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 (...) 
 
Afundamos em nós mesmos. 
Toda a decadência que eu sinto nada mais é do que o fruto.  
As cinzas crescem, a água seca e o sentido se deteriora.  
A frieza do mundo sublima os gritos da verdade.  
 
Um alicerce ajoelha-se e não mais levanta,  
O sangue que das cinzas brota, corrói sua matéria subjetiva.  
Efluentes escorrem do seu rosto sugando seus sentidos,  
Como as estrelas, uma fissão concretiza seu fim.  
 
Ao longe um outro ser vaga, face ao chão, passos contínuos, um silêncio 
mortal. 
É o reflexo a última existência.  
O infinito vive na profundidade de seu olhar  
Com suspiros atravessa montanhas e oceanos como areia e lágrimas.  
As ondas rasgam o vento feito a morte à alma.  
 
A cada piscar fico mais cego, caminho por todos os ângulos cardeais,  
Mas não sei onde estou, no centro ou numa extremidade, quem saberá…  
Batimentos interiores me levam a noção do tempo. Sonho?  
A existência cartesiana, já desconheço.  
 
Onde por eternidades, vidas cantavam à luz do sol,  
Restam-se pedras e pedras, poeira e dor,  
Sombras infinitas da realidade lhes recobrem.  
 
No horizonte um brilho me chama, é apenas uma pedra?!  
 
Não! O que vi era o fim!  
 
Uma deusa petrificada, expressava-se em seu rosto toda a verdade que eu 
ignorava, 
Entre seus ramos, um anjo adoecia, dele ainda vingavam-se pequenos 
diamantes d'alma.  
 
O pouco do sangue que me resta na carne começa a ferver, um grito de raiva 
emerge da profundeza obscura.  
Ninguém, nada me houve, o vazio expande.  
Uma imensidão negra nasce expulsando todas as dores.  
 
Inconseqüentes foram os atos da raça humana.  
Muitos profetas trouxeram sua teologia, 
Todos falharam com seus seguidores.  
Muitos filósofos tornaram-se guerreiros, 
Mas foram devorados antes de ensinar a corrente essencial da vida.  
 
(...) 
      Yokote, A. Y. (1995) 
    
E ao final desta passagem eu me pergunto, quando iremos acordar? 
Se não pararmos para pensar agora, em poucas gerações, não haverá: 

árvores para nos proteger, 
comida para comer, 
água para beber, 
ar para respirar, 
mundo para se viver, 
vidas para compartilhar.
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RESUMO 
 
O presente trabalho submete-se ao contexto da insuficiência de informações 

ambientais sobre processos e produtos, para aplicação em projetos de 

melhorias e desenvolvimento de novos produtos mais ecoeficientes, visando 

um padrão de consumo sustentável para a sociedade, com a contabilização 

de todos os impactos ambientais vinculados ao cumprimento das 

necessidades da sociedade atual. Dentro do descrito contexto, este trabalho 

consiste em um inventário de aspectos ambientais, representativo para o 

Brasil, do sistema de distribuição de energia elétrica. A definição do produto 

vingou do fato de que a energia elétrica é um insumo para todos os sistemas 

de produto; no Brasil a hidreletricidade é um diferencial importante da matriz 

energética. A metodologia seguida para o levantamento deste inventário foi 

a da técnica de avaliação holística de produtos conhecida como análise de 

ciclo de vida. O objetivo fundamental deste inventário é gerar um perfil 

ambiental ou servir como uma base de informações de uso temporário do 

espaço físico, além de fluxos de entrada e saída, material ou energético, que 

são retirados ou lançados para o meio ambiente, relacionados ao ciclo de 

vida do serviço de transporte da energia elétrica, desde o sistema de 

transmissão até os consumidores finais. O referido ciclo de vida envolve 

deste a extração de recursos naturais para produção dos bens de capitais 

até os aspectos ambientais do uso do sistema, como a significante perda de 

energia elétrica (aprox. 15% do total transportado). Para suprir a 

necessidade da representatividade, o objeto de estudo considera 33 

empresas de concessão de distribuição de energia elétrica que representam 

89,6% (em 1999) de toda eletricidade distribuída no Brasil. A caracterização 

(quantidade e tipos de componentes) de cada uma das empresas foi 

baseada em dados reais e em modelagem a partir de normas de projeto. O 

inventário apresentado neste trabalho foi realizado com o apoio do programa 

computacional SIMAPRO 5.0, pois a maior dificuldade técnica encontrada foi 

o grande volume de dados das unidades de processo dos materiais de 

construção dos componentes da rede. 

 



 

ABSTRACT 
 

This thesis is inserted in a context of insufficient environmental information 

regarding processes and products, information that could otherwise be used 

to help improvement assessments and/or development of more eco-efficient 

products to attain a sustainable consumption pattern. The inclusion of all 

relevant environmental aspects/impacts is the way to achieve this goal. 

This work consists of the elaboration of the environmental aspects inventory 

of electric energy distribution in Brazil. This product was chosen as electric 

energy is an input of all product systems. Particularly in Brazil, the 

predominance of hydroelectricity makes the energetic matrix quite unique. 

The inventory was obtained according to the holistic technique known as Life 

Cycle Assessment.  

The aim of this inventory is to create a database of temporary land use and 

material or energetic inputs and outputs. These flows, from or to the 

environment, are related to the electric energy transport service life cycle, 

initiating with the transmission system and up to the final consumers. The 

studied life cycle covers all activities from natural resources extraction to 

produce capital goods until system operation, e.g. - the electric energy loss 

as high as 15% of the total distributed. 

In order to be representative, this study considers 33 electric energy 

distribution companies, representing 89.6% (in 1999) of the total distributed 

electric energy in Brazil. The characterization of these companies (quantity 

and type of components) was based on primary (actual) data and project 

standards. 

The inventory presented in this thesis was elaborated with the SIMAPRO 5.0 

computational program to treat the large quantity of data of the net material 

process units. 
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1. INTRODUÇÃO 

Como seria a história da espécie humana? 

É impossível finalizar a bibliografia do homem pois nós ainda existimos neste 

planeta e estamos fazendo história. No primeiro capítulo o homem surge em um 

ambiente em equilíbrio e no segundo ele começa a tentar dominar o planeta, mas este 

reage ameaçando a civilização. Filosofamos muito por uma história sem clímax e o 

desejado final é um fechamento do ciclo, onde o homem retornará para um ambiente 

equilibrado. O problema é que não temos base para desenvolver o restante do recheio 

desta bibliografia que corresponde à resposta da seguinte pergunta: “como otimizar 

holisticamente as ações humanas?”. 

Nos primórdios da existência do homem, tínhamos um ecossistema em 

equilíbrio dinâmico, o planeta como um todo (meio vivo e meio físico) reagia e se 

adaptava a cada mudança, chegando a um novo ponto de estabilidade, caracterizando 

a evolução. 

A partir do momento histórico em que os seres humanos, com sua 

criatividade e capacidade de raciocinar (interpretação lógica e memorização 

contínua), começaram a se agrupar em sociedades, além de produzir e estocar seus 

alimentos acima das reais necessidades de subsistência, provocaram uma quebra do 

equilíbrio natural ou capacidade de renovação do meio ambiente. Isso sem contar 

com as conseqüências negativas do avanço tecnológico referente a inserção de 

elementos químicos e sustâncias sintéticas desconhecidas pela biosfera e portanto 

incapazes de serem processadas em ciclos biogeoquímicos. A própria síntese de um 

medicamento pode gerar outras doenças, ou seja, a cura pode ser a precursora de 

outras doenças. 

Até os dias atuais esse desequilíbrio sempre teve uma tendência em aumentar, 

acelerando o processo de extinção da vida no planeta. Hoje a natureza está se 

modificando mais rápido do que a capacidade natural de adaptação ao meio das 

espécies vivas. 

É instinto de qualquer espécie a busca pela sua continuidade genética na 

Terra, mas este individualismo de cada homem frente aos demais seres é um 

paradoxo. Este contexto caracteriza o chamado paradoxo do desenvolvimentismo, 

uma espiral decrescente da qualidade de vida. Por desconhecer seu planeta e a 
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intensidade de suas ações, à medida que o homem veio aplicando a ciência e 

tecnologia com a finalidade de melhorar as condições de vida de sua espécie, ele foi 

aumentando sua interação com o meio ambiente físico. Essa interação definida pela 

alteração do meio, consumo de recursos materiais e energéticos e disposição de 

rejeitos acima da capacidade do meio de se recuperar, conduz a um decréscimo das 

reais qualidades de vida ou das condições básicas de sobrevivência, pois o planeta é 

um sistema fechado, não há troca de matérias com meio externo, portanto a 

expressão de gerenciamento de rejeitos, not in my backyard - NIMB(*), não é 

aplicável para o sistema planeta Terra. 

Atualmente usufruímos sistemas: de geração e transporte de eletricidade, 

aquecimento, tratamento e distribuição de água, produtos industrializados, 

comunicação à longa distância, medicações e transporte. Apesar desse 

desenvolvimento ter causado mudanças climáticas, desertificações, contaminações de 

compartimentos ambientais, extinção de inúmeras espécies de seres vivos e 

generalizadamente uma degradação do meio físico, todos esses serviços efetuados 

por esses sistemas e muitos outros conseqüentes do desenvolvimento, hoje fazem 

parte de nossa vida e são indispensáveis, tanto quanto o ar que respiramos, levando 

uma resistência às mudanças dos padrões de consumo e produção. A humanidade 

ainda não tem certeza sobre quais são os requisitos para uma melhor qualidade de 

vida. 

Seria radicalismo pensar na necessidade de travar todo o sistema produtivo 

mundial para garantir uma vida para as futuras gerações, pois simplesmente estas 

gerações não existirão sem a sobrevivência das atuais. A própria Segunda Lei da 

Termodinâmica,  com o crescente aumento da entropia do sistema isolado, indica que 

um dia a vida no Universo atingirá um final. O foco é a desaceleração da extinção da 

vida. A ação consiste não só em um desenvolvimento baseado em crescimento 

econômico, mas sócio-econômico visando um equilíbrio social entre os homens e 

temporal entre as gerações e incrementado por uma visão da relação de sinergia entre 

todos os seres vivos em prol da vida. Esta discussão caracteriza o desenvolvimento 

sustentável. 

                                                           
(*) NIMB: política de gerenciamento de rejeitos em que o rejeito gerado é disposto em local externo à organização sem 
preocupação com tratamentos e efeitos sobre a vizinhança. 
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É nessa linha de desenvolvimento que se insere a prevenção da poluição na 

fonte, aumentando a eficiência dos sistemas produtivos com a minimização do 

consumo de recursos e da disposição de rejeitos, através de mudança de produto e 

mudança de processos, ou seja, minimizando os desperdícios. Em engenharia, 

mudanças do produto e processo são os resultados de estudos de otimização. Portanto 

cabe ao engenheiro, principal responsável pelo projeto e gerenciamento do sistema 

produtivo, dar uma orientação ao processo de otimização. Essa orientação deve estar 

sob o enfoque da sustentabilidade. 

O enfoque da sustentabilidade para a desaceleração da extinção da espécie 

humana não pode ser baseado em uma visão puramente antropocêntrica. A vida deve 

ser o alvo do desenvolvimento. O sistema mundo (planeta Terra) sob o olhar caótico 

(Teoria do Caos) apresenta-se como um sistema onde todos seus pontos (átomos 

constituintes da matéria) possuem uma relação entre si, e de forma macroscópica há 

o risco de que a extinção de uma espécie de inseto da floresta equatorial amazônica 

possa ser o fato precursor de uma reação em cadeia que aceleraria a extinção da 

espécie humana. 

No cotidiano muitos indivíduos levantam a necessidade de conhecer as “leis 

do universo e da vida”. Um exemplo clássico pode ser encontrado na introdução de 

Carl Sagan no best-seller “Uma breve história do tempo” do renomado físico 

Stephen W. Hawking, esta introdução é iniciada com a argumentação: “Em nosso 

cotidiano não entendemos quase nada do mundo. Pouco pensamos no mecanismo 

que gera a luz do Sol e possibilita a vida;(...) nos átomos de que somos feitos e de 

cuja estabilidade dependemos fundamentalmente.(...)” (SAGAN, 2000). 

Abordada a importância da sinergia entre os seres vivos, não há dúvidas 

quanto à necessidade de conhecer a relação homem/meio ambiente, sendo este meio 

ambiente definido como tudo aquilo que existe vivo ou não (meio físico) que está em 

nossa volta e participa do ciclo de vida do homem, ou seja, no mínimo todo o 

planeta, podendo chegar ao universo se admitidas as partículas e radiações cósmicas. 

Pode-se segmentar esse meio ambiente em meio físico e meio vivo. As 

informações homem/meio vivo ou informações sobre a relação entre os seres vivos 

devem ser abordadas por todos os profissionais da área biológica, que estão 
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capacitados a levantar esses conhecimentos, pois se trata do conhecimento sobre as 

cadeias alimentares e relações simbióticas. 

As informações homem/meio físico discutem conhecimentos sobre o fato de 

viver, ou seja, como nós afetamos o meio para sustentar o nosso padrão de consumo. 

Por estarem intimamente relacionados ao sistema produtivo, apesar da 

multidisciplinaridade, atualmente os profissionais de engenharia são os mais 

capacitados para levantar tais informações. Nesse contexto, o engenheiro químico 

destaca-se como um profissional preparado para diagnosticar desde o efeito da 

existência de um par eletrônico em uma molécula até a logística de transporte de 

produtos aos consumidores finais.  

