipuladas 

pelas organizações 

para Fronteiras das avaliações definidas pelos 

stakeholders em conjunto 

Desempenho ambiental para Performance ambiental assim como 

social e ética 

 

 Em Portugal, ao contrário da maioria dos países da UE (União Europeia), não existe 

uma entidade pública ou privada que tenha como objectivo principal desenvolver aspectos 

relacionados com a metodologia ACV (Ferreira, 2004). 

 

2.4 ACV, principais tipologias 

 A ACV pode ser feita segundo três níveis de abordagem distintos: conceptual, 

simplificada e detalhada, envolvendo abordagens, progressivamente mais desenvolvidas, 

desde os aspectos qualitativos aos quantitativos (AEA, 1997). 
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2.4.1 Conceptual 

 A análise do ciclo de vida conceptual é o primeiro e mais simples nível da ACV. A este 

nível, a abordagem de ciclo de vida é usada para fazer avaliações de aspectos ambientais 

baseados num inventário limitando e normalmente qualitativo. Uma ACV conceptual pode 

frequentemente responder a perguntas básicas como "Existem bases para ir em busca de uma 

estratégia de marketing ambiental?", "É o produto significativamente diferente dos produtos 

concorrentes?" ou "O produto beneficiará inequivocamente um determinado problema 

ambiental ou tem falhas nesse aspecto?". Decisões chave relativas a marketing ambiental e 

desenvolvimento de novos produtos não necessitam obrigatoriamente um elevado número de 

análises, mas sobretudo exigem uma percepção das vantagens, desvantagens e incertezas 

relativas a um novo produto (Hirschhorn, 1993). 

 O resultado de uma ACV conceptual pode, por exemplo, ser apresentada usando 

declarações qualitativas, ou sistemas de pontuação simplificados, indicando quais os materiais 

ou componentes que têm um maior impacte ambiental, e porquê. 

 É óbvio, a partir dos requisitos dos standards ISO, que ACV's conceptuais não são 

adequadas para marketing ou outro tipo de disseminação pública de resultados. No entanto, a 

ACV conceptual pode ajudar os decisores a identificar quais os produtos que têm vantagem 

competitiva em termos de reduzir impactes ambientais (AEA, 1997). 

 Em vez de "ACV Conceptual", a SETAC EUROPE LCA Screening and Streamlining 

Working Group usa o termo "Pensamento de Ciclo de Vida" (Christiansen et al, 1997): 

 Pensamento de Ciclo de Vida é na sua essência uma discussão qualitativa para 

identificar estágios do ciclo de vida e/ou o potencial impacte ambiental de maior 

significado. O maior benefício é que ajuda a focar o ciclo de vida total do produto ou 

sistema, sendo a informação tipicamente qualitativa ou muito geral. 

 

2.4.2 Simplificada 

 O objectivo da ACV simplificada é essencialmente fornecer os mesmos resultados da 

ACV detalhada, mas com uma significativa redução nos custos e tempo usados. A 

simplificação introduz um dilema uma vez que é provável que afecte a precisão e fiabilidade 

dos resultados obtidos no estudo. Deste modo, o primeiro passo no processo de simplificação 

é identificar as áreas da ACV que podem ser omissas e simplificadas sem comprometer 

significativamente o resultado final. 

 A simplificação da ACV consiste em três fases que estão inevitavelmente ligadas entre 

si (AEA, 1997): 

 rastreio: identificar as fases do sistema (ciclo de vida) ou dos fluxos elementares 

importantes que têm lacunas; 
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 simplificação: usar as partes descobertas no rastreio para centrar maior trabalho 

nas fases importantes do sistema ou dos fluxos elementares; 

 avaliação da fiabilidade: verificar se a simplificação não reduz significativamente 

a fiabilidade do resultado final; 

A SETAC EUROPE LCA Screening and Streamlining Working Group define a ACV 

simplificada como (Christiansen et al, 1997): 

 ACV Simplificada é uma aplicação da metodologia de ACV com vista a obter uma 

imagem compreensiva mas superficial de todo o ciclo de vida usando dados genéricos 

(qualitativos e/ou quantitativos), módulos standard para transporte ou produção de 

energia, seguida de uma avaliação simplificada (focada nos aspectos mais importantes 

ambientalmente e/ou nos potenciais impactes ambientais e/ou nas fases de ciclo de 

vida e/ou nas fases da ACV) e avaliação meticulosa da fiabilidade dos resultados. 

 

2.4.3 Detalhada 

 Basicamente, uma ACV detalhada consiste numa ACV simplificada sem a 

simplificação. O objectivo é obter uma imagem o mais fiel possível de todos os processos, 

materiais, fluxos, impactes, inputs e outputs envolvidos durante todo o ciclo de vida de um 

produto ou sistema. 

 Segundo a SETAC, é possivel definir a ACV detalhada da seguinte forma: 

 Um processo para avaliar as fronteiras ambientais associadas a um sistema de 

produção ou actividade através da identificação e descrição quantitativa de energia e 

materiais usados, resíduos libertados para o ambiente e para avaliar os impactes do 

uso dessa energia e materiais assim como os desperdicios lançados para o ambiente. 

A avaliação inclui o ciclo de vida inteiro do produto ou actividade, englobando a 

extracção e processo de matérias-primas; produção; distribuição; uso; reuso; 

manutenção; reciclagem e destino final; e, por fim, todo o transporte envolvido. A ACV 

debruça-se sobre impactes ambientais do processo em estudo em áreas relativas a 

sistemas ecológicos, saúde humana e esgotamento de recursos. Não se debruça sobre 

efeitos económicos e sociais. 

 

2.5 Principais normas ACV 

 A descrição do método de ACV é baseada nas normas internacionais das séries ISO 

14040 e consiste em quatro passos analíticos: definir o objectivo e alcance, criação de registos, 

avaliação do impacte e, finalmente, interpretação dos resultados (Klöpffer, 1998). 

Num estudo ACV de um produto ou serviço, todas as extracções de recursos e 

emissões para o ambiente são determinadas, quando possível, numa forma quantitativa ao 
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longo de todo o ciclo de vida, desde que "nasce" até que "morre" (from cradle to grave), sendo 

com base nestes dados que são avaliados os potenciais impactes nos recursos naturais, no 

ambiente e na saúde humana (Ferreira, 2004). 

 A organização ISO/FDIS standar in Life Cycle Assessment (1997), fornece a sua 

intrepertação do que são os passos necessários para a construção de uma ACV: 

ACV é uma técnica para avaliar o aspecto ambiental e potenciais impactes associados 

a um produto, através de: 

 compilação de todos os inputs e outputs relevantes para o sistema; 

 avaliação de potenciais impactes ambientais associados com esses inputs e 

outputs; 

 interpretação dos resultados obtidos na fase de compilação e impactes, 

relativamente ao objecto de estudo. 

O processo ACV é uma abordagem sistemática e faseada, composta por quatro 

componentes: definição de objectivos e âmbitos, análise de inventário; avaliação de impacte; e 

interpretação dos resultados. Na Figura 2-3 estão esquematizados todos os processos básicos 

na construção de uma análise de ciclo de vida detalhada, assim como algumas aplicações e 

áreas de interesse. 

 

 

Figura 2-3 – Estrutura da ACV, fases de ACV (ISO, 1997) 

 

Objectivos e 

definição de 

alcance 

Análise de 

Inventário 

Avaliação de 

Impactes 

Interpretação 

Aplicação directa: 

 desenvolvimento e 

melhoramento de produto; 

 planeamento Estratégico; 

 marketing; 

 política de relações públicas; 

 outros. 

Outros aspectos: 

 técnicos; 

 económicos; 

 mercado; 

 social; 
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2.5.1 Objectivos e definição de alcance 

 Na definição de âmbito de um estudo ACV, devem ser considerados e claramente 

descritos os seguintes itens (ISO, 1997): as funções do sistema de produto ou, no caso de 

estudos comparativos, os sistemas; a unidade funcional; o sistema de produto a ser estudado; 

os limites do sistema de produto; os procedimentos de afectação; as categorias de impacte e 

metodologias de análise de impacte e subsequente interpretação a ser utilizada; requisitos dos 

dados; pressupostos; limitações; requisitos iniciais de qualidade dos dados; tipo de revisão 

crítica, se necessário; tipo e formato do relatório requerido para o estudo. 

 O âmbito deve ser suficientemente bem definido para assegurar que a extensão, a 

profundidade e o detalhe do estudo sejam compatíveis e suficientes, para atingir os objectivos 

planeados. A ACV é uma técnica iterativa. Por isso, o âmbito do estudo pode necessitar de ser 

modificado durante a sua condução à medida que é recolhida informação adicional (Ferreira, 

2004). 

 

2.5.2 Análise de inventário 

 Após o objectivo e âmbito do estudo estarem claramente definidos, a fase seguinte da 

metodologia ACV é a análise de inventário, que identifica e quantifica as entradas e saídas de 

e para o ambiente, do sistema de produto investigado (Ferreira, 2004). 

 O processo de condução de uma análise de inventário é iterativo. À medida que os 

dados são conhecidos e mais informação acerca do sistema é adquirida, novos requisitos de 

dados ou limitações podem ser identificados, requerendo uma alteração nos procedimentos de 

recolha de dados, para que os objectivos do estudo ainda sejam satisfeitos. Algumas vezes, 

podem ser identificados pontos importantes que requerem revisões dos objectivos ou âmbito 

do estudo (ISO, 1997). 

 

2.5.3 Análise de impactes 

 Análise de impacte do Ciclo de Vida (AICV) é definida como sendo um processo 

técnico, quantitativo, e/ou qualitativo, para caracterizar e avaliar os efeitos das cargas 

ambientais identificadas na componente inventário (Ferreira, 2004). 

 Num contexto de ACV, a análise de impacte pode servir dois objectivos (SETAC, 

1993): tornar os dados de inventário mais relevantes pelo aumento do conhecimento acerca 

dos potenciais impactes ambientais; e facilitar a agregação e interpretação dos dados de 

inventário em formas que sejam mais manejáveis e significativas para a tomada de decisão. 
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2.5.4 Interpretação 

 A interpretação do ciclo de vida é a última fase formal no procedimento ACV, tendo 

sido introduzida na metodologia, para responder a questões, tais como: “Qual a confiança dos 

resultados deste estudo ACV?”; “O que significam estas diferenças?”; “Estão os resultados de 

acordo com o objectivo e âmbito do estudo?”. O seu objectivo principal é aumentar a confiança 

e significado do estudo ACV executado (Saur, 1997). 

 De acordo com a ISO (1997), a interpretação do ciclo de vida é um procedimento 

iterativo e sistemático que tem como objectivo: identificar, qualificar, verificar, analisar os 

resultados, chegar a conclusões, esclarecer limitações, sugerir recomendações baseadas nas 

descobertas das fases precedentes do estudo ACV ou ICV e relatar os resultados da 

interpretação do ciclo de vida de um modo transparente de forma a encontrar os requisitos da 

aplicação como descrito nos objectivos e âmbito do estudo. 

 A ACV estuda os aspectos ambientais e potenciais impactes ao longo da vida de um 

produto (cradle-to-grave) desde a aquisição de matérias-primas até à produção, uso e 

eliminação. As categorias de impactes ambientais a serem consideradas incluem uso de 

recursos, saúde humana e consequências ambientais. 

 

2.6 Tipologias de aplicação do ACV 

 Existem diversas aplicações onde os 3 tipos de ACV são na sua totalidade ou em parte 

usados como instrumentos de apoio. As organizações encontram grande utilidade no estudo de 

uma ACV para uma série de acções necessárias ao desenvolvimento das suas actividades: 

 desenvolvimento de uma avaliação sistemática das consequências ambientais 

associadas a um dado produto; 

 análise da interacção com o ambiente de um ou mais produtos ou processos 

específicos para obter aprovação dos decisores (estado, sociedade e outros) 

para a realização de determinada decisão; 

 quantificação das emissões ambientais para o ar, água e terra em relação a cada 

fase do ciclo de vida ou ao processo que mais contribui para as emissões; 

 identificação de áreas de oportunidades para uma maior eficiência energética; 

 concepção e desenvolvimento de produtos. 

 No Quadro 2-2 é apresentado, a título de exemplo, uma série de aplicações em que os 

vários níveis de ACV são úteis e em que medida são usados. 
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Quadro 2-2- Nível de detalhe em algumas aplicações da ACV. "x" a negrito indica os níveis 

mais usados (AEA, 1997) 

 Nível de detalhe da ACV  

Aplicação Conceptual Simplificada Detalhada Comentários 

Design ambiental x x  Sem ligações formais ao ACV 

Desenvolvimento de produto x x x Vasta variação de sofisticação 

Melhoramento de produto  x  Normalmente baseado em produtos 
já existentes 

Créditos ambientais 

(ISO tipo II) 

x   Raramente baseado em ACV 

Ecolabelling 

(ISO tipo I) 

x   Apenas desenvolvimento de 
critérios necessita de ACV 

Declaração ambiental 

(ISO tipo III) 

  x Avaliação de impactes e/ou 
inventário 

Marketing organizacional  x x Inclusão de ACV em relatórios 
ambientais 

Planeamento estratégico x x  Desenvolvimento gradual de 
conhecimento ACV 

Aquisição verde x x  ACV menos detalhado do que em 
ecolabelling 

Esquemas de 
depósito/reembolso 

 x  Reduzido número de parâmetros na 
ACV é normalmente suficiente 

Taxas ambientais  x  Reduzido número de parâmetros na 
ACV é normalmente suficiente 

Escolha entre sistemas de 
embalagem 

x  x Inventário detalhado, ACV não é a 
única fonte de informação 

 

 A construção de uma ACV é normalmente um trabalho árduo, meticuloso e muito vasto 

devido à enorme quantidade de dados e informação que têm de ser recolhidos e tratados. 