As referidas informações homem/meio físico não devem se restringir à 

manufatura do produto. Elas devem englobar conscientemente todo o sistema 

responsável direta e indiretamente ao desempenho da função do produto 

manufaturado, ou seja, durante todo o ciclo de vida (do berço ao túmulo), passando 

por todos os processos de extração de matéria-prima, beneficiamento, manufatura do 

produto, transporte, uso, reuso, reciclo e disposição final, ponto em que fecha o ciclo. 

Para executar esse levantamento de informações a melhor técnica é a análise de ciclo 

de vida (ACV), ou segundo a NBR-ISO 14040 (ABNT, 2001), avaliação de ciclo de 

vida. 

Neste ponto, destaca-se o exemplo do uso do pesticida DDT (dicloro difenil 

tricloroetano), conforme Carson (1962), o DDT era muito usado por volta de meados 

do século 20 para combater a proliferação de doenças como o tifo e malária e 

proteger as lavouras contra os insetos. Não era considerada tóxica aos seres 

humanos, mas descobriu-se depois que era uma substância bioacumulativa e que 

causava fragilidade dos ovos de pássaros, levando à perda de biodiversidade. Como 

discutido antes, a cura gera novas doenças. A aplicação da visão sistêmica do ciclo 

de vida poderia ter evitado esse desastre. 

Segundo Azapagic (1999), historicamente a ACV tem sido aplicada 

principalmente para produtos. Contudo, literaturas recentes sugerem que a ACV 

pode auxiliar na identificação de opções mais sustentáveis na seleção de processos, 

projetos e otimizações. Discute também que a ACV insere-se como um apoio à 

solução do fato de que os problemas associados com as atividades do homem com o 
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meio ambiente, podem não ter um efeito imediato e alguns podem ter um impacto 

global maior que outros, visto a crescente consciência científica dos efeitos 

cumulativos e sinergéticos de alguns impactos ambientais sobre o espaço e tempo. 

Além disso, destaca a necessidade de avaliar de forma holística os problemas 

ambientais. 

A ACV visa levantar e avaliar os impactos ambientais da satisfação de uma 

determinada necessidade da sociedade. Sendo esta satisfação suprida por um bem ou 

serviço. 

A ACV dessa forma supre os projetos de melhorias com informações que dão 

suporte à busca de alternativas ao atual padrão desenvolvimentista, orientado sob o 

enfoque do desenvolvimento sustentável, tanto para a produção sustentável quanto 

para o consumo sustentável. Neste campo, o conceito de ciclo de vida e a técnica da 

ACV fornecem subsídios para os projetos do tipo Design for Environment (DfE), 

como por exemplo, o Design for Disassembly (DfD) e Design for Recyclability 

(DfR). 

Porém o caráter holístico da técnica da ACV indica que o ciclo de vida de 

cada produto envolveria todo o sistema produtivo mundial. O termo técnico sistema 

de produto pode ser visto como uma simplificação do ciclo de vida, portanto ele pode 

variar, dimensionalmente, desde uma unidade de manufatura até todo o planeta. 

Assim, conceitualmente, a ACV levaria tempo e recursos monetários e pessoais 

infinito tornando a técnica uma utopia. Esse problema foi solucionado com o 

desenvolvimento de metodologias e guias práticos para definição do sistema de 

produto voltado às metas do estudo. Além dessas metodologias, outro ponto de 

investimento foi o desenvolvimento de bases de dados constituídas por estudos de 

análise de ciclo de vida de sistemas produtivos simplificados em geral inventariados 

com dados setoriais ou de projeto. Mas estas bases de dados são regionais e 

representam apenas a realidade da determinada região ou país. Mesmo com a 

globalização, certos insumos ou são de uso quase exclusivamente interno ao país e 

não possuem nenhuma informação levantada, ou então são diretamente relacionados 

a disponibilidade de recursos e especificidade do clima e do relevo regional, para 

este último pode-se destacar a eletricidade. 
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No Brasil, a preocupação ambiental ainda está em fase de crescimento e o uso 

de estudos de ACV para conhecer os sistemas produtivos e também em aplicar essas 

informações em propaganda comercial no mercado é pouco difundido devido à 

ausência de uma política brasileira de rotulagem ambiental. Mas a tendência é de 

crescimento, frente a crescente preocupação com: esgotamento dos recursos naturais 

(materiais e energéticos); legislações ambientais mais rigorosas e com a recente 

tradução (novembro de 2001) da norma ISO 14040 pelo CB-38 da ABNT, a primeira 

norma da família de ACV. 

A maior barreira às otimizações de produtos e processos baseados em estudos 

de ACV consiste na falta de mão de obra qualificada para o planejamento e execução 

dos estudos, bem como na ausência de uma base de dados brasileira para apoio aos 

estudos de ACV. Esta última facilitaria a execução do estudo por complementar com 

informações ambientais a corrente de suprimentos principal do sistema do produto 

analisado, ou seja, para efetuar um estudo confiável, uma empresa levantaria dados 

primários (mediria seus próprios dados) dentro de sua planta e dos fornecedores 

principais de matéria-prima ou produtos intermediários, e para os demais fluxos 

utilizaria dados secundários (não medidos diretamente) provenientes de estudos de 

ACV setoriais, da mesma forma como é efetuado nos países de maior difusão 

empresarial e governamental da ACV. 

A energia é um insumo básico de todos os processos produtivos e somado à 

crise energética de 2001 no Brasil lembrado pelo racionamento de energia elétrica, é 

possível levantar a relação direta entre a disponibilidade de eletricidade e o 

crescimento sócio-econômico. O simples fato de visualizar produtos como sendo 

matéria organizada e as matérias-primas como material disperso, conforme a 2a. Lei 

da Termodinâmica, devido à crescente entropia (tendência à desordem), a produção 

de produtos sempre necessitará de energia. 

Diversas referências, entre elas Silveira; Reis; Galvão (2000), Goldemberg 

(2001) e Lora (2000), apontam a eletricidade como recurso básico para o 

desenvolvimento, além de destacar as poluições ambientais  relacionadas ao setor 

energético e a necessidade do uso sustentável e otimização do sistema através de 

planejamento integrado de recursos. Apresentada a importância do setor energético e 

o fato da hidreletricidade ser a forma mais representativa de energia da matriz 
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energética brasileira, o estudo de ciclo de vida da hidreletricidade foi considerado o 

passo mais importante para se iniciar a criação da base de dados brasileira. 

O ciclo de vida da hidreletricidade não se limita a geração, devendo envolver 

o transporte em alta (transmissão e subtransmissão), média e baixa tensões 

(distribuição). Onde há consumidores que compram energia elétrica existe uma rede 

de distribuição responsável pelo serviço de entrega dessa energia comprada. O 

transporte de eletricidade da geração até os consumidores finais em estudos similares 

é apenas caracterizado pela perda energética na fase de uso. As etapas de construção 

são desconsideradas apesar da grande dimensão da estrutura física necessária para 

esse transporte. 

De forma resumida nesta introdução, com o intuito de apenas elucidar o 

contexto, apresenta-se que o nível de tensão da energia elétrica gerada nas 

hidrelétricas é elevado em subestações elevadoras na saída das fontes geradoras para 

minimizar a perda por efeito joule no sistema de transmissão. O sistema de 

transmissão é caracterizado por tensões acima de 69 kV e pelas torres de aço 

galvanizado. O sistema de distribuição de energia elétrica é caracterizado por níveis 

de tensão abaixo de 34,5 kV, além de ser constituído por redes primárias (13,8 a 34,5 

kV) e secundárias (inferior a 2,3 kV) e subestações (responsáveis pelo abaixamento 

da tensão de transmissão para a distribuição), sua forma característica são os postes 

de concreto e madeira em forma de cruz que se espalham nas travessias e podemos 

facilmente encontrar na frente das residências. Existem as redes subterrâneas 

principalmente nos centros comerciais, mas que em ordem de grandeza de dimensão 

quando comparadas com redes aéreas são irrelevantes. 

O contexto em que se insere este estudo está no uso racional de energia, não 

somente pelo esgotamento dos recursos energéticos, mas com preocupação quanto 

aos impactos ambientais devido aos poluentes e alterações do meio decorrentes do 

serviço de gerar, transmitir e distribuir a energia elétrica. 

A representatividade do trabalho ou a definição do sistema de produto 

representativo deve ser realizada de forma a suprir com informações, qualquer 

sistema de produto cujas fronteiras envolvam o Brasil, independente da origem e 

suas características como região, clima, relevo, tecnologia e participação no 

mercado.  
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Finalizando essa introdução, como reforço à preocupação com a consciência 

do desenvolvimento sustentável recorre-se a Hawking (2001). O já citado físico 

apresenta nessa referência um comparativo (diretamente proporcional) entre o 

crescimento da população, número de artigos científicos publicado e consumo de 

eletricidade. Discute ainda que nessa taxa de crescimento “em 2600 as pessoas 

ficarão ombro a ombro, e o consumo de eletricidade deixará a Terra incandescente”. 

Além disso, seria impossível um profissional ler todos os artigos científicos 

recentemente publicados na sua área. O problema hoje é filtrar informações. O autor, 

apresentadas estas discussões, argumenta que alguns pessimistas dizem que quando 

uma civilização atinge o nosso estágio de desenvolvimento, torna-se instável e 

destrói a si mesma, porém Hawking não acredita nessa visão, mas pelo fato de ter 

citado tais conclusões pessimistas, indica uma possibilidade. Num outro ponto 

questiona que a inteligência (admitida como conhecimento científico) pode não ser 

conseqüência inevitável da evolução e requisito para a sobrevivência.  

A produção científica deve deixar de ser avaliada pela quantidade de 

publicações produzidas e passar a ser considerada a qualidade, usualmente observada 

pela aplicabilidade e quantidade de citações.  

Em um artigo publicado pela revista Nature, Greene (1997) destaca que a 

educação científica está ficando muito especializada, um graduando é incapaz de 

discutir fenômenos simples de uma área da ciência diferente da sua e interligar as 

inúmeras teorias do universo. Hoje as empresas possuem muitos especialistas 

voltados para áreas específicas e poucos indivíduos estão capacitados com uma visão 

científica global e unificada do mundo (o todo e suas interconexões). 

No passado o conhecimento científico e o acesso à educação científica eram 

menores, mas aqueles que tinham acesso ao conhecimento sempre buscavam uma 

visão interdisciplinar. Muitos cientistas da história, motivados pela sede de conhecer 

a vida, eram ao mesmo tempo artistas, filósofos, astrônomos, físicos, biólogos, 

engenheiros e médicos. Na atualidade com o grande volume de conhecimentos 

científicos é impossível um profissional conhecer profundamente toda a ciência, 

porém a visualização das inter-relações entre as áreas científicas não requer profundo 

conhecimento, requer apenas uma motivação em se conhecer os fenômenos aos quais 

estamos submetidos em nosso dia a dia. 
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Essa motivação pode ser alimentada através de investimento em educação 

multidisciplinar através da interdisciplinaridade, para todos os níveis de escolaridade. 

 

Numa visão geral, a pesquisa científica num primeiro plano apenas gera um 

banco de dados de informações e conhecimentos. A aplicação consolidada de uma ou 

mais dessas informações corresponde a uma tecnologia. A aplicação sistêmica dessa 

tecnologia, visando uma melhoria da qualidade de vida, resulta em uma inovação 

dentro do sistema produtivo mundial. 

Assim, não basta apenas buscar o conhecimento da relação do homem com o 

meio ambiente, precisamos aplicar esses conhecimentos  em prol da sustentabilidade. 

É indispensável a difusão das diretrizes do desenvolvimento sustentável e das 

técnicas de auxílio às otimizações do sistema produtivo orientadas para o uso 

racional dos recursos do planeta Terra, destacando a ACV como base geradora de 

informações ou de ciência para a manutenção da vida. Resta aos projetistas dos 

sistemas de produtos transformar esta ciência em tecnologia na forma de uma 

inovação em busca de um sistema mais próximo do sustentável. 
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2. OBJETIVO 

Este projeto consiste no levantamento de um inventário de aspectos 

ambientais (uma forma de base de informações ambientais) segundo o conceito de 

ciclo de vida – ICV (inventário de ciclo de vida) – do sistema de distribuição de 

energia elétrica no Brasil.  

O referido inventário tem por finalidade principal complementar um estudo 

de ACV da energia hidrelétrica no Brasil, escolhido como primeiro sistema a ser 

analisado e inserido no desenvolvimento da base de dados brasileira de apoio aos 

futuros estudos de ACV do sistema produtivo brasileiro. 

Como objetivos específicos necessários para atingir o objetivo fundamental, 

indicam-se: 

• desenvolver ou adaptar metodologias, em termos técnicos, para determinação 

de um sistema de produto representativo e criação de modelos estacionários do 

sistema para definição das fronteiras, dentro da meta de desenvolvimento de base 

de dados. Por ser assunto novo, consiste como objetivo desse projeto, uma 

adaptação das metodologias clássicas de definição e elaboração do inventário, 

para as condições acadêmicas brasileiras de tempo e recursos; 

• levantar informações sobre os materiais que compõem os componentes do 

sistema de produto escolhido, de forma a desenvolver ou adaptar bases de dados 

auxiliares a este projeto; 

• consolidar o inventário de ciclo de vida do sistema de modo a permitir seu 

uso em futuros estudos de ACV. 

Este projeto pretende gerar um inventário reconhecidamente representativo 

para o Brasil, de modo que em termos de produção acadêmica seu valor resida nas 

futuras citações em estudos posteriores sobre análise de ciclo de vida; e em termos 

tecnológicos, que seja tomado como base metodológica e de dados para otimizações 

de todo o sistema produtivo. 

Os resultados desse inventário poderão auxiliar na otimização do sistema de 

distribuição de energia elétrica pelas concessionárias, por indicar quantitativamente 

focos de potencial impacto ambiental. 
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Como o sistema produtivo ultrapassa as fronteiras territoriais dos países, 

informações geradas por este projeto podem perfeitamente ser aplicadas em estudos 

do sistema produtivo mundial quando admitidos produtos importados e exportados. 
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3. O PROJETO 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar de forma superficial, o modo como 

este projeto foi planejado e executado, bem como apresentar uma visão geral sobre 

esta dissertação, da concepção de idéias até as revisões.  

Todos os projetos devem seguir uma sistemática de procedimento, iniciando 

pelo tema abordado e sua contextualização no mundo científico e tecnológico. 

Definido o objeto do estudo, o passo seguinte é avaliar as técnicas para se executar o 

projeto. Essa fase pode ter o auxílio de estudos anteriores similares, como base 

comparativa. As fases seguintes consistem no planejamento e execução do projeto. 

A condução de um estudo de ACV não é diferente. De forma análoga a um 

ciclo PDCA(*) de projeto (Plan – Do – Check – Act), um bom planejamento é 

indispensável. O ciclo PDCA ou de Deming é uma ferramenta gerencial muito 

utilizado em sistemas de gestão e projetos. Basicamente, este procedimento em ciclos 

visa atingir uma otimização, através de etapas de melhorias graduais e contínuas, 

muitas vezes é representada por uma espiral ascendente. As melhorias são realizadas 

em passos ou alterações pequenas, para minimizar a perda de controle e de 

sensibilidade sobre as variáveis alteradas. 

Para cada ciclo de melhoria realiza-se um diagnóstico da situação atual, em 

seguida são definidas metas a serem atingidas e planejamentos para encaminhar o 

projeto em direção as metas. Após o planejamento parte-se para a ação seguida por 

revisão e correção. Fecha-se o ciclo com novos planejamentos visando a melhoria 

contínua. Um esquema do ciclo PDCA é apresentado na figura 3.1. 

                                                           
(*)  Ciclo PDCA, é uma ferramenta gerencial criada por W. A. Shewhart, mas muito difundida por W. E. Deming. 
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Fig. 3.1: Ciclo PDCA, uma ferramenta gerencial. 

Conforme Taralli (2002)(*), geralmente a curva de melhorias tem um perfil 

como o de um clássico crescimento microbiano descontínuo (informação verbal). Há 

uma fase LAG (baixo crescimento) onde ocorre uma adaptação a nova política de 

melhoria, a nova tecnologia ou ao novo sistema procedimental. Na fase LOG (forte 

crescimento), pequenas mudanças retornam grandes ganhos. Porém chegará um 

momento em que os ganhos com novos ciclos de projeto serão insignificantes. Muito 

investimento retornando ganhos desprezíveis para a administração. 

Uma ACV por si só segue um PDCA, porém dentro de um mesmo estudo de 

ACV estamos continuamente planejando, executando e revisando pequenos projetos 

para cada vez mais melhorar o estudo. 

Em uma ACV, conforme a figura 3.2 podemos medir a qualidade das 

informações. A fase LAG envolve o conhecimento da técnica e a primeira estimativa 

dos dados (screening(**)). A qualidade das informações é melhor do que se não 

existisse nenhuma informação consolidada. A fase LOG corresponde aos 

refinamentos sobre os limites do estudo. 

                                                           
(*) Taralli G., Informação verbal. GP2 - São Paulo. 2002 
(**) Screening Life Cycle Assessment, consiste em uma ACV realizada de forma rápida e superficial, sem muito 
detalhamento, com o objetivo de se conhecer os aspectos ambientais relevantes de um sistema de produto. 
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Fig. 3.2: Evolução da qualidade de uma ACV. 

Baseado nesta sistemática realizou-se a estruturação do projeto. 

O primeiro passo dado neste projeto foi a definição de qual assunto estudar. O 

assunto destacado foi a técnica da ACV. Porém o projeto não abordaria apenas a 

técnica em si, este projeto envolveria a aplicação da técnica em um sistema de 

produto. Decidiu-se que este sistema de produto seria o responsável pelo 

fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais. Este passo foi equivalente 

à definição da política, ou as regras a serem seguidas. 

O segundo passo foi uma revisão bibliográfica, ou seja, conhecer com mais 

detalhes a técnica da ACV e o sistema de produto definido, o da distribuição de 

energia elétrica. Este foi o início da fase LAG do projeto. Equivale ao diagnóstico da 

situação atual. 

Este projeto foi visto como um processo para gerar um documento 

informativo. Mas todo processo necessita de entrada de recursos (neste caso 

informações) e um método de trabalho (análise de ciclo de vida). A necessidade de 

um método de trabalho conduziu este projeto ao grande investimento em conhecer a 

técnica da análise de ciclo de vida (ACV), como será apresentado no capítulo 4 de 

revisão bibliográfica. 

Neste ponto posso indicar que a busca do conhecimento da técnica da ACV já 

foi um projeto PDCA, pois foi planejado, executado e revisado, dando recursos para 

um novo planejamento.  

Quantidade de ciclos de projetos 
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Com conhecimento nos dois assuntos, ACV e distribuição de energia elétrica, 

deu-se início ao planejamento para o levantamento dos dados. Essa fase começou 

com uma primeira definição da meta e escopo do estudo (termos a serem discutidos 

no capítulo 4) e foi finalizada pelo desenvolvimento do modelo estacionário do 

sistema de produto ou a primeira estimativa de quantidade de componentes e 

materiais. 

A fase LOG deste projeto foi caracterizada pelo maior detalhamento da 

composição material dos componentes e a consolidação do inventário com o auxílio 

de perfis ambientais (ecoprofiles) de materiais. Estes perfis ambientais são 

inventários ambientais de sistemas de produtos que envolvem desde processos de 

extração dos recursos até a manufatura final do produto, não envolvendo, portanto, o 

uso do produto e sua disposição no meio. A realização do levantamento e 

consolidação dos dados corresponde à fase de execução (Do). 

Este projeto finaliza com uma revisão das definições e dos dados e possíveis 

correções. 

3.1 Revisão bibliográfica 

Toda a revisão bibliográfica foi baseada no método do “5W + 1 H”, ou seja, 

conhecer: 

- o que está sendo estudado; 

- por que estudar ou para que serve; 

- quem esta estudando, utilizando ou controlando o objeto do estudo; 

- o histórico de evolução; 

- onde é aplicável; e 

- como é executada. 

A revisão bibliográfica foi realizada em três vertentes: 

(a) estado da arte da ACV. Consistiu no conhecimento da técnica, sua 

contextualização nos estudos de otimização ambiental e como a técnica vem 

sendo aplicada sobre os sistemas produtivos mundiais, na busca de produtos 

ecoeficientes e atendimento do consumidor segundo a gestão da qualidade 

total. Esta pesquisa foi realizada através de reflexões sobre publicações, 

normas, relatórios de eventos específicos da área e artigos científicos nos 
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assuntos de ACV, DfE, Ecologia Industrial (IE), prevenção da poluição (P2), 

gestão ambiental e ecoeficiência; 

(b) estado da arte do sistema de distribuição de energia elétrica. Essa 

pesquisa teve por finalidade conhecer o objeto de estudo do projeto. As 

características do sistema, aspectos construtivos e operacionais, diversidade 

dos componentes da rede de distribuição e as dimensões da rede. Para este 

fim utilizaram-se publicações de sistema de potência e normas e 

especificações de concessionárias. 

(c) conhecimento do ciclo de vida do sistema de distribuição. A 

finalidade dessa pesquisa foi conhecer a cadeia produtiva dos componentes da 

rede de distribuição, tendo ao seu final, noções dos fluxos ambientais padrões 

desses processos para que na etapa da elaboração do ICV, fosse possível 

definir as fronteiras do sistema analisado. Nesta etapa, como fonte de 

informações, utilizaram-se publicações da área de processos industriais e 

relatórios da agência ambiental americana, a EPA, citada na referência 

bibliográfica com o título Compilation of Air Pollutant Emission Factors – 

AP-42(*). 

 

                                                           
(*)AP-42: Consiste em uma coleção de relatórios da agência ambiental americana (EPA) sobre fatores de emissão relacionados a 
inúmeros processos industriais e manufaturas de produtos. 
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Nas figuras 3.3 e 3.4, são apresentados respectivamente os dois focos do 

estudo, o ciclo de vida de produtos e o sistema de distribuição de energia elétrica. O 

primeiro foco é apresentado através de uma esquematização clássica de KEOLEIAN; 

MENEREY (1993) e o segundo através de fotos. 

Fig. 3.3: Ciclo de vida de produto (KEOLEIAN; MENEREY, 1993). 
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Fig. 3.4: Distribuição de energia elétrica. 

3.2 Definição de uma metodologia para realização do inventário 

Como a pretensão era a criação de uma base de dados, todos os projetos 

relacionados a essa base de dados devem seguir um padrão metodológico para 

definição do sistema de produto e aquisição de dados. 

É fundamental que o caráter de “ser representativo para o Brasil” seja 

satisfeito de forma semelhante para todos os inventários que venham a compor a base 

de dados brasileira. 

Com a inexistência de um padrão para definição do sistema de produto, foi 

indispensável uma adaptação das metodologias convencionais de ACV para as 

condições em que serão realizados os inventários, de modo que estes inventários 

possam ser usados sem conflitos ou dupla contagem de efeitos e não demandem 

demasiado tempo em discussões da técnica. 
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Essa adaptação foi feita mediante a revisão bibliográfica da metodologia de 

ACV e a análise de estudos de caso. 

Para este fim decidiu-se por definir o sistema de produto através de duas 

etapas: 

 definição da representatividade do sistema de produto. Definido através da 

escolha do objeto de estudo do projeto de ICV. Foi realizado com base no 

mercado brasileiro do setor e em tecnologias padronizadas; 

 construção do modelo estacionário do sistema. Desenvolvido para definição 

da extensão das fronteiras (qual subsistema incluir) e do nível de detalhamento 

das unidades de processo. Caracteriza-se como sendo uma imagem fotográfica do 

sistema de produto, no caso presente, os bens de capital que compõem 1 km de 

rede. Para este fim utilizou-se padronizações e catálogos de empresas. 

3.3 Elaboração do ICV para o sistema de distribuição de energia elétrica 

A execução dessa ICV foi efetuada através das seguintes etapas: 

• definições 

- meta; 

- representatividade; 

- escopo e unidade funcional; 

• elaboração do inventário 

- planejamento da coleta de dados; 

- coleta e análise da qualidade dos dados; 

- processamento dos dados; 

- consolidação do inventário. 

3.3.1 Definições 

Nesta etapa do projeto foram definidas todas as orientações na qual o 

inventário se baseará. Estas orientações consistem nas seguintes definições: 

• meta, onde foi definido o objetivo e a pretensão do estudo, bem como o 

público alvo; 

• representatividade, indicando qual a faixa do mercado é definida como 

suficiente para representar o Brasil; 
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• escopo, fase em que definiu-se as fronteiras geográficas, temporais, 

tecnológicas e de processos (frente a outros sistemas de produtos) do sistema a 

ser analisado com o apoio do modelo estacionário. Nessa fase definiu-se: a base 

de cálculo do sistema ou uma quantidade da função do sistema (unidade 

funcional) e o horizonte temporal de pesquisa.  

3.3.2 Elaboração do inventário 

Após a definição do sistema de produto foram levantados qualitativamente, os 

fluxos de processo e os aspectos ambientais do ciclo de vida do sistema de 

distribuição de energia elétrica, com significância ambiental. 

Em seguida planejou-se a aquisição dos dados. Realizado em duas etapas: 

• 1°. – Levantamento dos bens de capital da rede de cada empresa de 

concessão e 

• 2°. – Informações sobre os materiais que constituem os bens de capital 

das mesmas empresas. 

Para cada empresa concessionária, foram levantados ou estimados dados de 

dimensões da rede tanto urbana quanto rural e participação no mercado. Em seguida  

realizou-se a quantificação de estruturas de sustentação, a análise dos tipos mais 

representativos e a quantificação de componentes como transformadores, isoladores, 

cabos condutores e outros. 

Não houve pretensão de se detalhar demasiadamente os processos dos 

materiais constituintes da rede, pois cada um deles já representa um objeto de estudo 

de outras ACV’s. 

Tendo concluído o planejamento e o levantamento dos dados do inventário, 

iniciou-se a consolidação das características construtivas das diversas empresas, da 

quantificação das correntes de processo e dos aspectos ambientais do ciclo de vida 

definido. 

Para o levantamento de dados dos processos relativos aos materiais as fontes 

mais expressivas são: bases de dados estrangeiras e dados nacionais provenientes de 

anuários estatísticos. Para a parte de eletricidade e transporte definiram-se modelos. 
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O processamento dos dados foi realizado com o auxílio do programa 

computacional SimaPro 5.0(*). Um ponto a se destacar consiste no fato de que o 

programa não permite consolidação interativa, onde o resultado do inventário pode 

ser uma entrada do mesmo. 

3.4 Avaliação e discussão dos resultados 

A avaliação de impacto ou interpretação do inventário de ciclo de vida em 

impactos ambientais não é necessária caso sua aplicação seja definida para uso 

interno. Mediante o fato que os modelos de impactos ambientais não estão 

consolidados mundialmente e que a escolha das categorias de impacto é definida 

pelo executante do estudo frente à meta proposta, no caso de base de dados, mesmo 

sendo para uso externo o importante são os dados do inventário. 

Do inventário seguimos para a discussão e avaliação dos resultados, como foi 

realizado neste projeto. Nesta etapa foram avaliadas as grandezas dos aspectos 

ambientais do inventário e foi realizada uma revisão sobre as definições de escopo do 

estudo. 