Assim ouve a necessidade de desenvolver ferramentas de apoio ao estudo de ACV, 

nomeadamente software específico e bases de dados com informação já obtida anteriormente 

em que é possível aceder e obter dados necessários que já foram estudados de modo a tornar 

o processo de construção de ACV mais breve e consumindo menos recursos. 

 Estão disponíveis diversas ferramentas de apoio ao ACV, desde software freeware, até 

soluções de custos avultados. Apesar de ser possível fazer avaliações de qualidade com 

instrumentos não pagos, existem diferenças consideráveis entre os dois tipos de software, 

principalmente a nível de assistência técnica por parte dos responsáveis pela criação do 

software e, principalmente, relativamente às bases de dados que são actualizadas com 

frequência e são bastante mais amplas. 
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 Alguns dos softwares mais usados internacionalmente nesta área são o SimaPro LCA 

software desenvolvido pela PRé Consultants (http://www.pre.nl) e o GaBi software 

(http://www.gabi-software.com/software.html), da responsabilidade da empresa PE 

International. Ambos são softwares pagos assim como as suas bases de dados, e são 

amplamente utilizados por algumas das maiores empresas à escala global. Dispõem de várias 

bases de dados e diversas opções em termos de métodos de análise de impacte. Os dois 

softwares estão habilitados a fazer análise de ciclos de vida segundo a normalização ISO 

14040 e permitem realizar outro tipo de avaliações e estudos para além do ACV. 

 Há necessidade de quantificar e uniformizar os resultados obtidos após uma ACV. 

Assim, em regra, os softwares oferecem uma ferramenta de ponderação dos resultados dos 

impactes apresentando os valores sob a unidade de points ou milipoints (   ou    ) que são 

as unidades padrão do método Eco-indicator 99 (Goedkoop et al, 2008). O método Eco-

indicator 99 e outros são descritos com mais pormenor mais adiante. 

O valor absoluto dos points não é muito relevante, já que o propósito é comparar 

diferenças entre produtos ou componentes. A escala é escolhida de maneira a que o valor de 1 

   representa um milésimo do peso ambiental de um habitante europeu médio (Ministry of 

Housing, Spatial Planning and the Environment, 2000). 

 

2.7 Principais formas de sistematizar os impactes nos ACVs 

 Os principais impactes podem ser sistematizados de diferentes formas, sendo que 

existem diversos métodos de avaliar estes mesmos impactes, que são usados para calcular o 

impacte resultante de um determinado ciclo de vida. 

 Ao longo do tempo, várias entidades, tanto privadas como públicas, têm vindo a investir 

em múltiplos métodos de avaliação de impactes ambientais, que organizam os dados 

recolhidos na prática e traduzem o seu tratamento, em valores comparáveis entre si e 

mensuráveis. 

 São de seguida apresentados alguns dos principais e mais usados sistemas de 

avaliação de impactes ambientais desenvolvidos até hoje. São eles o CML 2001, Eco-indicator 

99 v2.05, Ecopoints 97 (CH) v2.1 e Impact 2002+ (Goedkoop et al, 2008). 

  

2.7.1 CML 2001 

 O método de análise de impacte do ciclo de vida CML 2001 é um método multi-fase 

que tem uma abordagem orientada para o problema (Ferreira, 2004). 

 Em 2001, um grupo de cientistas sobre a liderança da CML (Center of Environmental 

Science of Leiden University) propôs uma série de categorias de impactes e métodos de 

caracterização para a avaliação de impactes (Goedkoop et al, 2008). As categorias são: 
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 esgotamento de recursos abióticos. Categoria de impacte que se refere à 

protecção do bem-estar e saúde humana, assim como a saúde do ecossistema. 

Tem a ver com a extracção de minerais e combustíveis fósseis para utilização 

como inputs de sistemas. O factor de esgotamento de recursos abióticos (Abiotic 

Depletion Factor, ADF) é determinado por cada extracção de minerais e 

combustíveis fósseis (kg antimónio equivalente/kg extraído) baseado na 

concentração das reservas e na taxa de extracção à escala global; 

 alterações climáticas. Podem resultar em efeitos adversos para a saúde humana e 

de ecossistemas assim como danos materiais. Estão relacionadas com a emissão 

de gases de efeito de estufa. São expressas em termos de aquecimento global 

potencial para um horizonte de 100 anos (Global Warming Potencial, GWP100), 

cuja unidade é kg    /kg emissões. É um indicador à escala global; 

 esgotamento de ozono estratosférico. Devido à redução da camada de ozono, 

uma maior fracção de radiações UV-B atinge a superfície da terra. Pode resultar 

em efeitos nocivos para a saúde humana e animal, ecossistemas terrestres e 

aquáticos, em processos bioquímicos e em materiais. É medido através da 

definição do potencial de esgotamento de ozono ou de outros gases (kg CFC-11 

equivalente/kg emissões). É medido à escala global e o espectro temporal é 

infinito; 

 toxicidade em humanos. Esta categoria dedica-se a estudar os efeitos de 

substâncias tóxicas no ambiente humano. Não são incluídos riscos para a saúde 

devido à exposição em ambiente laboral. Para cada substância o potencial de 

toxicidade humana (Human Toxicity Potencials, HTP) é expresso como 1,4-

diclorobenzeno equivalentes/kg emissões. O alcance geográfico deste indicador 

varia entre local e global, dependendo da substância em causa; 

 ecotoxicidade de água doce. Refere-se a ecossistemas marinhos de água doce 

como resultado de emissões de substâncias tóxicas para o ar, água e solo. O 

potencial de ecotoxicidade (Eco-toxicity Potential, FAETP) é medido em 1,4-

diclorobenzeno equivalentes/kg emissões e o alcance pode ser tanto global como 

local; 

 ecotoxicidade marinha. Estuda os impactes de substâncias tóxicas em 

ecossistemas marinhos de água salgada (ver descrição de ecotoxicidade de água 

doce); 

 ecotoxicidade terrestre. Implica os impactes de substâncias tóxicas em 

ecossistemas terrestres (ver descrição de ecotoxicidade de água doce); 

 foto-oxidação. É a formação de substâncias reactivas (principalmente ozono) que 

são prejudiciais à saúde humana e aos ecossistemas e que podem inclusive 

causar danos a culturas agrícolas. O potencial de criação de ozono fotoquímico 

(Photochemical Ozone Creation Potential, POCP) é expresso em kg etileno 
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equivalentes/kg emissões. O espectro temporal é de 5 dias e a escala geográfica 

é global; 

 acidificação. Causa um extenso impacte no solo, lençóis freáticos, água, 

organismos, ecossistemas e materiais (edifícios). O Potencial de acidificação 

(Acidification Potentials, AP) para emissões para o ar é medido em kg     

equivalentes/kg emissões. O espectro temporal é ilimitado e a escala geográfica 

varia entre local e continental; 

 eutrofização. Inclui todos os impactes devidos ao excessivo nível de 

macronutrientes no ambiente devido a emissões de nutrientes para o ar, água e 

solo. O excesso de nutrientes potencial (Nutrification Potential, NP) tem como 

unidade kg     equivalentes/kg emissões. 

 

2.7.2 Eco-indicator 99 v2.05 

 O método Eco-indicator 99 v2.05 é também um método multi-fase com uma abordagem 

orientada para o dano (Ferreira, 2004). 

 O Eco-indicator 99 é o sucessor do Eco-indicator 95. Ambos os métodos usam uma 

abordagem orientada para o dano. O desenvolvimento do método Eco-indicator 99 começou 

com o avanço no procedimento de ponderar impactes. Tradicionalmente, as emissões e 

extracção de recursos são expressas nas ACVs em 10, ou mais, diferentes categorias de 

impactes, como a acidificação, ecotoxicidade ou extracção de recursos. Para um painel de 

especialistas ou não especialistas, é complicado atribuir factores de quantificação com 

significado objectivo, para um tão grande e abstracto número de categorias de impactes. 

Concluiu-se que ao painel não deveria ser pedido para quantificar as categorias de impactes, 

mas os diferentes danos causados por essas categorias de impactes. Como resultado, ao 

painel, constituído por 365 pessoas de um grupo de interesse de ACV suíço, foi pedido que 

avaliassem o valor do dano de 3 categorias (Goedkoop et al, 2008): 

1. Danos para a saúde humana, expressa em número de anos perdidos e número de 

anos vividos com deficiência; 

2. Danos na qualidade dos ecossistemas, expresso na forma de perda de espécies 

numa dada área, durante um determinado tempo; 

3. Danos nos recursos, expresso no excesso de energia necessário para futuras 

extracções de minerais e combustíveis fósseis. 

 Os impactes foram divididos em diferentes categorias (Goedkoop et al, 2008): 

 emissões. A caracterização dos seus factores são calculados como dano. O 

modelo de dano para o modelo de emissões inclui a análise do destino, exposição, 

análise de efeitos e dano. É aplicado para as seguintes categorias de 

carcinogênicos, danos respiratórios causados por elementos orgânicos e 

inorgânicos, alterações climáticas, radiação, camada de ozono, ecotoxicidade e 
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acidificação/eutrofização. Todos estas categorias são expressas pela deficiência 

ajustada por anos de vida (Disability Adjusted Life Years, DALY)/kg de emissões, 

com a excepção da ecotoxicidade que se mede em fracção afectada potencial 

(Potentially Affected Fraction, PAF)*  *ano/kg emissões e a 

acidificação/eutrofização que se medem em fracção desaparecida potencial 

(Potentially Affected Fraction, PDF)*   *ano/kg emissões; 

 utilização de terra. A utilização de terra tem impacte na diversidade de espécies. 

Baseada em observações de campo, é desenvolvida uma escala expressando a 

diversidade de espécies por tipo de uso de terra. A diversidade de espécies 

depende no tipo de utilização da terra e do tamanho da área usada. Tanto 

impactes regionais como locais são tidos em conta nesta categoria. O dano como 

resultado tanto da conversão de área de terra ou como da sua ocupação é 

expresso em fracção desaparecida potencial (Potentially Affected Fraction, 

PDF)*   *ano; 

 esgotamento de recursos. A Humanidade sempre extrairá os melhores recursos 

numa primeira fase, deixando os de baixa qualidade para futuras extracções. O 

dano dos recursos será experienciado pelas futuras gerações, à medida que terão 

de exercer uma maior esforço para extrair os recursos restantes. Este esforço 

extra é conhecido por "energia excedente". Para os minerais, é medido em energia 

excedente/kg mineral e, para os combustíveis fósseis é expresso em energia 

excedente/kg mineral, energia excedente/MJ ou ainda energia excedente/   de 

combustível fóssil. 

 

2.7.3 Ecopoints 97 (CH) v2.1 

 O método ecopontos é um método de avaliação quantitativa de fase única que 

expressa os resultados da avaliação em "ecopontos" baseados na relação entre o fluxo actual 

e um fluxo considerado como crítico, para cada emissão. A estrutura do método é a seguinte 

(Ferreira, 2004): 

 assenta na noção de “saturação ecológica”, desenvolvida por Muller-Wenk e 

melhorada por Braunschweig; 

 as diversas cargas são avaliadas por meio de um “indicador de saturação 

ecológica”, chamado Ecofactor; 

 a multiplicação da carga poluente pelo seu Ecofactor dá o peso ecológico 

expresso em pontos de carga ecológica, chamados ecopontos. 

 A expressão matemática é: 

              ∑                                     

 Para cada avaliação ecológica, é necessário possuir os seguintes dados: 
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a) Quantidade de emissões específicas (p. ex:, 5 g de SO2/kg de material); 

b) Emissões totais (ou consumo) num espaço bem determinado (p. ex: emissão total 

de SO2 na Suíça: 68000 ton/ano); 

c) Emissão ou consumo máximo admissível correspondente a esta ameaça 

ambiental num espaço bem determinado (p. ex:, a emissão máxima tolerável de 

SO2 na Suíça: 54400 ton/ano). 