Esta pode ser a finalização do trabalho caso uma revisão crítica não destaque 

a necessidade de alterações que incrementem a qualidade do inventário. Porém 

futuras atualizações deverão ser feitas para que este inventário seja sempre 

representativo para o Brasil. 

                                                           
(*) SimaPro 5.0: Programa computacional para realização de ACV desenvolvido pela empresa PRé 
Consultants da Holanda. 
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4. ESTADO DA ARTE 

Conforme apresentado anteriormente, foram definidas três vertentes para a 

revisão bibliográfica: 

• ACV; 

• sistema de distribuição de energia elétrica e 

• ciclo de vida do sistema responsável pela distribuição de energia elétrica no 

Brasil. 

Neste capítulo será apresentado o conhecimento acumulado durante o período 

da revisão bibliográfica. 

4.1 Análise de ciclo de vida (ACV) 

4.1.1 O conceito de ciclo de vida e definição de ACV 

Para satisfazer uma necessidade da sociedade, nós desenvolvemos produtos e 

cadeias produtivas, ou seja, os processos, serviços e produtos existem e devem ser de 

responsabilidade de toda a sociedade, pois os benefícios são gerados para todos. 

Nessa linha de pensamento, uma mudança de paradigma está ocorrendo, a mudança 

do foco sobre processo, para o foco sobre produto. 

Historicamente com o surgimento de sistemas de gestão já houve uma 

evolução do foco gerencial sobre as operações para o processo. Um processo é mais 

do que uma soma de operações, da mesma forma, um produto é mais do que o 

resultado de uma soma de processos. Existe uma sinergia entre os elementos. 

Essa nova mentalidade (foco sobre o produto) corresponde ao pensamento em 

ciclo de vida, uma visão holística da existência do produto. Não basta pensar apenas 

na manufatura final do produto. Precisamos pensar que iremos extrair um ou mais 

recursos da natureza, iremos beneficiar, transformar, transportar e um dia o produto 

perderá sua função e será então reciclado ou voltará para a natureza como um rejeito, 

fechando o ciclo do berço ao túmulo (vide figura 3.3) ou simplesmente o ciclo de 

vida. Seria como manter na mente, três perguntas: 

 "O que é necessário para que o produto exista e cumpra sua função?"; 

 "O que a existência do produto e o desempenho de sua função causam?" e 

 "O que é preciso para que ele deixe de existir após cumprir sua função?". 
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Em otimização ambiental do sistema produtivo, a melhoria do desempenho 

não deve focar uma organização com determinada função em um ciclo de vida, a 

otimização deve olhar para o desempenho ambiental do produto. 

A técnica de análise que aplica o conceito de ciclo de vida é a ACV. 

ACV usualmente no Brasil significa análise de ciclo de vida, mas a tradução 

do inglês life cycle assessment também admite avaliação de ciclo de vida. Em alguns 

países europeus usa-se o termo ecobalance. Wenzel; Hauschild; Alting (1997) 

argumentam que o termo análise indica muita objetividade, portanto não é 

apropriado para ACV, pois esta técnica requer considerações do executante do 

estudo. Basicamente a ACV faz uma análise ou compilação de dados de um sistema 

de produto e depois avalia o resultado da análise, portanto a ACV é uma análise 

(analysis) ao detalhar os fluxos de um sistema de produto e é uma avaliação 

(evaluation) ao interpretar os fluxos. Porém no Brasil o termo análise teve maior 

difusão entre os grupos de pesquisa e será então utilizado. 

Se fizermos uma interpretação literal do termo análise de ciclo de vida, 

levando-se em conta que ciclo de vida é sinônimo de visão sistêmica ou holística, 

seria uma técnica que abriria o ciclo de vida de um produto em pequenas partes para 

poder entendê-lo. Esta última afirmação opõe-se ao conceito fundamental do 

pensamento sistêmico para sistemas vivos, onde conforme Capra (2002), uma 

bactéria, uma família, uma empresa ou até o planeta como um todo, são sistemas 

vivos que não podem ser compreendidos através de suas partes ou por visão 

monocriteriosa (avaliação de apenas uma variável). O foco principal corresponde ao 

conjunto das interações entre as partes. 

Em um projeto de melhoria de um processo, nem sempre melhorias nas 

operações resultam em maior desempenho do processo, da mesma forma, em projeto 

de melhoria de produtos, nem sempre melhorias nos processos resultam em maior 

desempenho do produto. É necessária a compreensão das relações entre operações e 

entre processos. Romm (1996) afirma, por exemplo, que um nível maior de 

produtividade é alcançado com um custo menor quando pensamos na operação de 

mão de obra, na operação de iluminação e na interação entre elas que é indicada 

como o bem estar. Em uma visão monocriteriosa o gerente poderia, diminuir o custo 

cortando a luz ou despedindo empregados e aumentando a intensidade de trabalho 
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dos demais. Ao levar em consideração o bem estar, o gerente pode melhorar o 

sistema de iluminação através de informações providas pelos usuários de modo que 

ocorra menos desperdício e que os trabalhadores tenham um ambiente melhor de 

trabalho, consequentemente aumentem a produtividade. 

Mas independentemente destas discussões quanto a tradução ou interpretação 

literal, compilamos informações das partes que compõem o ciclo de vida, porém 

ressalta-se que em uma ACV o centro das atenções são: os produtos intermediários 

(resultantes das interações entre operações e processos) e o cumprimento de uma 

necessidade da sociedade pelo produto final (resultado da interação de todas as partes 

do ciclo de vida de um produto). A explicação para este último parágrafo é que a 

necessidade não seria suprida sem a existência de todas as partes de um ciclo de vida. 

Bouman et al. (1999) reforçam essa importante característica da técnica da 

ACV: "a ACV é focada na função de um produto e não no produto em si". Da mesma 

forma, van der Berg et al. (1999) definem que a ACV indica como o cumprimento de 

uma certa função por um bem ou serviço pode influenciar o meio ambiente. 

As definições de ACV dadas anteriormente possuem um caráter mais 

conceitual. Em seguida serão apresentadas as definições técnicas. 

Segundo Vigon et al. (1993) a ACV avalia o efeito ambiental associado com 

qualquer dada atividade, da obtenção das matérias-primas até o ponto no qual todos 

os rejeitos retornam à Terra. Este conceito conhecido como análise do berço ao 

túmulo não é novo. O autor afirma que pelo desenvolvimento e uso de informações 

relacionadas a efeitos ambientais que são upstream e downstream da atividade 

particular sob estudo, um novo paradigma é criado para dar suporte às decisões de 

gerenciamento de corporações e regulamentações políticas. Em outro trecho da 

bibliografia o autor reforça a contextualização da técnica levantando a questão de 

que o público em geral está mais consciente quanto ao fato do consumo de produtos 

e serviços, tanto quanto as atividades diárias de nossa sociedade, estarem afetando 

adversamente o suprimento de  recursos naturais e qualidade do meio ambiente. Com 

base em Christiansen (1996) podemos acrescentar que a ACV é uma metodologia 

técnica e científica de avaliação holística de um produto. 

Consoli et al. (1993) elucidam melhor o conceito holístico de ciclo de vida 

em sua definição "ACV é um processo para avaliar a carga ambiental associada com 
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um produto, processo, ou atividade pela identificação e quantificação de energia e 

materiais usados e rejeitos lançados ao meio ambiente; analisar o impacto desses 

usos de energia e material e lançamentos para o meio ambiente; e identificar e avaliar 

oportunidades de melhorias ambientais. A análise inclui o completo ciclo de vida do 

produto, processo, ou atividade, englobando extração e processamento de matérias-

primas; manufatura; transporte e distribuição; uso, reuso, manutenção, reciclagem e 

disposição final”. A ACV atribui impactos ambientais do sistema sob estudo nas 

áreas de saúde ambiental, saúde humana e esgotamento de recursos naturais. Essa 

referência, do mesmo modo que a ABNT (2001), destaca que a ACV não aborda os 

aspectos econômicos e sociais do produto. Portanto a ACV como uma das várias 

técnicas de gestão ambiental, pode não ser a técnica mais apropriada a ser empregada 

em todas as situações. A ACV é uma simplificação do sistema físico e não pode 

declarar prover uma absoluta e completa representação de todas as interações 

ambientais.  

Consoli et al.(1993) reforçam a idéia da insuficiência da técnica da ACV 

como uma ferramenta para solucionar problemas indicando que as diversas técnicas 

da gestão ambiental devem ser conduzidas de forma complementar. Análise de risco, 

estudos de impacto ambiental, análise tecnológica, auditorias ambientais e outras são 

específicas para cada situação de uso. Objetivando uma melhoria do sistema de 

forma holística, deve haver uma consolidação das informações geradas pela 

aplicação das diversas técnicas, isto é, uma integração das técnicas. 

A proposta holística da ACV evita problemas de "mudanças de problemas", 

isto é, otimizações seguindo o princípio de ciclo de vida evitam que na solução de 

um problema, outro problema seja criado em outro estágio do ciclo de vida, 

conforme Guinée et al. (2001). Curran (1996) também levanta esse fato. 

Potencialmente, qualquer mudança em qualquer parte do sistema do produto ou 

processo pode resultar em uma indesejável mudança de carga para uma outra parte 

do sistema, tanto quanto trocas de poluentes entre compartimentos ambientais (água , 

ar e solo). UNEP (1996) argumenta que a ACV pode prevenir 3 formas comuns de 

transferência de problemas: de um estágio de ciclo de vida para outro; de um tipo de 

problema para outro; e de um local para outro. Essas últimas discussões reforçam a 

necessidade de que os projetos de melhorias sejam sistêmicos e multicriteriosos. 
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Guinée et al. (2001) argumentam que a ACV é, sempre que possível, 

quantitativa por característica e quando informações quantitativas não estão 

disponíveis, aspectos qualitativos devem ser levados em conta, de modo que 

tenhamos uma foto dos impactos ambientais envolvidos. Seguindo este conceito, é 

possível compreender afirmações como de Vigon et al. (1993) que definem que um 

inventário de ciclo de vida é uma foto de entradas e saídas  de um sistema, ou seja, é 

um inventário, sempre que possível quantitativo, dos aspectos ambientais 

relacionados ao ciclo de vida estudado. Fava et al. (1991) definem o inventário de 

ciclo de vida (ICV) como um processo objetivo de quantificação de energia e 

matéria-prima requeridas, emissões, efluentes, resíduos e outros lançamentos 

ambientais de todo o ciclo de vida. Portanto o ICV é uma ACV sem a interpretação 

dos aspectos ambientais em termos de impacto ambiental, conforme visto na figura 

4.1. 

Fig. 4.1: Inventário de Ciclo de Vida segundo Fava et al. (1991) 
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• comparar entradas e saídas associadas com produtos, processos, ou atividades 

alternativas; 

Conforme a norma ISO 14041 (1998) o ICV é essencialmente um inventário 

de dados de entrada e saída do sistema estudado. Como o ICV é uma coleta e análise 

de entradas e saídas e não uma avaliação de impactos ambientais associados a esses 

dados, a interpretação de resultados de ICV por si só não pode ser a base para 

alcançar conclusões sobre relevância entre impactos ambientais. Assim para 

comparações ambientais entre produtos de uma mesma função, normalmente um 

inventário de aspectos ambientais é insuficiente, requerendo o uso de modelos 

preditivos de potencial de impactos ambientais. 

Como afirmado anteriormente, a ACV não é uma ferramenta única. Para 

gerar conclusões com mais bases técnicas, são necessárias outras ferramentas de 

gestão ambiental e técnicas administrativas e financeiras.  

Segundo van der Berg; Huppes; Dutilh (1996) a ACV não pode elaborar 

decisões relacionadas à locação de uma construção ou atividade, sendo neste caso, 

uma análise de impacto ambiental mais apropriada. A ACV não acompanha a 

trajetória (pathway) dos impactos ambientais. Da mesma forma, a ACV não pode 

responder questões relacionadas a dissipação ou acúmulo de um dado elemento ou 

componente químico dentro do ciclo de vida de um produto; neste caso deve ser 

aplicada uma análise de fluxo de substância (substance flow analysis). E por último, 

a ACV não responde questões relacionadas ao risco, sendo a análise de risco a 

ferramenta correta. 

4.1.2 As limitações ou problemas da ACV 

De acordo com Chevalier; Le Téno (1996), a ACV é tipicamente executada 

no estado estacionário, ou seja, despreza pontos de partida e paradas do processo ou 

simplesmente não diferencia essas etapas temporais do processamento. E também, 

como não são levados em conta modificações tecnológicas futuras e predições de 

evolução de mercado, a ACV é uma "fotografia instantânea" do sistema do produto, 

podendo não ser a característica real para todo o momento, mas sim, a mais 

representativa para um instante qualquer. 
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Em Guinée et al. (2001) é levantada a observação de que a ACV avalia 

potenciais de impacto ambiental, porque os impactos ambientais não são 

especificados no tempo e espaço e são (freqüentemente) relacionados para uma 

quantificação da função do produto. Assim não temos certeza do instante, local da 

ocorrência e grandeza do impacto ambiental. Interpretando a afirmação anterior, a 

ACV não indica quando um indivíduo em um determinado local sentirá os efeitos 

negativos dos aspectos ambientais relacionados aos produtos. A ACV indica uma 

possibilidade de contribuição aos impactos ambientais locais, regionais e globais. 

Apresentadas as limitações dos resultados e das técnicas, serão destacados 

neste momento, os problemas relacionados ao grande volume de informações 

requeridas por uma ACV. 