 A função matemática escolhida para determinar o indicador de saturação ecológica ou 

Ecofactor é a seguinte função linear: 

             
 

  
   

 

  
     

 Onde:  

 c = 10¹  - coeficiente adimensional, que evita a presença de potências negativas 

de 10; 

 F - representa o fluxo actual de uma carga ambiental (m³/ano); 

 Fk - representa a carga ambiental máxima admissível, ou seja, o fluxo crítico 

(m³/ano); 

 (F / Fk) - é um factor linear que exprime a ponderação de uma carga ambiental 

exercida sobre um determinado sector ecológico em função da razão entre a 

carga actual e a carga máxima admissível para esse sector. Ao adoptar uma 

ponderação linear, assume-se que, se F for igual a Fk, o consumo de uma certa 

quantidade de matéria será duas vezes mais grave do que se F for igual a metade 

de Fk; 

 (1/ Fk) é um factor de normalização que exprime o facto de as cargas ambientais 

deverem ser normalizadas em função da carga total crítica para a área 

considerada. 

 Na versão mais recente deste método (Ecopoints 97 (CH) v2.1) a equação anterior é 

utilizada quando a normalização é baseada no “valor alvo” ou “emissão crítica”. Mas, quando a 

normalização é baseada na “emissão actual”, a equação utilizada para calcular o Ecofactor é 

(Braunschweig et al, 1998): 

              
 

 
   

 

  
   

 

  
     

 Em que: 

 
 

 
 = factor de normalização 

 
 

  
   

 

  
     = factor de avaliação 
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2.7.4 Impact 2002+ 

Impact 2002+ é um método de avaliação de impactes desenvolvido no Instituto Federal 

Suíço da Tecnologia em Lausanne (Swiss Federal Institute of Technology - Lausanne, EPFL). 

O método propõe uma implementação de um conjunto de aspectos, bem como a conjugação 

de abordagem de categorias intermédias/dano, ligando todos os tipos de resultados de 

inventário de ciclo de vida via 14 categorias intermédias a 4 categorias de dano (apresentados 

na Figura  

Figura 2-4 – Esquema geral do Impact 2002+ (Goedkoop et al, 2008) 

 

 A caracterização dos factores para a toxicidade humana e aquática e a ecotoxicidade 

terrestre são retiradas da metodologia IMPACT 2002. Os factores de caracterização para as 

outras categorias são adaptados de métodos existentes como, por exemplo, o Eco-indicator 99, 

CML 2001, IPPC e Cumulative Energy Demand (Goedkoop et al, 2008). 

 As unidades que são usadas neste método estão no Quadro 2-3: 

 

 

Inventário de 

ciclo de vida 

Categorias intermédias 

 

Toxicidade para 

humanos 

Efeitos respiratórios 

Radiação ionizante 

Redução da camada de 

ozono 

Oxidação fotoquímica 

Ecotoxicidade aquática 

Ecotoxicidade terrestre 

Acidificação aquática 

Eutrofização aquática 

Acidificação/eutrofização 

terrestre 

Ocupação terrestre 

Aquecimento global 

Categorias de dano 

Saúde humana 

Qualidade de 

ecossistemas 

Alterações 

climáticas 

Recursos 
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Quadro 2-3- Unidades aplicadas no método Impact 2002+ 

Categorias de dano Unidades 

Saúde humana DALY/pessoa/ano 

Qualidade de ecossistemas PDF.  .ano/pessoa/ano 

Alterações climáticas kg C  /pessoa/ano 

Recursos MJ/pessoa/ano 

 

2.7.5 Sumário 

 Cada método sistematiza os impactes segundo regras e metodologias diferentes entre 

si. No Quadro 2-4 mostra-se como estão organizados os diferentes impactes ambientais em 

cada um dos métodos permitindo uma comparação imediata de forma intuitiva. 

Impactes como a acidificação, eutrofização, alterações climáticas, deterioração da 

camada de ozono e os diferentes tipos de ecotoxicidades estão presentes em quase todos os 

métodos sendo que são medidos de forma distintas e são apresentados com unidades também 

elas distintas. A excepção é o método Ecopoints 97 que opta por avaliar as quantidades de 

emissões específicas. 
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Quadro 2-4- Sumário dos métodos com os impactes e unidades aplicadas (Renou et al, 2007) 

Método CML 2001 Eco-Indicator 99 Ecopoints 97 Impact 2002+ 

Responsáveis 

pelo 

desenvolvimento 

Centre of Environmental Studies (CML), Universidade de 

Leiden, Holanda 

 

 

Unidades 

Pré Consultants, 

Amersfoort, Holanda 

 

 

Unidades 

Swiss Agency for the Environment, Forests 

and Landscape (SAEFL), Berna, Suíça 

 

 

Unidades 

Swiss Federal Institute of Technology of Lausanne (EPFL), 

Lausanne, Suiça 

 

 

Unidades 

Impactes 
Alterações climáticas 

Eutrofização 

Acidificação 

Esgotamento de recursos 

abióticos 

 

 

Esgotamento do ozono 

atmosférico 

 

Foto-oxidação 

Toxicidade em humanos 

Ecotoxicidade terrestre 

Ecotoxicidade água doce 

Ecotoxicidade marinha 

kg C  /kg extraído 

kg     eq./kg emissões 

kg     eq./kg emissões 

kg antimónio eq./kg extraído 

 

 

 

kg CFC-11 eq./kg emissões 

 

 

kg etileno eq./kg emissões 

1,4diclorobenzeno eq./kg emissões 

1,4diclorobenzeno eq./kg emissões 

1,4diclorobenzeno eq./kg emissões 

1,4diclorobenzeno eq./kg emissões 

Alterações climáticas 

Eutrofização 

Acidificação 

Utilização da terra 

Esgotamento de recursos 

 

 

Camada de Ozono 

 

 

Carcinogênicos 

Radiação 

Ecotoxicidade 

Danos respiratórios 

orgânicos 

Danos respiratórios 

inorgânicos 

DALY/kg 

PDF.  .ano/kg 

PDF.  .ano/kg 

PDF.  .ano 

Excedente/kg ou 

excedente/   

 

DALY/kg 

 

 

DALY/kg 

DALY/kg 

PAF.  .ano/kg 

DALY/kg 

 

DALY/kg 

   ,     

 

 

Energia 

 

 

 

 

 

 

Poeiras 

Radiação (alta, baixa/média) 

COD, N,    , P 

Metais no solo (Cd, Hg, Pb, Zn) 

Metais no ar e água (Cr, Cu, 

Ni) 

Nitratos no solo 

Pesticidas no solo 

Desperdícios 

 Aquecimento global 

Eutrofização aquática/terrestre 

Acidificação aquática/terrestre 

Ocupação terrestre 

Energia não renovável 

Extracção mineral 

 

Redução da camada de ozono 

 

 

Toxicidade para humanos 

Radiação ionizante 

Oxidação fotoquímica 

Efeitos respiratórios 

Ecotoxicidade terrestre 

Ecotoxicidade aquaática 

kg    /pessoa/ano 

PDF.  .ano/pessoa/ano 

PDF.  .ano/pessoa/ano 

PDF.  .ano/pessoa/ano 

MJ/pessoa/ano 

MJ/pessoa/ano 

 

DALY/pessoa/ano 

 

 

DALY/pessoa/ano 

DALY/pessoa/ano 

DALY/pessoa/ano 

DALY/pessoa/ano 

PDF.  .ano/pessoa/ano 

PDF.  .ano/pessoa/ano 

DALY, Disability Adjusted Life Years; PDF, Potentially Disappeared Fraction; PAF, Potentially Affected Fraction. 
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2.8 Benefícios e limitações de um estudo ACV 

 Os dados de um estudo ACV em conjunto com outra informação, por exemplo, dados 

de custos e desempenho, podem ajudar os responsáveis pela tomada de decisão na selecção 

de produtos ou processos que resultem num menor impacte para o ambiente (Ferreira, 2004). 

 A metodologia ACV ajuda a identificar a transferência de impactes ambientais de um 

meio para outro (p. ex:, a eliminação de emissões atmosféricas pode ser feita à custa do 

aumento das emissões de efluentes líquidos) e/ou de um estágio de ciclo de vida para outro (p. 

ex:, da fase de aquisição de matérias-primas para a fase de utilização) (Ferreira, 2004). 

 Por exemplo, quando se escolhe entre dois produtos concorrentes, pode parecer que a 

“opção-1” é melhor para o ambiente porque necessita de menos matérias-primas, na fase de 

fabricação, do que a “opção-2”. Porém, porque na elaboração de um estudo ACV são 

considerados todos os estágios do ciclo de vida, os resultados finais podem mostrar que é a 

“opção-1” que causa mais impacte no ambiente, dada a necessidade que tem de um maior 

consumo de electricidade, na fase de utilização, do que a “opção-2”. Sem a elaboração de um 

estudo ACV, estes factos não serão detectados (Ferreira, 2004). 

 A grande vantagem e progresso do ponto de vista do ambiente consistem na 

capacidade do ACV detectar e contabilizar os impactes e trocas entre as várias fases e 

tipologias de trocas entre eles (trade-offs). O preço a ser pago por estas e outras vantagens do 

ACV consiste no espaço e tempo necessários para a elaboração da análise e nos respectivos 

custos. O ACV tornou-se uma metodologia muito usada, devido à maneira de tratar tópicos 

como estruturas, avaliação de impactes e qualidade de informação (Klöpffer, 1998). 

 A elaboração de um estudo ACV necessita normalmente de muitos recursos e arrasta-

se por muito tempo. Deste modo, os recursos financeiros deverão ser balanceados com os 

benefícios previsíveis do estudo (Ferreira, 2004). 

 Uma análise do ciclo de vida não contempla em si, tipicamente, as dimensões 

económica e social do produto ou serviço em avaliação (ISO 14040, 1997). É portanto um 

processo não direccionado para avaliação de custos. 

    

2.9 Dimensão económica (custo no ciclo de vida) 

 Um produto ou serviço pode ser excelente em termos ambientais mas, se não for 

economicamente viável, nunca será posto no mercado pela organização responsável 

(Nakamura e Kondo, 2006). Por outro lado, o preço de um produto pode ser relativamente 

reduzido e, no entanto, acarretar custos onerosos a nível de exploração (licenças, eliminação 

de resíduos, manutenção). Os custos das várias etapas do ciclo vida geralmente não são 

visíveis porque normalmente o preço de mercado não reflecte os custos associados às etapas 
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do uso e eliminação de resíduos e reciclagem associados ao final do ciclo de vida (Nakamura e 

Kondo, 2006). 

 A ACV é uma excelente ferramenta para considerar os aspectos ambientais de um 

projecto. No entanto, como para as organizações o factor económico é muito importante na 

formulação de uma decisão, é relevante avaliar a questão de modo sistemático como acontece 

com o ambiente na metodologia ACV (Reich 2004). 

 A sustentabilidade só pode ser alcançada se forem propostas soluções de melhoria 

ambiental ou social e economicamente viáveis. Um processo de Análise do Custo do Ciclo de 

Vida (ACCV), em inglês Life Cycle Cost (LCC), baseado numa análise de ciclo de vida, é um 

método poderoso de associar o ponto de vista económico, nomeadamente custos, incluindo 

todos os sistemas importantes e interligações no ciclo de vida de um produto ou serviço. É 

demonstrável que, por vezes, a aplicação de soluções mais caras pode levar a uma poupança 

significativa do sistema como um todo (Rebitzer et al, 2003). 

 A ACV é uma metodologia estabelecida, em contínua evolução, que estrutura a 

avaliação de impactes ambientais de um produto, para o qual foram desenvolvidas normas 

internacionais de normalização. Para a ACCV, a dimensão económica da ACV não pode ser 

definida com um conceito uniforme ou estruturado. Existem muitas abordagens, dependendo 

do objectivo, alcance e metodologia (Rebitzer et al, 2003). 

 Não existem normas ou certificações para um processo de análise do custo de ciclo de 

vida (ACCV) e existem numerosos exemplos e definições para o que deve ou não significar 

essa mesma análise (Reich, 2004). Devido ao seu uso complementar, é desejável que as 

metodologias ACCV e ACV sejam baseadas na mesma estrutura teórica e definição de dados 

(Nakamura e Kondo, 2006). 

 A noção de ACCV tem vindo a ser desenvolvida pelo grupo de trabalho da SETAC 

LCC, tendo chegado à seguinte fórmula para calcular o custo do ciclo de vida (Nakamura e 

Kondo, 2006): 

                                                                                 

  

Percebe-se, portanto, que o resultado obtido com a ACCV não é mais do que um 

somatório de todos os custos associados às diversas fases do ciclo de vida do produto ou 

serviço. O valor obtido no final e expresso por unidade monetária/unidade de produção 

considerada. 

 No Quadro 2-5, está indicada a relação entre os elementos da ACV e da ACCV. 
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Quadro 2-5- Relação entre os elementos da ACV (azul e asterisco *) e da ACCV (negro) 

(Rebitzer et al, 2003) 

 Custo para o produtor do 

produto 

Custo para o utilizador do produto 

R&D Pesquisa de mercado 

Custos de desenvolvimento 

 

Produção Materiais* 

Energia* 

Maquinaria 

Mão-de-obra 

Gestão de resíduos* 

Controlo de emissões* 

Consumos e Emissões dos 

Transportes* 

 

Uso Manutenção/Reparação 

(garantia) 

Responsabilidade 

Infra-estruturas 

Consumos e emissões dos transportes* 

Armazenamento 

Materiais* 

Energia* 

Manutenção/reparação 

Infra-estruturas 

Fim de 

vida 

 Recolha de desperdícios* 

Desmantelamento/reciclagem/eliminação* 

 

 Actualmente, não existe um método de quantificação que não apresente falhas, ou 

seja, um método que seja aceitável para todas as ocasiões e objectos de análise. Diferentes 

métodos de quantificação dão origem a diferentes resultados e nem sempre é possível afirmar 

qual o melhor método para um caso em específico (Reich, 2004). 

 A metodologia ACCV baseada em ACV tem como objectivo (Rebitzer et al, 2003): 

 comparar alternativas de custos de ciclo de vida; 

 detectar factores de custo directos e indirectos; 

 identificar trade-offs no ciclo de vida de um produto; 

 utilizar o custo total para identificar novos produtos; 

 registar as melhorias alcançadas por uma organização no que diz respeito a um 

determinado produto. 

 Com uma avaliação ACCV, pretende-se obter um valor final, em unidades monetárias, 

que soma todos os custos do produto ao longo do seu ciclo de vida. Utilizando a estrutura da 
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ACV, procura-se avaliar todos os custos de todos os processos, acções, matérias-primas, mão-

de-obra, licenças ambientais, transportes, energia e tudo o que está presente no ciclo de vida. 

 Este processo permite uma avaliação económica e ambiental integral de diferentes 

opções e, por isso, dá aos decisores, com responsabilidade, a possibilidade de tomarem 

melhores decisões e de forma mais transparente, mesmo tendo em conta a existência de 

alguns trade-offs. Assim, tal abordagem é uma contribuição essencial para a utilização de 

práticas de gestão do ciclo de vida e correspondente sustentabilidade da economia e ambiente 

(Rebitzer et al, 2003). 

 

2.10 ACV aplicado a tijolos 

 A pesquisa efectuada evidencia que as análises de ACV especificamente à produção 

de tijolos ainda são reduzidas. Entre os trabalhos publicados, é de referir a análise ambiental à 

produção de tijolos de uma fábrica situada na Grécia, da autoria de Christopher Koroneos e 

Aris Dompros, da Universidade de Thessaloniki (2007) e o trabalho realizado por Almeida, 

Arroja e Dias sobre a análise de ciclo de vida (cradle to gate) de um tijolo português (2010). 

 Os sistemas de produção de tijolos têm vindo a ser projectados, na sua essência, para 

responder a uma enorme e crescente necessidade de materiais de construção de forma 

eficiente, rápida e que responda aos padrões de qualidade exigidos (Koroneos e Dompros, 

2007). 

  Na pesquisa efectuada sobre análise do ciclo de vida do tijolo, foi possível apurar que 

é um produto altamente exigente em termos de energia e que tem um elevado impacte a nível 

de emissões de dióxido de carbono, especialmente na fase de produção (Koroneos e Dompros, 

2007). Isto deve-se ao facto de ser necessário efectuar uma cozedura dos tijolos a altas 

temperaturas por um tempo considerável, em fornos de grandes dimensões. 

 Na Figura 2-5 é apresentado um esquema simplificado do ciclo de vida do tijolo, desde 

a extracção da matéria-prima principal, a argila, que é posteriormente submetida a uma série 

de processos de modo a produzir o produto final, o tijolo. De seguida, procede-se ao 

empacotamento para permitir o transporte das paletes de tijolos de maneira acondicionada, 

forma em que normalmente se transporta, desde o local de produção até aos estaleiros de 

obras onde é usado como um de muitos componentes da construção de todo o tipo de edifícios 

e construções. No final da vida útil do produto, é-lhe dado o destino final, que passa 

normalmente por ser levado a aterro juntamente com os restantes materiais utilizados no 

edifício demolido ou reconstruído. 

 Durante todo o ciclo de vida, são vários os inputs e os outputs do processo. Os mais 

importantes são as matérias-primas, a água e a energia, esta última normalmente obtida 

directa e indirectamente de combustíveis fósseis. Existe a necessidade de aquecer os fornos 

onde são utilizados os combustíveis fósseis, de forma directa, assim como na fase de 
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transporte, entre as diversas fases do ciclo de vida. Indirectamente é utilizada imensa 

electricidade obtida em grande percentagem através de centrais termoeléctricas de todos os 

tipos. 

 Como outputs, tem-se emissões na forma gasosa, principalmente CO₂ resultante da 

queima dos combustíveis fósseis em diversas fases, resíduos líquidos, principalmente na fase 

de produção e, finalmente, resíduos sólidos. 

 O ciclo de vida de produtos cerâmicos de construção é longo, devido à grande 

durabilidade dos produtos, e também por serem adequados para reciclagem (Almeida et al, 

2010). Considera-se que um tijolo normal tem o tempo de vida útil estimado de pelo menos 80 

anos (Koroneos e Dompros, 2007). 

 

 

Figura 2-5 – Representação simplificada do ciclo de vida do tijolo (Koroneos e Dompros, 2007) 

 

  Existem diferentes soluções nas diversas fases do processo, de modo a tornar o ciclo 

de vida, em geral, menos nocivo para o ambiente, seja escolhendo combustíveis mais 

responsáveis ambientalmente, como a biomassa, ou ainda a recolha de tijolos em final de vida 

útil que podem servir, em parte, na composição da mistura usada na produção de novos tijolos. 
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 De um modo mais completo (Figura 2-6), percebe-se que o ciclo de vida do tijolo é 

complexo e que envolve uma série de etapas diferentes, por parte de entidades distintas, que 

vão desde empresas que se dedicam a explorar a matéria-prima, barro, à organização que 

produz os tijolos, até aos empreiteiros que os utilizam para as mais diversas construções. São 

assim diversos os inputs e outputs de todo o sistema. 

 Entre as diversas entidades existe sempre a necessidade de transportar os produtos, 

sendo para isso empregues diferentes meios de transporte, que necessitam também de 

diversas formas de energia e geram resíduos de várias naturezas. 
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Figura 2-6 – Esquema do ciclo de vida do tijolo 

 

Em síntese, a ACV é hoje uma metodologia já estruturada em desenvolvimento e com 

aplicação em diferentes áreas, sendo relevante destacar a comparação entre dois produtos, 

processos de produção e levantamento dos impactes relativos a cada uma das fases de vida 

do objecto de estudo no capítulo seguinte (3.) sobre a produção de tijolo e inventário. 
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3. Produção de tijolos e inventário 

3.1 Unidade de produção e tipo de tijolo 

 Seguidamente, faz-se uma apresentação específica do caso de estudo usado para 

estudar a produção de tijolos, assim como o tipo de tijolo em análise. Finalmente, o capítulo 

fala do modelo adoptado e a base de dados utilizada para ajudar a complementar os dados 

recolhidos no caso de estudo. 

 

3.1.1 Caso de estudo 

A unidade de produção em estudo, Cerâmica de Pegões, SA, foi fundada em 1957 com 

sede na freguesia de Pegões, Concelho do Montijo, com o objectivo de produzir produtos 

cerâmicos de alvenaria para fornecer o mercado da construção dedicando-se actualmente, em 

exclusivo, à produção de tijolos cerâmicos destinados à construção. 

 A empresa conta com 24 colaboradores a tempo inteiro e produz anualmente entre 50 

e 64 mil toneladas de tijolos, o que corresponde a uma média de 60.032 tijolos nos últimos 7 

anos de produção como é apresentado na Figura 3-1. Tendo em conta que o tecido produtivo 

das fábricas de tijolos português se encontra na faixa de produção anual entre as 50 e as 100 

mil toneladas e empregam, na sua maioria entre 21 e 30 trabalhadores, a fábrica Cerâmica de 

Pegões, SA é um excelente caso de estudo, que pode servir para representar a indústria em 

Portugal. O forno instalado na fábrica é do tipo túnel contínuo, facto que reforça a ideia anterior. 

 

Figura 3-1 – Volume de produção de tijolos na Cerâmica de Pegões, SA 
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A empresa que detém a fábrica possui também vários barreiros, de onde obtém a 

esmagadora maioria da argila (98%) que usa na sua actividade de produção de tijolos. 

Na Figura 3-2, é possível enquadrar a localização da unidade de produção no território 

nacional. A fábrica ocupa 31.873   , distribuídos por uma área coberta com 11.532   , uma 

área de parque com 8.337    em que se localizam algumas paletes de produto acabado assim 

como o edifício de escritórios e, finalmente, a área de armazenagem de argila com 12.004   . 

 

Figura 3-2 – Localização geográfica e delimitação da área industrial da fábrica Cerâmica de 

Pegões, SA (a tracejado azul) (Google Earth, 2009) 
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3.1.2 Extracção de argila e processo de produção 

O processo de fabrico de tijolos na Cerâmica de Pegões, SA está em consonância com 

o que se pode encontrar no mercado nacional e internacional, nomeadamente no tipo de forno 

usado no processo que é de túnel contínuo. A fábrica dispõe de uma linha de montagem que 

tem sido alvo de sucessivos melhoramentos ao longo dos anos, sendo de destacar a 

conversão do forno da unidade, onde são cozidos os tijolos, em 2006, de modo a permitir que o 

combustível utilizado até à data na geração de calor, o fuelóleo, pudesse ser em parte 

complementado por biomassa ou mesmo completamente substituído, como veio a acontecer 

em 2007. O processo de produção estabelecido nesta unidade é uma linha de produção semi-

contínua e está esquematizada na Figura 3-3. 
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Figura 3-3 – Fluxo do processo de produção da Cerâmica de Pegões, SA 

 

A matéria-prima nuclear desta indústria é a argila. Sendo um minério, é obtido através 

de minas escavadas na crosta terrestre a céu aberto, tradicionalmente chamadas de barreiros. 

São utilizadas máquinas pesadas diversas para esta operação, nomeadamente pás 

carregadoras, pás retroescavadoras e bulldozers. Toda a matéria é então carregada em 

camiões de caixa aberta de 32 toneladas que transportam a argila e a depositam na zona de 
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armazenagem a céu aberto. Em média, percorrem 12    desde o barreiro até ao local da 

fábrica. 

O processo inicia-se com o transporte da argila com uma pá carregadora para um 

desagregador que prepara a argila descompactando-a e eliminando os resíduos não 

desejados. É então levada através de um conjunto de telas até a um laminador de cilindros e, 

posteriormente, a um misturador-amassador onde se pode adicionar água de modo a obter-se 

a mistura, a humidade e a granulometria adequadas. De seguida, é deixada em repouso de 

modo a que a humidade se homogeneize. 

É então transportada novamente, por meio de um conjunto de telas até uma fieira com 

câmara de vácuo, onde, com o auxílio de água e vapor de água, é feita a extrusão da argila 

através de um molde acoplado na boca da fieira. Procede-se ao corte da argila de modo a 

obter tijolos com as dimensões pretendidas. Os tijolos são de seguida agrupados e carregados 

por um equipamento de elevação e deposição mecânicas nas sucessivas prateleiras de uma 

estante de secagem. 

As estantes cheias de tijolos verdes são introduzidas então num secador semi-contínuo 

em túnel. O secador é alimentado com calor recuperado do forno e insuflado por meio de um 

ventilador. Quando este calor é insuficiente, recorre-se a um gerador de calor auxiliar a GPL. 

Só quando entra uma estante com tijolos verdes, sai uma estante com tijolos secos e daí o 

secador funcionar de modo semi-contínuo. 

Posteriormente, os tijolos secos são descarregados das estantes saídas do secador e 

dispostos sobre vagões que os vão transportar durante o período de cozedura num forno túnel. 

Existe um total de 114 vagões. Todo o movimento dos vagões no interior e exterior do forno é 

feito por um sistema automático de transporte mecânico sobre carris. A movimentação no 

interior do forno é contínua e faz-se por impulsos de acordo com o ciclo de cozedura. 

Os tijolos cozidos são descarregados dos vagões, embalados por cintagem com fita de 

polipropileno e colocados sobre paletes de madeira, por meio de um equipamento automático 

de descarga, cintagem e paletização. 

As paletes são retiradas do tapete de descarga por meio de um empilhador que as 

transporta e deposita no parque de armazenamento e expedição. 

  

3.1.3 O tijolo 

 O produto em análise é o tijolo 30 x 20 x 11 cm, tradicionalmente chamado de tijolo 

“11”. Trata-se de um tijolo cerâmico de alvenaria de furação horizontal com estrias de reboco. 
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Figura 3-4 – Tijolo cerâmico de alvenaria 30 x 20 x 11 cm (Cerâmica de Pegões SA, 2008) 

 No Quadro 3-1 estão apresentados as características técnicas desse tijolo (30 x 20 x 

11 cm) produzido pela Cerâmica de Pegões, SA.  

 

Quadro 3-1- Características técnicas do tijolo cerâmico de alvenaria 30 x 20 x 11 cm, 

produzido pela Cerâmica de Pegões, SA 

Característica Dimensão 

Altura  190    

Comprimento  294    

Largura  109    

Reacção ao fogo Euroclasse A1 (incombustível) 

Resistência à compressão  4     

Resistência térmica 0,322       

Condutividade térmica 0,338      

Peso 4,1    
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3.2 Inventário 

O inventário é uma fase fundamental, onde se obtêm e sistematizam os principais 

consumos, emissões e outros dados relevantes. 