Para Christiansen et al. (1997) a ACV requer uma grande quantidade de 

dados, resultando em consumo de tempo e alto custo. Segundo Todd (1996) cada 

ACV em escala completa pode demandar centenas de milhares de dólares e o tempo 

decorrente da execução seria impróprio para respostas imediatas requeridas pelo 

mercado. 

Curran (1996) aborda a falta de dados prontamente acessíveis e com 

qualidade (credibilidade das informações) e indica que este fato tem limitado os 

estudos de ACV. Mas a mesma autora argumenta que a ACV está rapidamente 

tornando-se uma importante ferramenta para projetistas e gerentes de produção, 

devido ao crescimento da consciência ambiental e das novas diretrizes de prevenção 

da poluição e sustentabilidade. 

A norma ABNT (2001) destaca cinco limitações da ACV: 

• a natureza da escolha e as definições feitas na ACV podem ser subjetivas, 

levando a uma perda do caráter objetivo da técnica; 

• os modelos preditivos de potencial de impactos ambientais são limitados 

pelas suas suposições e não estão disponíveis para todas as categorias de impacto. 

• resultados de ACV enfocando questões globais podem não ser adequados 

para aplicações locais; 

• a ACV pode ser limitada pela qualidade e acessibilidade dos dados; e 

• a falta de dimensões espaciais e temporais dos dados do inventário usados 

para avaliar o impacto introduz incertezas nos resultados do impacto.  
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Estas últimas observações citadas, demonstram a necessidade de 

desenvolvimento de metodologias práticas para definição de sistemas de produtos 

com critérios de cortes quantificados e aceitos por toda a comunidade científica e 

tecnológica, de modo que a técnica não perca sua objetividade. Os critérios devem 

ser elaborados para que possam ser aplicados igualmente em todos os países e que 

sejam flexíveis para qualquer setor das indústrias. Uma outra necessidade 

demonstrada seria uma política governamental ou das empresas quanto a pronta 

acessibilidade dos dados de processo. 

Em pesquisa apresentada em UNEP (1999), é revelado que o custo, a 

complexidade do processo e incertezas sobre o resultado são os principais 

desestímulos para adoção da ACV. E a coleta de dados para inventário tem sido a 

maior dificuldade. A mesma referência porém, levanta questões futuras a serem 

respondidas para poder descobrir o porquê do alto custo da ACV (conhecimento, 

treinamento, coleta de dados, ou equipamentos?) e da complexidade (real ou 

percebida?).  

Neste trabalho os recursos investidos concentraram-se na complexidade real 

sobre o conhecimento da estrutura (unidades de processo) do sistema de produtos e 

no levantamento (coleta de dados) dos aspectos ambientais. 

4.1.3 Aplicações da ACV 

A ACV gera conhecimento que só terá valor para a sustentabilidade quando 

for aplicada. 

Nos itens anteriores várias características do ICV e da ACV foram 

apresentadas. Baseado nessas características o passo seguinte foi conhecer suas 

aplicações. 

A ACV, antes de tudo, é uma ferramenta que fornece informações que 

auxiliam a tomada de decisão, tanto do fornecedor quanto do consumidor, 

independente se em nível estatal, privado ou da massa  consumidora da sociedade 

civil. A ACV auxilia a decisão através do fornecimento de informações ambientais 

relacionadas ao cumprimento de uma necessidade por um produto, sendo este um 

bem ou serviço. 
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O importante é apresentar em quais decisões a ACV pode ser aplicada em 

auxílio. Neste item da dissertação serão apresentadas brevemente, as diversas formas 

reportadas de aplicação do conceito e análise de ciclo de vida. Em seguida, algumas 

dessas aplicações serão discutidas com maior aprofundamento. 

Segundo a publicação da UNEP (1996) os usuários primários da ACV são: 

• indústria e outras empresas comerciais; 

• governos nacionais e locais, órgãos reguladores nacionais e 

intergovernamentais; 

• organizações não governamentais; e 

• consumidores, incluindo departamentos de compras. 

Como aplicações industriais são citadas:  

• indicação de pontos fortes e fracos do produto na busca da sua melhoria; 

• projeto de produto, usualmente confundido com melhorias de produto, sua 

diferença com a melhoria é o maior grau de liberdade para mudanças; A ACV 

pode ser aplicada em 4 níveis de desenvolvimento de produtos: melhoria, 

reprojeto, funcionalidades alternativas e projeto para sociedade sustentável 

(UNEP, 1999); 

• formulação de política da companhia; 

• informações do produto para questões de marketing e conhecimento das 

companhias fornecedoras; e 

• negociações entre companhias e de uma companhia com o governo, para 

ilustrar seu desempenho. 

Como aplicações do governo: 

• subsídios e taxações em prol da produção mais limpa; 

• políticas gerais como determinação de combustíveis para geração de 

eletricidade e meios de transporte; e 

• rotulagem ambiental.  

As ONG’s usam as ACV’s para gerar informações aos consumidores e para 

buscar uma base técnica de apoio às discussões públicas e debates. 

Fullana; Puig (1997) citam que a União Européia utiliza ACV como conceito 

e ferramenta em parte importante da legislação ambiental. 
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Guinée et al. (2001) afirmam que a ACV é útil na gestão ambiental pública e 

privada, por permitir comparações ambientais de produtos existentes (com 

finalidades de certificação e/ou aquisição) e gerar informações ao desenvolvimento 

de novos produtos. A ACV também pode ser aplicada em usos mais complexos 

como estratégias de mercado ou políticas ambientais do governo relacionadas à 

mudança do padrão de consumo. 

Curran (1996) reforça a idéia do citado uso comparativo da ACV ao discutir 

que em muitos casos a ACV é usada para juntar informações para fazer comparações 

entre produtos que desempenham a mesma função ou em avaliações do efeito de 

modificações num produto de modo a fazê-lo mais "ambientalmente amigável". A 

ACV é apresentada como uma importante técnica para identificar quando a seleção 

de um produto sobre um outro ou quando modificações feitas para qualquer parte do 

sistema têm o desejado resultado final de decréscimo de impacto ambiental em todos 

os estágios de ciclo de vida. 

Segundo Consoli et al. (1993) da mesma forma que UNEP (1996) o uso da 

ACV pode ser dividido em interno e externo. 

Como uso interno: 

• planejamento estratégico ou desenvolvimento de estratégias ambientais; 

• projeto de produtos e processos, melhorias e otimizações; 

• identificação de oportunidades de melhorias ambientais; 

• dar suporte ao estabelecimento de procedimentos ou especificações de 

compras; e 

• auditorias ambientais e minimização de rejeitos. 

Como uso externo: 

• marketing ou suporte a declarações ambientais específicas; 

• certificações; 

• educação pública e comunicação; 

• políticas; e 

• dar suporte ao estabelecimento de procedimentos ou especificações de 

compras. 

Em usos externos à organização, existe necessidade de maior detalhamento e 

informações para dar credibilidade ao estudo. 
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Como um reforço às aplicações já citadas, pode-se indicar a norma ABNT 

(2001). Esta norma apresenta de forma mais resumida, que a ACV pode ajudar: 

• na identificação de oportunidades de melhorias ambientais no ciclo de vida do 

produto; 

• na tomada de decisões em organizações (governo, ONG’s e indústria); 

• na seleção de indicadores pertinentes de desempenho ambiental, incluindo 

técnicas de medição; e 

• no marketing (certificações e declarações ambientais). 

Allen (1996) após apresentar dados consolidados suíços de estudos de ACV 

conclui que a razão mais comum para desempenhar uma ACV é melhorar a 

performance ambiental de produtos e dar suporte a decisões políticas ambientais em 

longo prazo. 

UNEP (1996) destaca que a maioria das companhias é diretamente 

responsável por somente uma pequena parte do ciclo de vida do produto, mas o 

pensamento está mudando, a noção de corrente de responsabilidade está sendo 

admitida como uma regra central na indústria. O produtor de um produto é 

responsável não somente pela operação de manufatura, mas também pelo uso ao qual 

ele é produzido e por que meios é disposto. 

Segundo Keoleian (1996) o projeto de ciclo de vida (life cycle design) é a 

aplicação da ACV na fase de projeto de um sistema de produto buscando alternativas 

econômicas e ecologicamente mais sustentáveis. 

Azapagic (1999) foca a aplicação da ACV na seleção de processos, projeto e 

otimizações como uma ferramenta para identificar quais das tecnologias são mais 

limpas. 

Em Vattenfall (1999) e Dethlefsen et al. (1997) é indicado que um dos usos 

da ACV é comparar alternativas para a geração de eletricidade e facilitar uma 

escolha futura. A eletricidade é importante por fazer parte do ciclo de vida da maioria 

dos produtos. 

Em Tokyo Electric Power Company (2000) é apresentada uma aplicação da 

ACV no sistema de geração de eletricidade com a finalidade de minimizar as 

emissões de gás carbônico. 



 33
 

Vigon (1999) discute o uso da ACV na otimização energética juntamente com 

a análise exergética do sistema de modo a não somente levantar os gastos e 

desperdícios energéticos como um todo, mas conhecer os rendimentos energéticos de 

cada ponto do sistema. 

Sánchez (2001) levanta a necessidade de se aplicar a ACV na prevenção de 

passivos ambientais, pois a ACV pode focalizar as instalações industriais e não 

somente o produto e serviço. 

Dentro da aplicação em ACV em comparações de produtos existentes e 

alternativas é interessante destacar: 

• comparações entre materiais de construção e infraestrutura como o 

apresentado por Dennison et al. (1999); 

• comparações entre embalagens para cerveja e refrigerantes (vidro, PET, 

alumínio e aço) elaborado por Ekvall et al. (1998), onde destaca a suposição de 

que o comportamento do consumidor não afeta a escolha da embalagem de 

mesma dimensão. 

• a ACV do setor de transporte rodoviário indicada em Eriksson; Blinge; 

Lövgren (1996) onde são apresentadas as cargas ambientais do ciclo de vida dos 

sistemas de transporte. 

4.1.3.1 A ACV aplicada no setor industrial 

Segundo Berkhout; Howes (1997), o setor industrial aplica a ACV em três 

níveis: defesa, marketing e desenvolvimento tecnológico. 

Em termos de defesa, podemos aplicar estudos descritivos de ACV para que a 

empresa tenha uma declaração que possa lhe ajudar na defesa contra acusações e 

pressões de concorrentes, governo e clientes. A ACV pode testar as alternativas 

indicadas ou impostas pelo governo ou consumidores (dentro de uma cadeia 

produtiva) que supostamente melhoram o desempenho ambiental do produto, mas 

que na verdade, após esta comparação holística demonstram pouca vantagem 

ambiental ou uma simples transferência de compartimentos ambientais, mostrando a 

inutilidade do investimento. A ACV pode fazer uma avaliação do projeto de 

investimento com cunho ambiental. 

A indústria pode utilizar a ACV como uma base técnica para a política 

ambiental da empresa, antecipando futuras políticas reguladoras seguindo o Princípio 
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16 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, sobre 

internalização dos custos ambientais das externalidades, baseado na  

responsabilidade estendida ou compartilhada. Em geral, os pontos críticos ambientais 

do ciclo de vida do produto estão fora do portão do produtor final. Os montadores ou 

produtores finais são os comandantes do ciclo de vida do produto, através de suas 

compras e decisões de projeto eles têm a maior influência na modelagem dos perfis 

ambientais de produtos e portanto estão sob as pressões mais diretas do governo e do 

mercado, para melhorar e comunicar o desempenho ambiental. 

Em marketing, a ACV pode ser aplicada na produção de declarações 

ambientais para mostrar aos consumidores como um diferencial no mercado, além de 

demonstrar que o produto está dentro das especificações dos selos ambientais 

utilizados como critério de barreira de comércio internacional de caráter não 

econômico. Nesse contexto entra a rotulagem de terceira parte. 

O terceiro ponto, desenvolvimento tecnológico, é o ponto mais importante 

para o enfoque do desenvolvimento industrial sustentável, onde a ACV entra como: 

• uma técnica para identificação dos pontos críticos, em termos ambientais, do 

ciclo de vida de um produto;  

• uma técnica para influenciar a tomada de decisão dentro do conceito da 

melhoria contínua da gestão ambiental da organização, avaliando alternativas de 

controle da poluição e medidas de prevenção da poluição; e 

• uma técnica para auxiliar a avaliação do desempenho ambiental de um 

produto sendo projetado. 

Uma representação esquemática é mostrada na figura 4.2. 

Para obter produtos ecoeficientes ou de melhor eficiência ambiental, deve-se 

construir um ciclo de projeto, iniciado por um levantamento do perfil ambiental 

(inventário de ciclo de vida) do produto. 

A identificação dos pontos críticos pode hierarquizar ou indicar onde (dentre 

as unidades de processo do ciclo de vida) os investimentos em melhorias devem ser 

concentrados, ou seja, direciona os investimentos para os pontos de pior desempenho 

ambiental ou de maior oportunidade. O direcionamento dos investimentos resulta na 

obtenção de aumento de desempenho com menores investimentos. A meta de 

melhoria é atingida mais facilmente através desse direcionamento. 
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Para atingir a meta, existem 2 caminhos, o mais simples seria avaliar as 

alternativas existentes de matérias-primas (alternativas de substituição), de alterações 

nos processos e de tecnologias de controle da poluição. Se nenhuma dessas 

alternativas ou conjunto delas for suficiente para atingir a meta, devemos seguir o 

outro caminho que seria o desenvolvimento de um novo conceito de produto ou 

tecnologia para satisfazer a mesma função do sistema de produto, ou até desenvolver 

um produto multifuncional. 

Fig. 4.2 Ciclo de melhoria contínua do desempenho ambiental do produto. 