Neste subcapítulo, apresentam-se os dados obtidos junto dos responsáveis técnicos da 

unidade de produção da Cerâmica de Pegões SA, assim como o levantamento de dados 

efectuado através de diversas verificações no local. 

O período de referência dos dados provenientes do levantamento foi o ano civil de 

2008, já que era o período de dados disponíveis na altura da efectivação desta etapa da tese. 

 

3.2.1 Dados levantados  

No ano de 2008, foram produzidas 71.902 toneladas de tijolos 30x20x11 na Cerâmica 

de Pegões SA, o que corresponde a cerca de 17.500.000 tijolos no total. 

No Quadro 3-2 estão indicados as matérias-primas usadas assim como as quantidades 

consumidas. No sistema de produção, são ainda empregues outros componentes, 

nomeadamente cintas de polipropileno e paletes de madeira, tendo sido empregues 13.024    

e 62.494 unidades respectivamente. 
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Quadro 3-2- Inputs do sistema de produção, no ano de 2008, da Cerâmica de Pegões, SA 

 Total Por unidade de tijolo 

Electricidade (média tensão) 2.301.190     0,131     

Gás natural 50.893    0,0029    

Biomassa 6.723.640    0,3834    

Água 5.557    0,000317    

Argila 86.282     0,00492     

Gasóleo 45.629   0,002602   

Cinta de polipropileno 16.974    0,000967    

Palet 81442 unidades 0,004644 unidades 

 

Foram também levantados os dados de 2005 referentes ao consumo de fuelóleo para 

uma produção de 57.899 toneladas de tijolos, que equivale a 14.121.707 unidades de tijolo 

(Quadro 3-3). Todos os demais valores dos inputs neste ano não foram contabilizados visto 

que todos os valores usados são referentes a uma unidade de tijolo e, tendo em conta que a 

mudança no combustível do forno não interfere com qualquer um dos outros inputs, foram 

usados os valores por unidade de tijolo apurados com os dados de 2008. 2005 foi o último ano 

em que se usou apenas fuelóleo como fonte de energia no forno. 

 

Quadro 3-3- Input do sistema de produção, no ano de 2005, da Cerâmica de Pegões, SA 

 Total Por unidade de tijolo 

Fuelóleo 1.568.128    0,1110    

Para a construção do modelo, foi necessário fazer o levantamento de dados que vão 

para além das quantidades de matérias-primas e combustíveis necessários à produção. Estes 

dados dizem respeito ao tipo de maquinaria presente na fábrica, características dos camiões 

usados no transporte da argila entre o barreiro e a unidade de produção assim como os usados 

no transporte de biomassa. Estudou-se igualmente o barreiro em termos de dimensão e 

período de vida útil. 
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A biomassa é transportada em camiões de 12     percorrendo um percurso de 50   , 

por outro lado, o fuelóleo era transportado por um conjunto de tractor e cisterna com 

capacidade de 25     ao longo de 80 k . 

 

Quadro 3-4- Dados adicionais da Cerâmica de Pegões, SA 

Potência do forno 2720     

Potência total do secador 718     

Transporte de biomassa Distância: 50    

Capacidade: 14     

Classe: Euro 3 

Transporte de fuelóleo Distância: 80    

Capacidade: 25     

Classe: Euro 3 

Transporte de barro Distância: 12    

Capacidade: 20     

Classe: Euro 3 

 

 No Quadro 3-5, são apresentados o custo do fuelóleo que se praticava em 2005 e o 

custo da biomassa que se registava em 2008. Ambos os valores estão apresentados em       

e ambos incluem o custo do transporte até à fábrica. A alteração no forno foi realizada com um 

custo associado praticamente insignificante. 

 

Quadro 3-5- Custos dos combustíveis fuelóleo e biomassa em 2005 e 2008 respectivamente, 

em      . 

Combustível Custo       ) 

Fuelóleo 267,98 

Biomassa 32,09 
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4. ACV do tijolo 

 Neste capítulo, são apresentados e descritos os resultados do estudo realizado sobre o 

tijolo, bem como a sua discussão empírica. 

 Inicia-se então com a apresentação dos pressupostos que foram tidos em conta no 

desenvolvimento do modelo e, de seguida, dos resultados obtidos com a aplicação do mesmo 

no SimaPro. 

 

4.1 Modelo e seus inputs 

 Na realização deste estudo, optou-se por utilizar o software SimaPro (previamente 

utilizado na disciplina de impactes ambientais), adoptando a base de dados Ecoinvent v2.0, 

com o objectivo de obter uma análise simplificada dos impactes. A utilização da base de dados 

Ecoinvent v2.0 prende-se com o facto de não ser possível, num período de tempo razoável, 

fazer o levantamento detalhado e preciso de todos os consumos e emissões resultantes da 

actividade de produção. 

 Como software de apoio à construção de um modelo representativo do objecto em 

estudo, o SimaPro é uma solução interessante em termos de eficácia e consumo de tempo e o 

seu método de análise é bastante completo. 

 O SimaPro é um programa muito utilizado em design ambiental e ACV, que serve de 

suporte ao design para processos e sistemas de materiais. Tem uma função de entrada de 

dados simples, constituído por duas áreas fundamentais, sendo eles os processos e os 

materiais. Escolhe-se o dado a introduzir de uma das bases de dados disponíveis, neste caso 

sempre do Ecoinvent v2.0, e atribui-se um valor de acordo com as unidades. 

 

4.2 Pressupostos 

 Na avaliação do desenvolvimento da análise ambiental da produção de tijolos, aplicada 

ao caso de estudo Cerâmica de Pegões SA, numa óptica de ecodesign, utilizou-se como base 

a ACV, com recurso ao software SimaPro. 

 A abordagem ecodesign foi feita analisando o ciclo de vida da peça e a consequente 

pressão ambiental gerada quer na fase de extracção e transporte das matérias-primas, como 

na fase de produção da peça. Não se foi além dessa fase do estudo no ciclo de vida do tijolo 

visto ser até esta fase que está concentrada a maior fatia dos impactes. 

A unidade funcional para a elaboração do estudo é um tijolo 30 x 20 x 11 cm. Assim, 

todos os dados utilizados durante o trabalho, tal como os resultados obtidos, são referentes a 

um tijolo. 
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 É utilizada a base de dados Ecoinvent v2.0, cujos dados resultam de diversos estudos 

e monitorizações em diferentes locais na Europa e ou especificamente para determinados 

países. O que pode suceder, por exemplo, é que os dados provenientes de um processo numa 

fábrica de tijolos são uma média com base em duas fábricas existentes em determinado país 

sendo que possivelmente não representa a realidade deste contexto no território português. 

Assim, foi necessário assumir que determinados processos e ou materiais utilizados no 

processo em estudo são semelhantes aos presentes na base de dados o que pode não 

corresponder exactamente ao que se passa em Portugal e, mais concretamente, na fábrica 

Cerâmica de Pegões, SA. 

 Processos relativos à construção da fábrica e infra-estruturas, manutenção da 

maquinaria e actividades de pessoal foram deixados de fora do estudo. 

 Os dados obtidos na fase de inventário, através de inquérito informal aos responsáveis 

pela fábrica, após realizando alguns cálculos intermédios permite-se alocar a realidade 

processual deste projecto para o contexto solicitado. Não se pretende com este trabalho 

calcular impactes locais mas sim pressões ambientais, como define a metodologia ACV. 

 

4.3 Aplicação do SimaPro e resultados 

Os resultados obtidos após a construção do modelo e aplicação do método Eco-

indicator 99 que permitem identificar, quantificar e qualificar os impactes são seguidamente 

apresentados. Denomina-se “Tijolo Biomassa” à fase do ciclo de vida que diz respeito ao 

processo de fabrico do tijolo utilizando um forno alimentado a biomassa, de “Tijolo Fuelóleo” ao 

mesmo processo de fabrico mas onde o forno é alimentado a fuelóleo e, finalmente, de 

“Extracção Argila” ao processo de extracção e transporte da argila até à fábrica. O método 

usado, como descrito no capítulo referente à revisão bibliográfica, divide os impactes em três 

grandes grupos: danos para a saúde humana, danos no ecossistema e danos aos recursos 

naturais. 

Todos os impactes são apresentados em milipoints (   ), unidade padrão da 

generalidade dos métodos de avaliação dos impactes no ciclo de vida e, consequentemente, 

dos softwares usados na sua aplicação, cuja escala é escolhida de maneira a que o valor de 1 

point (  ) representa um milésimo do peso ambiental de um habitante europeu médio. 

 

4.3.1 Tijolo Fuelóleo vs Tijolo Biomassa  

 Tendo em conta que recentemente (2006) foram investidos meios na alteração do forno 

para passar a funcionar com biomassa como combustível, em vez de fuelóleo, foi decidido que 

seria coerente fazer uma análise da configuração de produção anterior de modo a perceber as 

consequências que esta mudança veio trazer em termos de impactes ambientais. 



 
 

52 

 Todos os gráficos apresentados nesta fase terão dados dos dois sistemas de modo a 

ter uma percepção clara das suas diferenças. Não se focará a fase do ciclo de vida da 

extracção de argila visto que este processo não sofreu qualquer alteração com a mudança 

ocorrida no forno.  

Sem margem para dúvida, pode afirmar-se que o sistema de forno usado até ao ano de 

2006 acarreta impactes mais profundos em todas as áreas que o sistema Eco-indicator 99 

avalia. Tal está claramente demonstrado na Figura 4-1. Se as diferenças nos impactes que 

dizem respeito à saúde humana, e à qualidade do ecossistema não são muito acentuadas, 

assume uma dimensão de grande relevância na área dos recursos, para mais do dobro. 

 

 

Figura 4-1 – Impactes agregados de Tijolo Biomassa e do Tijolo Fuelóleo, em    , Eco-

indicator 99 

 

 Se se agregar os impactes por solução, tem-se uma noção mais real da diferença que 

existe entre as duas opções. O impacte da fase de produção usando fuelóleo atinge um valor 

perto de 55    , mais concretamente 55,18    , enquanto a solução que emprega biomassa 

tem como valor total de impacte de 31,89    . Esta redução representa um decréscimo de 

42,21% após a mudança de combustível, valor muito significativo. 

Na maioria das áreas de avaliação de impactes as diferenças entre as duas soluções 

em discussão não são muito significativas, como está patente na figura 4-2, com a excepção 

da categoria dos impactes nos combustíveis fósseis. Este resultado vem no seguimento dos 

resultados até aqui apresentados, em que os impactes que dizem respeito aos recursos têm 

uma diferença acentuada. O parâmetro ocupação de terra é o único em que a prestação do 

sistema a biomassa é algo inferior ao sistema a fuelóleo. 
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Figura 4-2 – Impactes desagregados do Tijolo Biomassa e do Tijolo Fuelóleo, em    , Eco-

indicator99 

  

No caso do Tijolo Fuelóleo, o forno é o processo que mais contribui para os impactes 

registados, tal como no caso da biomassa, registando um impacte de 12,1    . Só por si não é 

uma subida elevada (cerca de 20%) quando comparado com o Tijolo Biomassa (10,6    ) e 

não serve para explicar as diferenças visíveis na pontuação global do processo, mas tendo em 

conta que os processos de produção de petróleo e refinação necessários para obter o 

combustível são também contabilizados na avaliação do ciclo de vida, o valor total dos 

impactes sobe. As operações de produção de petróleo são os cinco maiores processos em 

termos de impacte a seguir ao forno, contabilizando todos juntos cerca de 19,13    , valor 

muito substancial. Estes processos não estão presentes no ciclo de vida do tijolo produzido 

com forno a biomassa. 

Os processos de produção de petróleo juntamente com o forno de fuelóleo 

representam mais de 50%, 58,60% para ser mais preciso, dos impactes de todo o ciclo de vida 

do tijolo fabricado com este forno, como se demonstra na Figura 4-3. 
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Figura 4-3 – Principais impactes do Tijolo Fuelóleo, em    , Eco-indicator 99 

 

A alteração implementada na unidade, em 2006, surtiu efeitos muito profundos e 

positivos em termos de impactes ambientais. Conseguiu-se uma diminuição muito acentuada 

nos impactes em termos globais e, mais especificamente, nos impactes relacionados com os 

combustíveis fósseis. 

Existem ainda impactes passíveis de serem consideravelmente diminuídos como por 

exemplo os impactes nos danos respiratórios causados por agentes inorgânicos, que na sua 

maioria resultam da emissão de gases nocivos para o ambiente resultantes da queima de 

resíduos fósseis em todo o ciclo de vida nas mais diversas operações, que vão desde o 

transporte de matérias-primas, exploração da argila até à produção de calor para a secagem 

dos tijolos verdes após moldados. 

 

4.3.2 Impactes do ciclo de vida do tijolo 

São apresentados os impactes das duas fases do ciclo de vida do tijolo em estudo que 

foram alvo de avaliação, ou seja a extracção da matéria-prima principal, a argila, e a fase de 

produção industrial do tijolo. O sistema de produção presente actualmente na fábrica Cerâmica 

de Pegões, SA funciona com um forno alimentado a biomassa, configuração esta que foi 

estudada e cujos resultados são apresentados nas Figuras 4-4 e 4-5. 