Em uma escala temporal, este conceito de melhoria contínua do desempenho 

ambiental do produto, como apresentado na forma de ciclo na figura 4.2, resultaria 

em uma espiral ascendente em busca de níveis maiores de desempenho ambiental do 

produto (ecoeficiência). 

Em parágrafos anteriores foi indicado que este ciclo pode seguir dois 

caminhos, um baseado em mudanças operacionais e reprojetos mantendo o mesmo 
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conceito de produto, o outro baseado em desenvolvimento de tecnologias mais 

limpas e inovações no conceito do produto e no padrão da sociedade. O primeiro 

caminho é simples, pois envolve tecnologias existentes, enquanto que o segundo 

caminho requer quebras de paradigmas e mudanças no padrão de vida da sociedade 

para mostrar que a necessidade da sociedade pode ser suprida de um modo diferente 

do tradicional e que seja mais ecoeficiente. Porém ambos, em geral, requerem 

investimentos fora das fronteiras da organização do produtor final. 

Deve-se ressaltar que cada ciclo de melhoria da ecoeficiência do produto 

consiste em um investimento. Mas a tecnologia atual possui um limite de eficiência e 

portanto chegará um momento em que as metas de melhoria da ecoeficiência não 

serão mais atingidas através do primeiro caminho descrito anteriormente, mesmo 

com grandes investimentos de tempo e de recurso monetário e humano. A meta só 

será então atingida através do segundo caminho, conforme esquematizado na figura 

4.3. 

Fig. 4.3: Evolução da ecoeficiência do produto. 

Através desses investimentos surgem novos padrões de “melhor tecnologia 

disponível” (BAT – Best Available Technology). 
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4.1.3.2 A ACV dentro de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

 
Fig. 4.4: Uso da ACV em uma SGA. 

Conforme a figura 4.4, dentro de uma SGA a ACV pode ser aplicada como 

uma ferramenta de identificação de aspectos ambientais em três pontos da 

sistemática da SGA: 

• na definição da postura estratégica da organização; 

• na identificação de aspectos ambientais e externalidades da situação atual e 

situações futuras (indicadores de desempenho); 

• nos projetos relacionados à busca da melhoria contínua. 

Segundo Moura (2002), para a definição da postura estratégica da 

organização, aplica-se uma análise SWOT(*), avaliando o ambiente interno e externo 

à organização e prevendo cenários futuros. Após essa análise, deseja-se uma maior 

consciência quanto ao estabelecimento das amplitudes das metas, bem como quais 

conjuntos de ações serão definidos para atingir as metas estabelecidas. A ACV entra 

neste contexto, ajudando no suprimento de informações qualitativas e quantitativas 
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de aspectos ambientais de ambos os ambientes, interno e externo, identificando de 

forma holística as vulnerabilidades, potencialidades, ameaças e oportunidades da 

organização e do mercado (inclusive os concorrentes). Por exemplo, conhecendo o 

desempenho ambiental do produto, a organização pode agir com metas agressivas 

(grandes gradientes) ou não, mediante as oportunidades identificadas no mercado. 

Na avaliação da condição ambiental atual da organização e de seus produtos, 

além da avaliação dos indicadores de desempenho, a ACV é indispensável na 

avaliação do desempenho ambiental de produtos e é útil na identificação de aspectos 

ambientais e externalidades da organização, pois aumenta o escopo da visão das 

interações da organização com o meio externo. A ACV pode auxiliar na decisão 

quanto a quais objetivos da política ambiental ou quais metas deverão ser focadas 

preferencialmente na melhoria ambiental da organização. 

4.1.3.3 O desempenho ambiental de produtos 

Primeiramente deve-se destacar que qualquer decisão em que o desempenho 

ambiental do produto é uma variável considerada, a ACV é indispensável. 

Na busca por uma melhoria da qualidade de vida, surgem oportunidades 

relacionadas ao suprimento das novas necessidades da sociedade vinculadas a tal 

busca da qualidade de vida. 

Essa sistemática resultou em um paradoxo, pois a qualidade de vida é um 

conceito subjetivo. Essa busca resultou em uma espiral decrescente das necessidades 

básicas de vida, ou seja, da disponibilidade de recursos naturais e um meio ambiente 

saudável ou equilibrado. 

Para suprir as necessidades da sociedade, existe uma larga variedade de 

produtos com uma mesma função que concorrem entre si dentro do mercado. 

Conforme Moura (2002), no tradicional padrão de consumo, os consumidores, 

independentes do nível na cadeia produtivas, baseavam-se na constância de três 

características: 

- satisfação proporcionada (o produto exerce sua função?); 

- preço do produto (o produto tem um valor compatível ao consumidor?); 

- condições de entrega (a empresa supre a demanda?). 

O requisito seguinte foi a conformidade no tempo, ou seja, se um produto 

feito hoje seria igual ao de amanhã. Atualmente já está sendo exigida uma busca da 
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melhoria contínua do desempenho do produto e portanto da qualidade total de 

processos e produtos. No contexto temos o Seis Sigma e o Total Quality 

Management. 

Este é o esquema tradicional da gestão da qualidade conforme é apresentado 

na figura 4.5. 
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Fig. 4.5: Fluxo de informações e produtos da gestão da qualidade. 

Com a evolução da preocupação ambiental, o campo de visão foi expandido. 

A sociedade está incluindo um novo requisito para determinar o consumo, o 

desempenho ambiental . 

Tomando por referência Campos (1999), este autor apresenta o cliente como 

um rei e é dessa forma que a administração deve comandar a manutenção e melhoria 

da organização. A política da organização deve atender em primeiro lugar as 

propriedades do produto que o cliente requer para suprir sua manutenção da 

qualidade de vida. Se a qualidade ambiental passa a ser requisitada, a organização 

deverá atender, caso contrário perderá mercado. 

A cadeia produtiva não segue o padrão da cadeia alimentar da natureza. O 

produtor só existe porque o consumidor existe e não o contrário, na natureza o 

consumidor só existe porque há alguém que produz. Em um ecossistema quando o 

consumidor deixar de consumir o produtor, a tendência é que a classe produtora 

cresça. Na cadeia produtiva, quando um consumidor deixa de consumir um 

determinado produto este passa a sobrar, porém a empresa produtora não sobrevive 

se não mudar. Se o produtor melhorar a qualidade de seu produto, este será mais 

consumido e a empresa crescerá. 
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Quanto as argumentações de que a busca da ecoeficiência da organização é 

uma ação dispendiosa, pode-se citar a referência Romm (1996) para explicar como o 

investimento na qualidade ambiental pode gerar lucros. Prevenir a geração de 

poluentes gera economias através do não desperdício de insumos e gastos com 

tratamento de poluentes. Lucros surgem pelo aumento da produtividade. A 

produtividade cresce como resultado de um ambiente melhor de trabalho e pelo 

aumento dos salários (compartilhamento dos custos economizados).  

Conforme apresentado na figura 4.6, a expansão da visão corresponde ao 

inter-relacionamento entre os produtos e a cadeia produtiva. 
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Fig. 4.6: A geração de externalidades no sistema produtor-consumidor. 

Para suprir uma necessidade da sociedade existem produtos, mas para que 

esses produtos existam é necessária toda uma cadeia produtiva. 

As cadeias produtivas não geram apenas os produtos vendidos, elas também 

geram outras saídas não comercializadas ou rejeitos. Essas saídas sem valor 

monetário positivo, causam externalidades negativas sobre o sistema da sociedade, 

degradando a qualidade de vida. 

Além dos efeitos negativos relacionados às etapas de produção do produto, a 

sociedade também está sentindo que os produtos também causam impactos durante 

seu uso e disposição. Os impactos das etapas de uso e disposição não resultam 

apenas da forma como os consumidores agem, resultam também das características 

dos produtos e das matérias-primas que os compõem. 
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Esse contexto está abrindo caminho para a produção mais limpa aplicada nas 

organizações, e para o Design for Environment (DfE) aplicada ao desenvolvimento e 

melhoria de produtos com o menor impacto ambiental por todo o ciclo de vida. Esta 

surgindo uma nova mentalidade, onde a ecoeficiência em processos e produtos 

ecoeficientes tornam-se requisitos da qualidade de vida. 

Corporações podem fazer uso de reprojeto do sistema industrial para alcançar 

ao mesmo tempo a qualidade ambiental e eficiência econômica. 

O objetivo maior do DfE é criar produtos e processos ecoeficientes. 

Produtos ecoeficientes são definidos como produtos que além de minimizar 

impactos ambientais adversos, maximiza a conservação de recursos naturais por todo 

o ciclo de vida. 

Segundo o WBCSD (2002), a ecoeficiência é uma gestão estratégica que 

vincula o desempenho ambiental com o financeiro, para criar mais valor com menos 

impacto ambiental, através da otimização de processos, reciclagem, inovações 

tecnológicas, economia de serviços e integração industrial (Ecologia Industrial). 

Reduzindo custos e aumentando a competitividade. 

A ecoeficiência pode ser entendida como um nível de eficiência 

organizacional alcançada caracterizada pela entrega de bens e serviços com preços 

competitivos e que satisfazem as necessidades humanas e melhoram a qualidade de 

vida, ao mesmo tempo que os impactos ambientais e a intensidades de uso de 

recursos naturais são reduzidas a um ponto que o meio ambiente suportar em um 

equilíbrio dinâmico. 

Para atingir a ecoeficência, o WBCSD (2002) indica a necessidade de 

investimento em 4 estratégias econômicas: 

 Desmaterialização da economia; 

 Ecologia Industrial ou fechamento de ciclos de produção; 

 Economia direcionada para demanda; e 

 Extensão da funcionalidade dos produtos (multifuncional). 

A tecnologia, no contexto da ecoeficiência, deve ser aplicada então tanto em 

processos mais limpos quanto em produtos mais limpos, além do uso sustentável de 

recursos naturais. Essa tecnologia deve ser desenvolvida usando as diretrizes do 
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ecodesign ao invés de deixar o seu desenvolvimento como uma mitigação aplicável 

aos sistemas já construídos. 

4.1.3.4 A ACV dentro do comprometimento ambiental 

No item anterior foi apresentada a necessidade do comprometimento 

ambiental da sociedade. 

Através das discussões de Bras (1997), é possível demarcar quatro níveis de 

comprometimento ambiental dentro de um sistema espaço-tempo: 

 comprometimento sobre o processamento de uma organização; 

 comprometimento sobre o ciclo de vida de um produto; 

 comprometimento sobre o ciclo de vida de vários produtos simultaneamente;  

 e comprometimento de toda a sociedade para com as gerações futuras. 

Esta demarcação é mostrada na figura 4.7. 

Fig. 4.7: Escala espaço-tempo de comprometimento ambiental (Adaptado de BRAS, 
1997). 

Apesar dos usos já declarados da ACV dentro de um SGA, a ACV, como 

uma derivação do conceito de ciclo de vida, surgiu como um passo seguinte ao SGA 

e a prevenção da poluição, este último quando visto apenas como uma política 

ambiental voltada a uma organização. 
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Enquanto o SGA está relacionado a um comprometimento ambiental da 

organização, a ACV está relacionada ao comprometimento ambiental de um produto. 

 

4.1.3.5 Life cycle design (LCD), Design for Environment (DfE) e Ecologia 

Industrial (IE) 

Segundo Manzini; Vezzoli (2002), LCD é um termo que literalmente significa 

projeto de ciclo de vida. Esse termo caracteriza-se muito mais como um conceito do 

que uma técnica. O significado desta expressão consiste na aplicação do pensamento 

sistêmico do termo ciclo de vida em um projeto de produto. Normalmente, o projeto 

de um produto é realizado pensando apenas na manufatura final do produto, muitas 

vezes caracterizado por uma montagem. Essa nova filosofia de projeto buscando 

produtos ecoeficientes procura abordar todo o ciclo de vida, buscando cadeias 

produtivas de maior ecoeficiência ou até projetando novas cadeias produtivas. 

De forma a gerenciar o comprometimento dos recursos em um projeto e o 

custo de um produto, o conceito de ciclo de vida deve ser aplicada na forma do LCD, 

nas primeiras fases de um projeto de produto. 

O Design for Environment (DfE) ou Ecodesign consiste em um modelo de 

projeto ou metodológico do life cycle design. 

Em uma comparação apenas para fins didáticos, poderíamos falar que o LCD 

está para gestão ambiental assim como o DfE está para o SGA. Interpretando esta 

relação, enquanto o LCD é um conceito, o DfE é uma estratégica prática para 

melhoria da ecoefiência do produto, a direção das melhorias são definidas através de 

definições de metas.  

A importância da definição das metas pode ser compreendida através do 

seguinte trecho: “(…) ao adotarmos diversas estratégias ao mesmo tempo, elas 

podem ser, na melhor das hipóteses, sinérgicas, mas podem também ser 

conflitantes”(MANZINI; VEZZOLI, 2002). 

Baseado em Fiksel (1996), a técnica do Design for Environment (DfE) ou 

Ecodesign consiste na realização de um projeto levando em conta, além das variáveis 

tradicionais (econômica e técnica), a variável ambiental dentro do conceito de ciclo 

de vida, de forma a suprir a sociedade com uma função com menos impacto 

ambiental que um padrão definido, segundo as outras duas variáveis tradicionais 
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mencionadas, isto é, desenvolver novos padrões ambientais de “melhor tecnologia 

disponível que não envolva custos excessivos” (BATNEEC – Best Available 

Technology Not Entailing Excessive Costs).  Basicamente, conforme a figura 4.8, o 

DfE consiste num ciclo tradicional de projeto, incrementado ortogonalmente por 

análises de ciclo de vida avaliando cada alternativa. Os dois tipos de ciclos são 

realizados simultaneamente, iterativamente e interativamente em função de uma 

meta ambiental previamente estabelecida. Essa sistemática visa atingir gradualmente, 

níveis mais altos de ecoeficiência, ou seja, o DfE é uma espiral ascendente para a 

qualidade ambiental do produto. 
 

Fig. 4.8: Esquematização do Design for Environment. 

O DfE abrange, como indicado, tanto a fase de produção quanto o uso e 

disposição. 
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O uso da ACV na fase de projeto do produto, prevendo seus impactos 

ambientais potenciais, ajuda a não comprometer os custos de projeto com um 

produto não ecoeficiente.  

Porém a aplicação de ACV’s completas durante o ciclo de projeto tornaria o 

desenvolvimento do produto muito demorado, considerando que a gerência de 

projetos hoje requer um tempo cada vez menor dedicado até a criação do protótipo, 

este mecanismo seria inviável. Por esse motivo a aplicação do conceito de ciclo de 

vida durante o projeto é realizada em no mínimo 2 níveis. Durante a elaboração das 

idéias até obter um “projeto conceito” a visão sistêmica é suficiente; entre o “projeto 

conceito” e o “projeto detalhado” são necessários estudos do tipo screening life cycle 

assessment avaliando as alternativas. Com análises de ciclo de vida superficiais 

(screening) durante o projeto pode-se desenvolver um produto com bom desempenho 

ambiental sem optar pela antiga sistemática de teste de mercado, portanto atinge-se 

um produto ecoeficiente em um tempo menor (menos ciclos de projeto) e com menor 

custo de projeto. 

O DfE, pode ser simplificado para apenas uma estratégia como reciclabilidade 

(Design for Recyclability – DfR), desmontagem (Design for Disassembly - DfD), 

recuperação energética (Design for Energy Recovery), etc. 

Existem métodos práticos para realizar o DfE multiestratégico, como a roda 

estratégica apresentada por Böttcher; Hartman (1997). Essa roda estratégica consiste 

em uma representação graduada de 8 conjuntos de melhorias: 

0. Otimização da funcionalidade do produto; 

1. Melhoria da qualidade dos aspectos dos materiais; 

2. Redução da quantidade de materiais; 

3. Otimização das tecnologias de produção; 

4. Otimização da distribuição; 

5. Redução dos impactos ambientais durante o uso; 

6. Extensão da vida do produto; e 

7. Otimização dos estágios pós-uso do produto. 

Uma representação da roda estratégica é mostrada na figura 4.9. 
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Fig. 4.9: Roda estratégica do DfE. 

Nesse contexto podemos usar o DfE como uma forma de desenvolver 

sistemas produtivos relacionados entre si, segundo o conceito da Ecologia Industrial. 

A Ecologia Industrial (IE) consiste em aplicar o conceito de ecossistema natural 

equilibrado (Sistema fechado em que só entra energia solar) aos sistemas industriais, 

promovendo a simbiose entre as unidades industriais, de modo que o rejeito de uma 

unidade seja a matéria-prima de outra. A ACV relaciona-se com a IE a medida que 

identifica oportunidades de desenvolver relações industriais de interface 

rejeito/matéria-prima, expandindo as fronteiras da melhoria sistêmica. Além disso, a 

ACV, mascarada pelo DfE, relaciona-se com a IE desenvolvendo produtos passíveis 

de serem reciclados para outros sistemas. Com a ACV visualizamos a melhoria 

sistêmica de um produto, com a IE visualizamos a melhoria sistêmica de vários 

produtos. 

Segundo Manzini; Vezzoli (2002), estruturalmente a Ecologia Industrial 

consiste no desenvolvimento de um sistema de produção e consumo organizado de 
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maneira que se aproxime dos sistemas naturais, através da intersecção de duas 

orientações: a dos biociclos e a dos tecnociclos.  

Os biociclos, através da orientação da biocompatibilidade, consistem na 

criação de sistemas de produto que utilizem apenas recursos renováveis. Os 

tecnociclos são orientados pela não-interferência com o meio externo, consistem no 

desenvolvimento de sistemas de produto totalmente fechados e isolados, sem troca 

de matéria e energia com o meio natural. Ambos os ciclos requerem grande 

desenvolvimento tecnológico e mudanças no padrão de consumo, caracterizando-os 

como orientações utópicas e inviáveis para a sustentabilidade econômica e social. 

A Ecologia Industrial modela o sistema de forma que entre recursos naturais 

renováveis no sistema e que o uso dos recursos não renováveis seja empregado em 

um sistema em cascata, procurando maximizar a funcionalidade desses recursos. 

Enquanto a ACV aborda do berço ao túmulo (from the cradle to the grave) a 

IE busca uma política material do berço ao berço (from the cradle to the cradle). 

4.1.3.6 A ACV e a rotulagem ambiental 

Segundo a norma ISO 14020(1998), o rótulo (selos verdes) ou declaração 

ambiental consiste em uma afirmação que indica os aspectos ambientais de um 

produto ou serviço. A forma física dessa afirmação pode ser uma chamada, um 

símbolo ou um gráfico em um produto ou selo de embalagem, boletins técnicos, 

propagandas, dentre outros. Segundo o princípio 5 desta norma, o desenvolvimento 

de uma declaração ambiental e de critérios de rótulos ambientais deve levar em conta 

todos os aspectos ambientais relevantes do ciclo de vida do produto. Isso não 

significa que se deve realizar uma ACV. A profundidade com a qual o conceito de 

ciclo de vida deve ser aplicado nos sistemas de rotulagens e declarações, varia 

conforme o tipo de rotulagem. A ISO define três tipos de rotulagem: Tipo I, II, e III.  

A Tipo II envolve as autodeclarações e as Tipo I e III necessitam de uma 

pessoa ou entidade independente das partes envolvidas para avaliar a declaração e/ou 

definir os critérios para o recebimento de rótulos ambientais. 

A norma ISO 14024 (1999), padroniza os programas de rotulagem ambiental 

do Tipo I. Conforme esta norma, os rótulos Tipo I são seletivos, pois os programas 

de rotulagem premiam com o direito de uso de rótulos ambientais Tipo I, apenas os 

produtos que satisfazem uma série de requisitos ambientais pré-determinados. O 
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importante a se destacar é que esses requisitos ambientais (critérios ambientais 

particulares para determinadas categorias de produto) devem ser definidos 

considerando o ciclo de vida do produto. 

A norma ISO/TR 14025 (2000), não aborda rótulos ambientais, mas 

declarações ambientais do Tipo III. Esta norma não apresenta diretrizes para critérios 

ambientais similares ao encontrados na norma ISO 14024 (1999), pois deixa 

explícito que as declarações ambientais do Tipo III, são não-seletivas, ou seja, não 

premia aqueles produtos com melhor desempenho ambiental. 

As declarações ambientais do Tipo III são constituídas de dados ambientais 

quantificados para um produto e posterior discussão e interpretação. A característica 

dos dados ambientais deve ser baseada nas normas da família 14040 da ISO. Os 

dados ambientais podem ser tanto aspectos ambientais quanto indicadores de 

impacto ambiental. 

A geração dos dados ambientais para declarações do Tipo III, precisa 

necessariamente provir de um inventário ou análise de ciclo de vida ou técnica 

similar de avaliação ambiental sistêmica de produtos. 

Como já indicado, os programas de declaração ambiental Tipo III, não 

possuem a intenção de comparar e hierarquizar produtos dentro de uma mesma 

categoria de funcionalidade, porém os consumidores podem fazer uso destas 

declarações e definir programas de compras verdes, isto é, buscar o consumo de 

produtos de maior ecoeficiência. Se estes consumidores atingirem o nível 

internacional, tais declarações podem (supostamente) ser utilizadas como critérios 

para barreiras comerciais não-tarifárias, apesar de contradizer o Princípio 12 da 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

4.1.4 Histórico do desenvolvimento da ACV 

É interessante para uma revisão bibliográfica da técnica, informação de como 

ela foi se desenvolvendo até os dias atuais e quais contextos mundiais motivaram sua 

criação e crescimento. 

Muitas referências possuem um capítulo específico para apresentar a 

evolução histórica da ACV; a descrição que se segue foi baseada nas seguintes 
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bibliografias: Curran (1996), Fava et al. (1991), Vigon et al. (1993) e Wenzel; 

Hauschild; Alting (1997). 

Segundo Fava et al.(1991), uma das primeiras publicações sobre um estudo 

semelhante ao que hoje conhecemos como Análise de Ciclo de Vida foi apresentada 

por Harold Smith na World Energy Conference em 1963. Neste trabalho foi 

reportado o cálculo de energia cumulativa requerida para a produção de 

intermediários e produtos químicos. 

No final dos anos 60, o resultado de trabalhos objetivando predizer as 

mudanças da população e como estas mudanças afetariam a demanda de recursos 

naturais (material e energético), foi publicado no Meadows' Book e no Blueprint for 

Survivor (Clube de Roma). O aumento da demanda de recursos naturais levaria ao 

esgotamento em algumas décadas. 

Vigon et al. (1993) afirmam que em 1969 foi conduzida a primeira análise de 

inventário de ciclo de vida, pouco mais tarde denominada Resource and 

Environmental Profile Analysis (REPA). Realizado pelo Midwest Research Institute, 

analisou diferentes recipientes de bebidas para a Coca Cola Company, objetivando 

encontrar a resposta para a pergunta "Qual recipiente tem o menor lançamento de 

rejeitos no ambiente e menos afeta as reservas de recursos naturais?". Diferentemente 

dos estudos anteriores que só analisavam o recurso energético, este estudo 

quantificava também as matérias-primas e a carga ambiental do processo de 

manufatura de cada tipo de recipiente. Semelhante ao REPA, foi desenvolvido o 

Ecobalance na Europa. 

Com a crise do petróleo na década de 70, a avaliação do consumo energético 

tornou-se uma necessidade e estudos focalizando o ciclo de combustíveis e energias 

alternativas foram realizados. Nesta época havia ainda pouco conhecimento sobre a 

toxicidade e potencialidade de impacto ambiental das substâncias emitidas nos 

processo, além de falta de informações disponíveis pelas empresas dentro do ciclo de 

vida avaliado. Com essa complexidade, nos anos subseqüentes a técnica caiu no 

esquecimento, sendo somente utilizada por alguns grupos como o Franklin 

Associates. 

Segundo Curran (1996), Fava et al. (1991) e Vigon et al. (1993), nos anos 80, 

com o crescimento da produção de lixo doméstico, principalmente das embalagens e 
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desperdícios de alimentos e incentivado pelo Green Movement na Europa a ACV foi 

ressuscitada e incrementada com os novos conhecimentos ambientais e tecnológicos, 

ganhando importância em avaliações de impacto ambiental de embalagens. Nessa 

época a Comissão Européia criou o Diretório Ambiental (DG X1) e em 1985 o 

Liquid Food Container Directive que obrigava as empresas a monitorar o consumo 

de recursos naturais e geração de resíduos no processo. Conforme Wenzel; 

Hauschild; Alting (1997) muitos estudos foram realizados (ACV como uma técnica 

de análise de problemas ambientais) incluindo a reciclagem, mas com resultados 

discordantes devido a diferentes bases de dados e inexistência de uma metodologia 

generalizada, levantando a necessidade de padronização da técnica.  

Na década de 90 surgiram movimentos para padronização internacional da 

análise de ciclo de vida. Cita-se o workshop promovido pelo SETAC em 1990 

(metodologia do inventário do ciclo de vida). 

Em 1997 é editada a primeira norma da ISO da família 14040. No Brasil a 

tradução é lançada em novembro de 2001. 

As indústrias passaram a investir em ACV movidas pela busca de selos 

ambientais, considerando a ACV como uma ferramenta na gestão empresarial. 

4.1.5 Metodologia de execução de uma ACV 

Podemos ver a ACV macroscopicamente como um ciclo PDCA, onde há um 

planejamento, uma execução, uma revisão e ações de correção. Mas dentro de um 

estudo de ACV, também estamos constantemente realizando ciclos PDCA, pois a 

ACV é iterativa. Dentro de um mesmo estudo, procuramos por uma melhoria 

contínua e mesmo ao término de um estudo, cada novo estudo pode complementá-lo. 

A norma ABNT (2001), bem como todas as referências com metodologia de 

ACV, por exemplo Guinée et al.(2001), Fava et al.(1991) e Consoli et al.(1993),  

recomendam que em uma execução de uma análise de ciclo de vida, as seguintes 

fases devem ser incluídas (ver figura 4.10): 

• definição de meta e escopo; 

• inventário; 

• avaliação de impactos; 

• interpretação. 
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Fig. 4.10: Fases da ACV. (A) adaptado da Fig. 1: ABNT (2001), (B) adaptado da 
Fig. 1:  Consoli et al. (1993), (C) esquema padrão e (D) ICV. 
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“A meta de um estudo de ACV deve declarar inequivocamente a aplicação 

pretendida, as razões para conduzir o estudo e o público alvo, isto é, para quem se 

pretende comunicar os resultados do estudo” (ABNT, 2001). Guinée et al. (2001) 

citam que devem ser declarados o encarregado, o executor e o financiador do estudo. 

Segundo Consoli et al. (1993) a definição do objetivo do estudo deve incluir 

uma clara e inequívoca declaração das razões para condução do estudo e o uso 

pretendido do resultado. O objetivo deve ser especificado em termos de qual decisão 

será baseada no resultado, qual informação é requerida, em qual nível de 

detalhamento e para qual finalidade. Uma consideração chave é se o resultado da 

ACV é para uso interno ou externo à organização. 