Durante o período que corresponde ao ciclo de vida do tijolo, o mesmo é causador de 

diversos impactes ambientais. 
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Figura 4-4 – Impactes agregados da Extracção da Argila e da produção do Tijolo Biomassa, 

em    , Eco-indicator 99 

 

Na Figura 4-4 está patente a comparação directa entre os impactes que estão 

relacionados com a Extracção Argila em barreiros e a fase de produção do tijolo na fábrica em 

milipoints. Percebe-se facilmente que a pressão ambiental causada pelo tijolo em análise 

advém na sua maioria da fase de produção e não da fase de extracção de argila. Traduzindo 

em valores, o fabrico do tijolo tem como impacte total 29,6     enquanto a fase de Extracção 

Argila totaliza 5,2    , valores muito distantes entre si. 

Em percentagem é também perceptível a escala da diferença entre os dois processos 

(Figura 4-5). 
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Figura 4-5 – Comparação dos impactes agregados de Extracção da Argila e da produção do 

Tijolo Biomassa, em percentagem, Eco-indicator 99 

 

 Se os impactes do Tijolo Biomassa forem de 100%, os valores da Extracção Argila 

relativos à saúde humana, qualidade do ecossistema e recursos são 16,14%, 15% e 21,78% 

respectivamente, valores muito inferiores e que mostram bem o peso que cada fase tem para o 

total do valor dos impactes no ciclo de vida como um todo. 

 De forma mais detalhada, são apresentados os impactes correspondentes a cada uma 

das áreas da saúde humana, qualidade do ecossistema e esgotamento de recursos. As 

categorias que dizem respeito aos impactes na saúde humana são os carcinogénicos, danos 

respiratórios causados por elementos orgânicos e inorgânicos. Relativamente às pressões na 

qualidade do ecossistema temos as mudanças climáticas, a destruição da camada do ozono, 

ecotoxicidade, acidificação/eutrofização e ocupação terrestre. Por fim no que diz respeito ao 

esgotamento dos recursos terrestres existem impactes nos minerais e combustíveis fósseis. 
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Figura 4-6 – Impactes desagregados da Extracção da Argila e produção do Tijolo Biomassa, 

em    , Eco-indicator 99 

 

Analisando os valores dos impactes que a Extracção de Argila provoca, apresentados 

na Figura 4-6, destacam-se como mais importantes os respiratórios inorgânicos, a ocupação de 

terra e os combustíveis fósseis, em contraste com os respiratórios inorgânicos, a radiação e a 

diminuição da camada de ozono que são muito reduzidos, praticamente inexistentes. Na 

produção do Tijolo Biomassa, os impactes mais relevantes estão localizados nos danos 

respiratórios causados por agentes inorgânicos, na utilização de terreno e no consumo de 

combustíveis fósseis; por outro lado, os impactes por agentes respiratórios orgânicos e a 

destruição da camada de ozono são praticamente nulos. 

 É evidente a proximidade dos impactes na saúde humana com um valor de 12,75     

e nos recursos de 12,60    . Os danos na qualidade do ecossistema são um pouco menores, 

contabilizando 9,51    . 
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Figura 4-7 – Impactes totais desagregados, em percentagem, Eco-indicator 99 

 

 Organizando os dados de modo a ter as percentagens totais de cada um dos impactes 

desagregados (Figura 4-7), destacam-se três, a saber, o consumo de combustíveis fósseis com 

32,97%, as pressões ambientais causadas por agentes respiratórios inorgânicos que 

representam 32,55% e, por fim, o terreno ocupado que é de 19,68%. 

 Dado o tipo de impactes que aparecem com maior valor, é possível perceber que uma 

fatia muito importante dos impactes totais é causada por processos onde ocorre a queima de 

combustíveis que tem como consequência danos respiratórios causados por factores 

inorgânicos. Todas as fases do ciclo de vida contêm processos que dependem de combustíveis 

fósseis para operarem, desde a exploração do barreiro que é assegurada por pás e 

retroescavadoras movidas a diesel, o transporte das matérias-primas e combustíveis da 

maquinaria da fábrica que é assegurado por camiões também eles movidos a diesel.  

O forno caracteriza-se por ter impactes importantes onde a queima do combustível 

biomassa no seu interior, de forma a gerar o calor necessário à cozedura dos tijolos, é 

responsável directa por 30,4% dos impactes totais de todo o ciclo de vida do tijolo. Na 

realidade, o processo que mais contribui para o valor total dos impactes é o forno alimentado a 

biomassa que representa 10,60     dos 34,87     totais do ciclo de vida estudado. 

 Avaliando as pressões ambientais que o ciclo de vida do tijolo estudado agrega, é 

evidente que é o forno o foco principal de agressão ao ambiente. É, sem dúvida, o processo de 

cozedura dos tijolos o que maior atenção exige e onde faz mais sentido empreender esforços 

de modo a o tornar mais eficiente do ponto de vista ambiental, tendo em conta que tem uma 
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contribuição brutal para os impactes totais de todo o ciclo de vida. Qualquer mudança no forno 

terá como consequência, como ficará patente nos resultados que serão apresentados de 

seguida, uma alteração significativa na performance ambiental de todo o ciclo de vida. 

 

4.3.3 Tijolo Biomassa vs Tijolo Fuelóleo vs Tijolo Ecoinvent 

 Do ponto de vista da produção, importa compreender quais os diferentes impactes dos 

diferentes tipos de produção do tijolo. Na base de dados do Ecoinvent v2.0 presente no 

SimaPro, está presente um tijolo de argila, com características similares ao que está a ser 

estudado. Também o modelo deste tijolo, a que se vai chamar Tijolo Ecoinvent, se restringe 

apenas aos processos presentes até à fabricação e embalamento do produto, já que todos os 

processos de utilização e destino final não são contabilizados. Na elaboração do modelo do 

Tijolo Ecoinvent, foram usadas várias fábricas em toda a Europa, pelo que reflecte a realidade 

europeia. Os fornos equipados nas unidades de produção que foram alvo do estudo são 

alimentados a gás natural. 

É apresentada na Figura 4-8 uma comparação dos três sistemas distintos. Como o 

Tijolo Ecoinvent apenas contempla a fase de fabricação e embalamento, é coerente fazer uma 

comparação directa entre os três sistemas em causa. 

 

  

Figura 4-8 – Impactes agregados para: Tijolo Biomassa, Tijolo Fuelóleo e Tijolo Ecoinvent, em 

   , Eco-indicator 99 

 

O valor total dos impactes do Tijolo Ecoinvent é de 39,22    , valor relativamente 
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A prestação do Tijolo Ecoinvent tem menores necessidades do que o Tijolo Fuelóleo no 

que diz respeito ao consumo de recursos naturais. Também neste caso são os processos de 

captação de combustíveis fósseis, gás natural usado no forno da unidade de produção e 

petróleo que posteriormente será refinado e usado como diesel e outros, que mais contribuem 

em termos de impactes representando 20,97     no total, ou seja cerca de 53,43%. 

Existe portanto um paralelismo entre os dados dos três ciclos de vida apresentados, 

todos eles têm como grande contributo para os impactes totai: o forno e/ou processos 

relacionados com a extracção de combustíveis para alimentar o forno e outros instrumentos 

dependentes de recursos fósseis, sendo que o tijolo designado de biomassa nestas fases 

dispõe dos menores impactes agregados. 

 

4.4. Outras formas de analisar os impactes 

A questão que se coloca é saber se forem escolhidos outros métodos tal terá reflexo 

nos resultados. De seguida, são apresentados resultados obtidos utilizando outros métodos de 

avaliação de impactes ambientais que não o Eco-indicator 99. São eles o Impact 2002+ e o 

Ecopoints 97. 

 

4.4.1 Impact 2002+ 

 O método de cálculo de impactes ambientais Impact 2002+ divide os impactes em 

catorze categorias intermédias que se subdividem em quatro categorias de dano finais. Todo 

este processo está descrito com maior pormenor no capítulo da revisão bibliográfica. 

 De novo, são comparados os danos correspondentes a cada uma das fases do ciclo de 

vida que estão a ser alvos de estudo, a fase de extracção de argila e produção de tijolos. 

Utilizando o método Impact 2002+, obtiveram-se resultados que corroboram os obtidos 

seguindo o método Eco-indicator 99, ou seja, percebe-se que os impactes estão localizados na 

sua maioria no processo de produção do produto (Figura 4-9).  
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Figura 4-9 – Impactes agregados da Extracção Argila e da produção do Tijolo Biomassa, em 

   , Impact 2002+ 

 

 Em todas as quatro categorias de dano, a superioridade dos valores apresentados pelo 

processo de produção é muito superior à extracção de matéria-prima, mas a diferença é ainda 

mais considerável nos impactes na saúde humana.  

Como total dos impactes de cada um das fases do ciclo de vida, obtêm-se os valores 

150,60     de impacte na fase de produção e 21,42     de impacte na fase de extracção de 

argila, o que representa uma diferença na ordem de grandeza assinalável. 

 Tal como se procedeu atrás, foi comparado o desempenho ambiental do sistema de 

produção usando um forno alimentado a biomassa e o mesmo a fuelóleo, para além do tijolo 

existente na base de dados Ecoinvent, desta feita usando o sistema Impact 2002+ já referido. 
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Figura 4-10 – Impactes agregados do: Tijolo Fuelóleo, Tijolo Biomassa e Tijolo Ecoinvent, em 

   , Impact 2002+ 

 

Na Figura 4-10, estão apresentados os danos, ou impactes, de cada uma das 

categorias para os dois processos de produção que estão a ser alvo de escrutínio e do tijolo 

existente na base de dados Ecoinvent, para mais uma vez permitir uma comparação com um 

outro processo externo aos estudados. A primeira solução tem impactes consideravelmente 

superiores, quando comparada com a segunda, em praticamente todas as categorias de danos 

com a excepção da qualidade do ecossistema. Os danos causados à saúde humana são 

praticamente idênticos, mas os danos nas alterações climáticas são notavelmente superiores 

assim como o uso de recursos. 

Tendo uma visão mais detalhada dos impactes (Figura 4-11), identifica-se que os 

principais impactes em ambos os sistemas são ao nível de danos respiratórios devidos 

asubstâncias inorgânicas, ecotoxicidade terrestre, aquecimento global e uso de energias não 

renováveis. 

Em quase todos os parâmetros, o Tijolo Fuelóleo apresenta impactes superiores. No 

entanto, na ecotoxicidade terrestre mas não carcinogénicos e na ocupação terrestre a situação 

inverte-se. Relativamente ao primeiro facto, as causas estão relacionadas principalmente com 

a prospecção de petróleo e a destilação do fuelóleo que marcam a diferença significativa, 

especialmente nos impactes no aquecimento global (72,64     contra 24,08    ) e o uso de 

energia não renovável (74,91     contra 28,41    ).  
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Figura 4-11 – Impactes desagregados do: Tijolo Fuelóleo, Tijolo Biomassa e Tijolo Ecoinvent, 

em    , Impact 2002+ 

 

 Como valor total dos impactes tem-se que o Tijolo Fuelóleo representa 236,78     

enquanto a solução Tijolo Biomassa tem como valor agregado 150,60     o que corresponde 

em valor absoluto a uma diferença de 86,18    . Em termos percentuais, o forno ser 

alimentado a fuelóleo é 54,43% mais nocivo para o ambiente quando comparado com o 

combustível biomassa. 

 Aplicando o método Impact 2002+, chegou-se mais uma vez à conclusão de que 

globalmente, os impactes negativos registados para o meio ambiente nas suas diversas 

dimensões pelo processo de produção que envolve a utilização de biomassa como combustível 

relativamente ao fuelóleo são menores, exceptuando na área da qualidade do ecossistema, 

facto que será abordado e devidamente explicado mais à frente. 

 Qualquer das soluções, passada e presente, da fábrica em estudo apresenta valores 

de impactos na saúde humana consideravelmente superiores ao objecto de estudo que 

representa a média europeia (Tijolo Ecoinvent). Esta diferença assenta principalmente nos 

impactes referentes aos danos respiratórios de origem inorgânica como é possível constatar a 

partir da Figura 4-11. 
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 4.4.2 Ecopoints 97 

 Finalmente, os processos são submetidos à avaliação dos impactes segundo o método 

Ecopoints 97, sendo a unidade usada neste para representar as consequências no meio 

ambiente o é point (  ). 

Uma vez mais, estabeleceu-se o paralelismo entre as duas fases que compõem o 

processo de produção do objecto em estudo.  

 

 

Figura 4-12 – Impactes desagregados da Extracção Argila e da produção do Tijolo Biomassa, 

em   , Ecopoints 97 

 

Analisando a Figuras 4-12, ressalta imediatamente que é da fase de produção do tijolo 

em fábrica que resultam os maiores impactes. Na primeira figura, onde surgem os impactes 

desagregados, sendo que em toda a linha são superiores, é no parâmetro de emissões para o 

ar que as diferenças são mais acentuadas. Agrupando os impactes, permite-se fazer uma 

avaliação global dos mesmos, resultando que, na fase de exploração de matéria-prima, fulcral 

para o processo de fabricação de tijolos, a extracção de argila, tem um impacte de 74,63 

   enquanto o respectivo processo de produção apresenta um valor de 422,26   , muitíssimo 

superior. 

 Fazendo uma análise comparativa entre os processos de produção que recorrem a 

fuelóleo e biomassa como combustível, para além do tijolo presente na base de dados 

Ecoinvent, Figura 4-13, tem-se uma perspectiva alargada das diferenças de cada um nos 

impactes que produzem. Sendo que em praticamente todas as áreas os resultados são muito 

semelhantes, é nas emissões para o ar onde a disparidade é mais significativa. 
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Figura 4-13 – Impactes desagregados do: Tijolo Fuelóleo, Tijolo Biomassa e Tijolo Ecoinvent, 

em   , Ecopoints 97 

 

 Agregando todos os impactes, tem-se um resultado total de 705,23    para o Tijolo 

Fuelóleo, 422,22    no caso do Tijolo Biomassa e 634,71    em relação ao Tijolo Ecoinvent. 

Novamente, o tijolo produzido utilizando fuelóleo na alimentação do forno pontuou de forma 

mais negativa quando comparado com os outros dois, sendo que a solução onde se emprega a 

biomassa obtém resultados claramente mais positivos. 

 Através do uso do método Ecopoints 97, conclui-se que existe uma diferença 

significativa entre as duas fases de produção em termos de impactes efectivos e que o Tijolo 

Biomassa é o menos nocivo para o ambiente, seguido do Tijolo Ecoinvent e que o Tijolo 

Fuelóleo é o que acarreta maiores danos ambientais. 

 

4.5 Análise dos resultados 

 Importa proceder à análise dos resultados obtidos depois de analisados os distintos 

processos de fabrico (Tijolo Fuelóleo, Tijolo Biomassa e Tijolo Ecoinvent), assim como o 

processo de extracção de argila com base nos respectivos modelos construídos e ou presentes 

na base de dados. 

 Antes de mais, é de salientar que todos os resultados apontam para conclusões 

semelhantes, nomeadamente quanto os processos que se demonstraram ter maiores impactes 

no ambiente, independentemente do método utilizado, seja o Eco-indicator 99, o Impact 2002+ 

ou o Ecopoints 97. 
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 Objectivamente, a opção tomada de modificar o forno onde se processa o cozimento 

dos tijolos, para deixar de operar a fuelóleo passando a ser alimentado totalmente por uma 

mistura de biomassa, veio trazer vantagens ambientais muito significativas. Os valores 

apresentados no Quadro 4-1 são demonstrativos da redução que os impactes registam em 

toda a linha independentemente do método de avaliação a que os modelos dos processos 

foram submetidos. 

 

Quadro 4-1- Resultados agregados dos quatro processos em estudo segundo os três modelos 

usados 

 

Extracção 
Argila 

Tijolo Fuelóleo Tijolo 
Biomassa 

Tijolo Ecoinvent 

Eco-indicator 99 (   ) 5,27 52,9 29,6 39,22 

Impact 2002+ (   ) 21,42 236,78 150,6 221,02 

Ecopoints 97 (  ) 74,63 705,23 422,22 634,71 

 

O processo de extracção de argila é consideravelmente menos nocivo para o meio 

ambiente do que qualquer dos dois processos de produção da fábrica Cerâmica de Pegões SA. 

Na situação em que a fábrica operava no passado recente, a extracção de argila tinha um peso 

cerca de 10 vezes inferior ao processo de produção, no caso utilizando fuelóleo, como está 

demonstrado no Quadro 4-1. 

Se se analisar os valores percentuais do peso que o processo de extracção de argila 

assume nos impactes totais do conjunto de processos que levam à produção de um tijolo 

segundo os dois sistemas de produção em causa, Quadro 4-2, mais uma vez fica patente a 

uniformidade dos valores a que se chegou com os três métodos. No processo Tijolo Fuelóleo, a 

extracção de argila tem em média cerca de 8.99%,um valor inferior aos registados no caso do 

Tijolo Biomassa em que o valor médio é de 14,20%. O peso do processo nos impactes 

aumentou consideravelmente o que denota a melhoria significativa no processo de fabrico visto 

que a extracção de argila se manteve inalterada. 

 

Quadro 4-2- Percentagens correspondentes aos impactes da extracção de argila no conjunto 

do processo de produção 

 

Tijolo Fuelóleo Tijolo 
Biomassa 

Eco-indicator 99  9,06% 15,14% 

Impact 2002+ 8,30% 12,45% 

Ecopoints 97 9,60% 15,02% 

Média 8.99% 14.20% 
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Igualmente é possível afirmar que o estudo tem validade no que diz respeito aos 

valores dos impactes a que se chegou, visto que os valores são da mesma ordem de grandeza 

quando comprados com os impactes do Tijolo Ecoinvent, tijolo presente na base de dados a 

que se tinha acesso. 

 

4.6 Considerações 

Os dados obtidos através dos três métodos não são comparáveis entre si, até porque 

adoptam unidades diferentes, mas permitem comparar diferentes soluções e concluir a sua 

prestação relativa. Neste sentido todas as abordagens demonstram mais valia da solução 

Tijolo Biomassa em termos ambientais face à solução usada até 2005 designada de Tijolo 

Fuelóleo. 

Na realidade, são poucas as áreas onde os impactes tendem desfavoravelmente para 

a biomassa mas existem, e estão patentes nos resultados obtidos através da análise feita 

utilizando os três métodos Eco-indicator 99, Impact 2002+ e Ecopoints 97. Estão relacionadas 

com a ocupação e ecotoxicidade terrestre por uma razão que não é imediata. 

No que diz respeito aos pressupostos é de destacar: 

 todas as máquinas presentes no ciclo de vida estudado (camiões de transporte de 

argila, escavadoras, retroescavadoras, entre outras) foram modeladas recorrendo 

às disponíveis na base de dados adoptada, Ecoinvent v2.0; 

 na construção do modelo do sistema, foi escolhido o forno a biomassa que mais 

semelhanças apresentava com aquele que se encontra instalado na unidade de 

produção da Cerâmica de Pegões SA, no entanto, o modelo considera que a 

biomassa usada como combustível resulta da produção de madeira 

propositadamente para esse fim, o que na realidade não acontece; 

 o combustível usado na fábrica de Pegões resulta de desperdícios de outras 

indústrias, nomeadamente a madeireira e da cortiça. Assim sendo, é natural que 

os dados obtidos que dizem respeito a esta área de impactes para a solução 

biomassa sejam relativamente elevados quando comparados com a solução 

fuelóleo; 

 na comparação estabelecida entre os Tijolo Biomassa, Tijolo Fuelóleo e Tijolo 

Ecoinvent, considerou-se que este último, o presente na base de dados, seria um 

tijolo idêntico apesar de o software apenas permitir introduzir o peso do mesmo 

como variável. 
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4.7 Custos 

 Importa compreender se a mudança efectiva de 2005 (Tijolo Fuelóleo) para 2006 (Tijolo 

Biomassa) acarretou maiores ou menores custos desde o ciclo de extracção à produção. 

 Assim, faz-se a apresentação dos impactes que a alteração no processo de fabrico 

teve nos custos de todo o processo. Tendo em conta que as operações fabris não sofreram 

qualquer alteração quer a jusante, quer a montante do processo de cozimento dos tijolos, 

assim como todas as actividades associadas ao mesmo, são apenas focados os custos que 

sofreram alteração com a mudança de realidade na fábrica Cerâmica de Pegões, SA. 

   

Quadro 4-3- Custos associados ao combustível referente ao ano de 2008 para uma produção 

anual de 71.902 toneladas de tijolos que correspondem a 17.537.073 unidades 

 Custo 

(     ) 

Consumo total 

(   ) 

Custo total 

( ) 

Custo unitário 

(      ) 

Tijolo Fuelóleo 267,98 1.947 521.859 0,0298 

Tijolo Biomassa 32,09 6.723 215.761 0,0123 

 

 No Quadro 4-3 estão apresentados os dados relativos ao consumo de combustíveis 

antes e depois da mudança operada no forno. Os dados correspondem à produção registada 

no ano de 2008, No entanto o custo do fuelóleo é de 2005. Entre 2005 e 2008, como foi 

explicado em capítulos anteriores, foi um período de testes onde se consumiu fuelóleo e 

biomassa em conjunto, em que a percentagem de biomassa foi consistentemente aumentando 

em detrimento do fuelóleo até que, em finais do ano de 2007, foi pela primeira vez substituído 

totalmente o fuelóleo pela biomassa. 

Apesar de o consumo em quantidade ser muito superior no caso da biomassa, o seu 

preço é muito inferior, o que se reflecte numa diferença assinalável no custo total anual e, 

naturalmente, no custo unitário para cada tijolo produzido anualmente. Fazendo uma 

comparação entre o custo unitário do processo recorrendo ao fuelóleo, com o custo do 

combustível em 2005, inferior ao registado posteriormente, e utilizando biomassa, há um 

decréscimo de mais de 2,4 vezes. É uma diferença muito substancial, que representa uma 

poupança de 306.098 € por ano. 

Tendo em conta que a evolução do preço do fuelóleo tem sido no sentido de 

crescimento, como demonstra a Figura 4-14, com alguma flutuação em determinados anos, e 

assumindo que a tendência no futuro será a de acompanhar o aumento registado no passado 

recente, as perspectivas são que a poupança seja crescente. 
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Figura 4-14 – Custo associado ao fuelóleo ao longo do tempo por tonelada 

 

 Deste modo, verifica-se que, do ponto de vista económico, a alteração veio a trazer 

benefícios imediatos, permitindo que o impacte com os custos associados com o combustível 

do forno descesse mais de duas vezes, representando uma poupança total imediata e, 

segundo o esperado, elevada a médio prazo. 

 A solução adoptada foi uma solução com impacte positivo no ambiente (redução de 

44,03%) e nos custos (redução de 58.66%).  
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5. Avaliação crítica e medidas a considerar 

Neste capítulo, é feita uma avaliação dos resultados obtidos. Após rever os resultados 

e uma reflexão cuidada, são apresentadas as ilações que se podem retirar do trabalho, assim 

como algumas recomendações consideradas pertinentes. 

 

5.1 Avaliação crítica 

A abordagem e construção do ciclo de vida baseou-se num caso de estudo concreto, 

pelo que se aproxima da realidade da produção desse tijolo. 

Quanto aos dados obtidos na fase de inventário, revelaram-se suficientes para atingir a 

profundidade proposta da análise a realizar com este estudo. Ouve uma abertura total por parte 

da Cerâmica de Pegões SA, na obtenção de toda a informação necessária em termos de 

consumos e emissões registadas no barreiro e fábrica, assim como características da 

maquinaria utilizada em todo o processo por eles controlado. 

Numa óptica do utilizador, o software SimaPro revelou-se muito intuitivo e fácil de usar 

no momento da elaboração do modelo do ciclo de vida do tijolo em estudo. Constitui uma 

ferramenta de análise muito acessível, no que diz respeito ao tempo de análise, compreensão 

e cálculo dos seus indicadores. O facto de ser de fácil utilização está muito dependente da 

obtenção de dados de base e, por conseguinte, da comunicação destes dados com 

transparência pela empresa envolvida no projecto, por resposta a inquéritos informais ou outro 

tipo de comunicação. 

Um aspecto que permite obter com maior sucesso resposta aos objectivos propostos é 

a conjugação entre ferramentas, como aqui foi feito, com a utilização da base de dados 

Ecoinvent v2.0. Numa análise de comparação entre dois produtos ou soluções de design, há 

que ter em atenção os aspectos considerados que têm de ser impreterivelmente os mesmos, 

para uma análise equilibrada. 

Os pressupostos definidos no início da construção do modelo no software SimaPro 

revelaram-se equilibrados e razoáveis, visto que os resultados que foram obtidos com os 

modelos que foram construídos com base nos dados levantados no terreno (Tijolo Fuelóleo e 

Tijolo Biomassa) são da mesma ordem de grandeza dos obtidos com o modelo já existente por 

definição no simulador (Tijolo Ecoinvent). No entanto, para obter resultados que retratassem na 

plenitude a prestação em termos de impactes do caso de estudo analisado, seria necessário 

fazer uma modelação detalhada de todo os processos presentes na fábrica recorrendo no 

mínimo a estruturas, máquinas e processos existentes nas bases de dados do software. 

O resultado da análise feita utilizando o Eco-indicator 99 é largamente corroborado 

pelos resultados extraídos através dos métodos Impact 2002+ e Ecopoints 97. Em grande 

medida, os parâmetros considerados relevantes nos três métodos são coincidentes e o modo 
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de dividir os impactes é de certa forma comparável e também ele coincidente. Deste modo, é 

possível afirmar que as conclusões fundamentais são semelhantes independentemente do 

método empregue para calcular os impactes do ciclo de vida do produto em estudo. 

Este tijolo alvo de estudo tem representatividade para os tijolos existentes a nível 

nacional, visto tratar-se de um produto tradicional em que a concorrência no mercado é feita 

através dos custos e respectivo preço, e não através das características técnicas visto que 

todos os disponibilizados no mercado são idênticos. Quanto à unidade de extracção de argila e 

à fábrica, demonstrou-se que está plenamente dentro do que é a realidade nacional em termos 

de soluções técnicas adoptadas e histórico de produção nos últimos anos, pelo que constitui 

um bom caso de estudo. 

Quanto a limitações, é de referir que o trabalho não considerou a fase de utilização e o 

seu destino final. No entanto, não é evidente que os diferentes tipos de produção de tijolo 

mudem estruturalmente os impactes, pelo que tal deve ser analisado em trabalhos futuros. 

 

5.2 Medidas a considerar 

Da análise realizada nesta dissertação de mestrado, podem ser consideradas algumas 

recomendações que surgem como exteriorização das constatações em consequência dos 

resultados obtidos. 

Ficou demonstrado que é no forno e nos processos relativos ao mesmo que se 

localizam as operações com maiores impactes no ambiente em todo o ciclo de vida do tijolo 

considerado. Assim sendo, faz todo o sentido que seja no forno que se foque o maior esforço 

de melhoria no que diz respeito ao desempenho ambiental. 

O investimento realizado para permitir que o forno, antigamente operado a fuelóleo, 

passasse a funcionar a biomassa como combustível, implicando uma mudança nos 

queimadores e alimentadores do forno, foi uma medida que resultou numa redução acentuada 

dos impactes ambientais, como mostram os valores obtidos após a utilização do modelo do 

ciclo de vida do tijolo no software. 

Nos vagões onde são transportados os tijolos ao longo do processo de cozimento, 

existem umas peças chamadas vulgarmente por “passa-fogos”, que são estão na parte 

superior do vagão e sobre os quais são colocados os pacotes de tijolo a cozer. São feitos em 

material refractário, portanto adequadas em termos energéticos. Parte destas peças 

actualmente em uso é composta de betão refractário, material já desactualizado, e que pelos 

padrões actuais têm uma inércia térmica elevada quando comparada com os materiais actuais 

de cerâmica refractária. Além disso, as novas peças permitem uma manutenção mais 

facilitada, visto que são encaixadas entre si ao contrário do caso do betão refractário que é 

utilizado na construção da estrutura de suporte no vagão. Um eventual investimento na 

mudança das peças de betão ainda em uso permitira melhorar a performance energética global 
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do forno, visto que se reduziria a inércia térmica no período de pré-aquecimento dos vagões e, 

portanto, gastar-se-ia menos energia a manter a temperatura óptima de operação do forno. 

Portugal é um dos países europeus com maior exposição solar da Europa, entre 2200 

a 3000 horas de sol por ano e média. Existem soluções de aproveitamento da energia solar 

para fornos possíveis de aplicar ao forno presente na unidade de produção Cerâmica de 

Pegões SA de modo a ajudar na fase de pré-aquecimento dos vagões com os tijolos. É 

possível substituir parcialmente ou totalmente, dependendo da altura do ano, as caldeiras a 

gás geradoras de calor para a secagem dos tijolos, por um sistema de painéis solares térmicos. 

O transporte das matérias-primas é totalmente assegurado por via rodoviária através 

de camiões de diferentes tonelagens e idades. Veículos mais antigos foram projectados 

segundo normas de exigência ambiental menos restritiva aos vigentes actualmente sendo 

portanto menos eficientes em termos energéticos e emissões poluentes para o ambiente. É 

aconselhável que se modernize, tanto quanto possível, os meios de transporte usados. 

Todos os melhoramentos com vista a reduzir o consumo de combustíveis fósseis têm 

como consequência directa uma menor pressão ambiental. Indirectamente, mas não menos 

relevante, existe a redução de custos no processo global de produção do tijolo. Os ganhos em 

termos económicos registam-se de duas maneiras distintas: primeiramente, a redução do 

consumo de formas de energia fósseis, sendo substituídos por combustíveis mais baratos, 

como por exemplo a biomassa, sem perda de performance, como sucedeu no forno da fábrica 

representa um passo em frente nesse sentido; em segundo lugar, com a redução de impactes 

ambientais resultantes da melhoria dos processos, as organizações ficam com excedentes de 

licenças de emissão de     que podem vender no mercado europeu de emissões, resultando 

num factor de redução de custos considerável. O mercado de     está sujeito a flutuações e o 

futuro é incerto, pelo que não é possível fazer previsões relativamente a este factor. 

Entre os estudos a desenvolver, sugere-se que sejam alargadas as fases do ciclo de 

vida estudados, neste caso desde a extracção de matérias-primas à produção, para a 

utilização e fim de vida, incluindo a possibilidade de vir a ser considerado novamente material 

para reiniciar o ciclo numa lógica de “berço a berço” (cradle to cradle). 
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6. Conclusão 

6.1 Aspectos principais 

 O objectivo central desta dissertação foi avaliar os impactes do ciclo de vida do tijolo 

cerâmico de alvenaria de dimensões 30 x 20 x 11 cm, produzido na empresa Cerâmica de 

Pegões SA localizada em Pegões, desde a fase de extracção de matérias-primas até à 

conclusão da sua produção. 

 Começou-se por fazer uma pesquisa bibliográfica alargada sobre os temas 

fundamentais que seriam abordados no trabalho. Os aspectos considerados abrangeram o 

ciclo de vida dos produtos, análise do ciclo de vida, impactes ambientais, ecodesign, tijolo, 

produção de tijolo em Portugal e estrangeiro. 

Procedeu-se à análise das características da Cerâmica de Pegões SA e evidenciou-se 

que são comparáveis à grande maioria das empresas que se dedicam à produção de tijolo em 

Portugal e que, portanto, é um bom exemplo de estudo da realidade portuguesa. 

Seguidamente efectuou-se o desenvolvimento da análise a realizar, a análise de ciclo de vida 

detalhada, assim como as suas tipologias. 

 Com o objectivo traçado, procedeu-se à obtenção de toda a informação relevante 

relativa aos processos presentes no ciclo de vida do tijolo em estudo, desde a extracção de 

matérias-primas até à fabricação do mesmo e ao produto final. Utilizou-se os valores existentes 

na unidade, efectuou-se uma verificação e complementou-se com um levantamento de dados e 

informações, sendo estas obtidas através de inquéritos informais aos responsáveis técnicos da 

organização, tanto pessoalmente como via e-mail, e ainda observação directa das operações 

com visitas à unidade de produção. 

 De seguida, foi construído um modelo informático do processo completo do ciclo de 

vida, com o propósito de retratar o mais fielmente possível a realidade e posteriormente 

calcular todos os impactes impostos pelo ciclo de vida, usando como ferramenta o software 

SimaPro e recorrendo à base de dados Ecoinvent v2.0. Procedeu-se ao cálculo dos impactes, 

aplicando funções presentes no programa informático SimaPro e efectuou-se a sua avaliação 

dos impactes utilizando três formas de classificação alternativas, o Eco-indicator 99, o Impact 

2002+ e o Ecopoints 97. 

 Foi feita uma comparação entre dois sistemas diferentes de produção recorrendo a 

combustíveis distintos para alimentação do forno de cozimento dos tijolos, tal como se 

comparou a prestação ambiental com um tijolo presente na base de dados Ecoinvent v2.0. 

Com os resultados apurados, organizaram-se os mesmos e tiraram-se conclusões recorrendo 

a diversos gráficos de forma a elucidar os pontos de vista. 

 Após a revisão de literatura que foi levada a cabo, do tratamento dos dados levantados 

no software SimaPro e da avaliação cuidada dos resultados obtidos relativamente aos 

impactes ambientais é possível concluir que é até à fase de produção que o tijolo exerce a 
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grande maioria dos impactes ambientais, sendo na realidade no processo de cozimento do 

tijolo que se registam as maiores pressões no ambiente. Apurou-se que cerca de 30,4% dos 

impactes totais do produto no seu ciclo de vida são exercidos pelo forno, tanto na configuração 

actual em que se usa biomassa para combustível como no passado com fuelóleo onde valor 

ascendia aos 58,6% e também no tijolo existente na base de dados em que o valor é de 

53,43%, valores obtidos usando o sistema Eco-indicator 99. As conclusões são da mesma 

ordem de grandeza aplicando os métodos Impact 2002+ e Ecopoints 97. 

 É sem dúvida o forno o interveniente com maior peso no resultado final na prestação 

ambiental do tijolo em estudo. Todas as mudanças e alterações que se registem neste 

processo têm como consequência mudanças importantes no resultado final dos impactes no 

ciclo de vida do tijolo. 

 Do ponto de vista económico, é possível identificar diferenças consideráveis quando se 

compara as duas formas de combustível em estudo. Com a aplicação de fuelóleo o custo total, 

só com a alimentação do forno, chegava-se a 521.860€ por ano para o volume de produção de 

2008. Em comparação, a biomassa atingia 215.762€, representando uma poupança imediata 

de metade, através de um investimento muito baixo. Por unidade de tijolo, a diferença é 

igualmente significativa, passou de 0,0298        para 0,0123       . 

 

6.2 Limitações 

 São diversas as limitações que um projecto como este tem de enfrentar no seu 

desenvolvimento e são também diferentes as soluções adoptadas para tentar minimizar os 

seus efeitos no resultado final. 

 A pesquisa inicial de literatura veio a revelar que existe um número reduzido de 

estudos aprofundados sobre os impactes do ciclo de vida do tijolo a nível internacional e menor 

ainda a nível nacional. 

 Logo na fase inicial, em que se fez o levantamento dos processos envolvidos no ciclo 

de vida do tijolo, ficou patente que seria necessário um período de tempo muito mais alargado 

do que o disponível para conseguir estudar cada um dos processos com a profundidade e base 

científica necessárias de modo a construir um modelo que incorporasse com a maior exactidão 

possível. Este factor está directamente relacionado com a limitação sentida de seguida. 

 Por constrangimentos temporais, foi de todo impossível fazer o levantamento da 

informação necessária à definição do modelo informático no SimaPro de cada um dos 

processos envolvidos, o que conduziu à opção de adaptar, em alguns dos casos em que se 

verificou ser preciso, elementos presentes na base de dados Ecoinvent v2.0, já de si muito 

completa e extensa, à realidade registada. A base de dados foi formulada através de diversos 

estudos feitos em algumas fábricas, organizações e realidades presentes em países europeus, 
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muitas vezes sem incluir Portugal, que pode conduzir a dados que nem sempre são 

exactamente análogos à realidade nacional. 

 

6.3 Desenvolvimentos futuros 

 Este estudo e outros já realizados sobre a aplicação de ferramentas de análise de ciclo 

de vida permitem o alargamento do pensamento em novas direcções: 

 neste estudo, sentiu-se a quase total inexistência de dados relativos à indústria 

portuguesa presentes na base de dados. Um investimento por parte das entidades 

privadas e públicas a nível nacional no sentido de apetrechar as bases de dados 

presentes nos softwares usados nas análises do ciclo de vida, seria do maior 

interesse para hipotéticos estudos posteriores na área; 

 apurou-se que é até à fase de produção que se regista a maior parte dos impactes 

ambientais de todo o ciclo de vida do tijolo; no entanto, seria interessante e 

relevante, para permitir uma avaliação completa e alargada, um estudo profundo 

do que acontece após a produção. Uma investigação das práticas de uso e 

destino final do tijolo traria uma ideia real e global dos verdadeiros impactes 

ambientais do tijolo em todo o seu percurso; 

 é possível produzir tijolos novos utilizando, juntamente com argila extraída da 

costra terrestre, fragmentos de tijolos e outros produtos cerâmicos de alvenaria 

após cozidos como matéria-prima. Desenvolvendo estudos na perspectiva de 

perceber a possibilidade de reciclar total ou mesmo parcialmente elementos de 

alvenaria cerâmica em edifícios ou estruturas em final de vida, percebendo quais 

os benefícios e desvantagens a nível ambiental, social e económico que uma 

opção dessa natureza implica; 

 o estudo não abordou a possibilidade e a forma de criação de EPDs tendo por 

base um estudo de análise do ciclo de vida, de modo a fazer conhecer ao 

consumidor a pegada ambiental que os materiais de construção, neste caso o 

tijolo, representam. 
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6.4 Mudar o paradigma 

 A mudança de paradigma no que diz respeito a uma forma de combustível 

documentada neste trabalho demonstra bem que vantagens ambientais não acarretam 

obrigatoriamente e por consequência custos superiores de instalação, operação e muito menos 

retorno a longo prazo. 

 Está ultrapassada a visão de desenhar produtos, processos e métodos com 

componentes recicláveis e de custo elevado por serem considerados mais ecológicos e com 

menos impactes para o ambiente. A busca por produtos mais “amigos do ambiente” tem de ser 

integrada em todo o processo de produção, de montante a jusante, definindo como se faz, o 

que se poderia fazer e de que modo. 

Assim, é possível através deste caso evidenciar uma solução que melhora 

simultaneamente a dimensão ambiental e económica, demonstrando uma relação que pode 

contribuir para a procura da sustentabilidade. 
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