Quando o resultado da ACV é para uso interno à organização solicitante do 

estudo, o nível de detalhamento do estudo e as informações do relatório final do 

projeto devem estar de acordo com a necessidade daqueles que utilizarão as 

informações resultantes da ACV, normalmente o setor de compras e o de projetos. 

No caso de uso externo, para declarações ambientais e bases de dados, o estudo de 

ACV e as informações fornecidas devem necessariamente ser apresentadas na forma 

mais completa possível, de forma a não deixar dúvidas sobre a qualidade das 

informações. 

Wenzel; Hauschild; Alting (1997) acrescentam que a meta deve abordar as 

conseqüências ambientais das decisões baseadas no resultado da ACV e a extensão 

da repercussão do estudo no sistema produtivo. 

O uso pretendido é de grande importância para uma ACV pois define todos os 

passos seguintes, incluindo a qualidade e característica dos dados a serem levantados. 

Conforme apresentado por van der Berg; Huppes; Dutilh (1996) esta etapa 

somada à definição de escopo é muito importante, tanto que um executor deve gastar 

um tempo extra para deixar as definições totalmente claras, de modo a ajudar os 

executantes do estudo a orientar os esforços sobre os problemas principais. Como 

procedimento para definição de meta, didaticamente podemos seguir um 

procedimento que consiste em responder as seguintes perguntas: 

• O que nós queremos conhecer? 

- informações de uma comparação de produtos ou o relacionamento do 

produto a um padrão; 
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- informações para a melhoria ambiental de um produto ou para o projeto 

de um novo; 

- respostas para questões estratégicas que relacionam a companhia ao 

mercado; ou  

- simplesmente, informações do ciclo de vida do produto. 

• Para quem os resultados são significativos? 

- segundo Wenzel; Hauschild; Alting (1997) devemos considerar quem 

usará a ACV. 

4.1.5.2 Definição de escopo 

O objetivo da definição de escopo é identificar e definir o objeto de análise e 

limitá-lo  para incluir o que é significativo mediante a meta estabelecida (WENZEL; 

HAUSCHILD; ALTING, 1997). 

Segundo Consoli et al. (1993) o escopo de um estudo define o sistema, 

fronteiras, requisitos dos dados, suposições e limitações, sendo definido em  

suficiente detalhamento para ter certeza que a extensão e profundidade da análise são 

compatíveis e suficientes para o objetivo estabelecido na meta. Todas as definições 

devem ser claras, compreensivas e visíveis. A definição das fronteiras deve envolver 

as fronteiras geográficas (local, nacional, regional, continental, ou global) e 

temporais (vida útil, horizonte de processos e impactos). 

Esquematicamente a norma ABNT (2001) estabelece que os seguintes itens 

devem ser considerados e descritos: 

• a função do sistema de produto, ou serviço efetuado pelo produto; 

• a unidade funcional; 

• o sistema de produto a ser estudado; 

• as fronteiras do sistema de produto; 

• procedimentos de alocação; 

• tipos de impacto e metodologia de avaliação de impacto e interpretação 

subseqüente a ser usada; 

• requisitos dos dados; 

• suposições; 

• limitações; 

• requisitos da qualidade dos dados iniciais; 
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• tipo de análise crítica, se aplicável; e 

• tipo e formato do relatório requerido para o estudo.  

De forma simplificada pode-se afirmar que a definição do escopo 

corresponde a definição do que será avaliado pelo estudo, ou seja, tanto o objeto 

(produto) foco quanto as dimensões do seu ciclo de vida. Essa definição pode ser 

caracterizada também como o desenvolvimento do sistema de produto a ser 

estudado. Nesse contexto, o sistema de produto consiste no ciclo de vida do produto 

com as fronteiras definidas. 

Se recordarmos que o conceito de ciclo de vida ou visão holística foca as 

interações, é fácil perceber que no estudo de qualquer produto, levantaremos infinitas 

relações entre produtos intermediários, produtos auxiliares e bens de capital, tanto no 

tempo quanto no espaço. Qualquer produto precisa de uma cadeia produtiva, essa 

cadeia produtiva precisa necessariamente de outras cadeias e todas foram um dia 

projetadas. Novamente como já explicitado, o ciclo de vida de um produto 

conceitualmente seria todo o universo e duraria toda a história do mesmo universo, 

teria uma conotação de dimensões espaciais e temporais infinitas(ver figura 4.11). 

Fig. 4.11: As dimensões de um ciclo de vida e de um sistema de produto. 
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Não existe um padrão de metodologia prática que ensine como as fronteiras 

ou definição do sistema de produto, devem ser realizadas. Por este motivo esta etapa 

deve ser muito bem declarada pois diferenças na definição do sistema podem gerar 

resultados conflitantes para um mesmo produto. 

4.1.5.2.1 Definição do objeto de estudo 

Conforme Wenzel; Hauschild; Alting (1997), após a definição do objetivo do 

estudo, é feita a definição do objeto ou objeto-foco da análise para satisfazer o 

objetivo. Se a meta da ACV é estabelecer conhecimento, o objeto do estudo são os 

processos, tecnologias ou partes do ciclo de vida sobre o qual a informação é 

desejada. Em comparações entre soluções alternativas, produtos ou tecnologias, o 

objeto da avaliação é geralmente o serviço fornecido ao usuário, isto é, a função do 

dado produto. Este serviço deve ser definido e quantificado, sendo caracterizado 

como a unidade funcional. 

4.1.5.2.2 Definição da unidade funcional 

Todos os produtos possuem uma função pré-determinada, a unidade funcional 

consiste em uma quantificação desta função. 

Para estudos não comparativos a unidade funcional é uma quantidade do 

produto que satisfaça um determinado serviço para uma condição de operação 

estabelecida. 

Para os comparativos, a unidade funcional deve incluir uma descrição 

qualitativa e uma quantitativa. A quantitativa deve especificar a magnitude e a 

duração do serviço (desempenho do produto) e a qualitativa deve definir o nível 

qualitativo do serviço para que os produtos comparados estejam na mesma base 

(uniforme) de desempenho do serviço (WENZEL; HAUSCHILD; ALTING, 1997). 

A duração do serviço e a qualidade devem ser as mesmas para todas as alternativas 

comparadas. Em seguida, define-se o fluxo de referência de cada alternativa, que 

consiste na quantidade do produto que satisfaz a unidade funcional. 

Mesmo em estudos não comparativos no qual pretende-se avaliar 

ambientalmente um produto, é indispensável declarar a função desse produto e uma 

quantidade do cumprimento desta função, para que os resultados da avaliação sejam 

mais facilmente interpretados. Por exemplo, no caso de uma garrafa de polietileno 

tereftalato (PET), mesmo que a pretensão seja conhecer os impactos das garrafas de 
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PET, é conveniente que os impactos sejam dados em função do serviço provido pelas 

garrafas, como armazenar 2 litros de refrigerante durante 90 dias em prateleira. 

Segundo a ISO 14041 (1998), fluxo de referência é a medida da saída de 

produtos de um processo em um dado sistema de produto requerida para efetuar a 

função expressada na unidade funcional. Portanto, cada unidade de processo do 

sistema deverá ter um fluxo de referência em cascata que satisfaça a unidade 

funcional. Por exemplo, no caso simples de copos de polietileno: para servir água 

para “UF” pessoas, necessitam-se de “N” copos, que precisam de “M” kg de eteno, 

este por sua vez necessita de “O” kg de nafta que finalmente precisa de “P” kg de 

petróleo. Cada uma dessas quantidades (N, M, O e P) é um fluxo de referência. O 

“N” é o fluxo de referência principal e os demais podem ser considerados 

secundários. 

Algo a se ressaltar neste item da revisão, consiste na avaliação do 

desempenho ambiental de produtos multifuncionais. Para uma determinada função 

um produto A pode ser melhor que o B, para outra função, um produto C também 

pode ser melhor que o B, mas em uma avaliação mais global, o produto B poderia ser 

mais ecoeficiente pelo fato de ser multifuncional, ou seja, seria menos impactante 

ambientalmente ter um produto B do que um conjunto de A e C. A ACV usualmente 

não se aplicaria para este caso, pois é uma avaliação de um sistema monofuncional. 

Porém pode-se adaptar a técnica da ACV para um sistema multifuncional, como será 

visto mais adiante na discussão de expansão do sistema para evitar alocação, no caso 

o sistema seria expandido envolvendo o cumprimento de 2 funções ao mesmo tempo. 

4.1.5.2.3 Requisito da qualidade dos dados 

Segundo a ABNT (2001) a característica dos dados deve ser especificada 

mediante o objetivo do estudo. Em alguns casos valores médios são apropriados ou 

aceitáveis, em outros somente dados específicos do sistema em estudo ou de 

determinadas organizações. É conveniente que a descrição dos dados inclua: 

- período de tempo coberto; 

- área geográfica coberta; 

- tecnologias cobertas; 

- precisão, completeza e representatividade dos dados; 

- consistência e reprodutibilidade dos métodos usados ao longo da ACV; 
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- incerteza da informação. 

Conforme a ISO 14041 (1998), a qualidade dos dados deve ser caracterizada 

por aspectos qualitativos e quantitativos tanto quanto os métodos usados para a 

coleta e integração. 

A cobertura do período de tempo corresponde ao período de correspondência 

dos dados (ex. dentro dos últimos 5 anos) e período de tomada (durante um ano) dos 

dados. 

A cobertura geográfica está relacionada à área geográfica da qual os dados 

das unidades de processo devem ser provenientes (local, regional, nacional, 

continental, global). 

A cobertura tecnológica aborda qual tecnologia dentro do "mix tecnológico" 

deve ser considerada (média ponderada, melhor tecnologia ou pior em operação). 

Dados de locais específicos ou médias representativas devem ser usadas nas 

unidades de processo que contribuem para a maioria dos fluxos mássicos e 

energéticos e para os processos considerados ambientalmente relevantes. 

De acordo com a ISO 14041 (1998), outras descrições e conformidades 

estatísticas dos dados são: 

• precisão: medida da variabilidade dos dados (variância); 

• completeza: porcentagem de locações relatando dados primários em relação 

ao número potencial de cada categoria de dado; 

• representatividade: análise qualitativa do grau com qual os dados refletem a 

população verdadeira de interesse; 

• consistência: análise qualitativa de quão uniforme a metodologia é aplicada 

aos vários componentes da análise; e 

• reprodutibilidade: análise qualitativa da extensão com qual os dados podem 

ser reproduzidos por executores independentes. 

4.1.5.2.4 Definição das fronteiras do sistema 

Apresentadas algumas características requeridas dos dados, surge então a 

necessidade de clara definição das fronteiras do sistema. A ABNT (2001) define que 

as fronteiras do sistema determinam quais unidades de processo devem ser incluídas 

na ACV. A seleção de entradas e saídas, o nível de agregação numa categoria de 

dados e a modelagem do sistema devem ser consistentes com o objetivo do estudo, 
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sendo conveniente que o sistema seja modelado de tal modo que suas entradas e 

saídas sejam fluxos elementares. Para Wenzel; Hauschild; Alting (1997) a 

modelagem consiste em definir a parte do ciclo de vida (pelo conceito holístico, a 

princípio todo o universo) a ser incluída e analisada, como um sistema de produto. 

Segundo Tillman; Baumann (1995) não há um método padrão para esta 

definição, mas o sistema deve ser delimitado de tal forma que possa responder à 

questão proposta na meta. Logo é importante sua descrição no relatório final. Pela 

mesma referência o sistema deve ser definido em várias dimensões: 

• fronteiras em relação ao sistema natural ou meio ambiente, indicando qual é o 

berço e qual é o túmulo do produto; 

• fronteiras em relação a outros sistemas de produtos. Como os sistemas dos 

diferentes produtos estão ligados em uma rede, delimitações devem ser feitas para 

solucionar problemas em consideração a coprodutos, reciclagem externa e 

tratamento de rejeitos com entradas de diferentes produtos; 

• fronteiras geográficas. Leva em consideração que diferentes partes do produto 

podem ser produzidas em diferentes partes do mundo. A infraestrutura de geração 

de eletricidade, gerenciamento de rejeitos e sistema de transporte variam para 

cada região e a sensibilidade do meio ambiente para diferentes poluentes varia em 

diferentes áreas geográficas; 

• fronteira temporal. Indica que fase no tempo o sistema deve representar. Os 

aspectos ambientais históricos ou da situação presente e futura. Qual o tempo de 

validade da ACV, mediante as tendências tecnológicas e crescimento de 

mercado; 

• fronteiras em relação aos bens de capital: "a máquina que fez a máquina". 

Delimita quais bens de capital como maquinários e a própria instalação devem ser 

incluídos na análise. 

A definição de fronteiras também é caracterizada como definição ou 

modelagem do sistema de produto e representa uma prévia do fluxograma do produto 

pelo fato de definir os critérios para construção do fluxograma. Conforme Wenzel; 

Hauschild; Alting (1997), a definição do sistema requer uma avaliação qualitativa 

(estimativa rude) dos dados a serem coletados no inventário de modo que o 
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executante da ACV defina com critérios técnicos quais unidades de processo, fluxos 

elementares e de produtos e categorias de impacto serão abordados na ACV. 

Segundo a ISO 14041 (1998), a inclusão e exclusão inicial de entradas e 

saídas são feitas utilizando-se dados disponíveis e os critérios e suposições na qual 

são estabelecidas devem ser claramente descritos. Para entradas materiais, 

primeiramente identificam-se as entradas associadas a cada unidade de processo, esta 

identificação provém de estudos publicados ou de um local (organização) em 

específico. Em seguida utilizando critérios técnicos como massa, energia e relevância 

ambiental, definimos quais entradas serão analisadas mais profundamente e quais 

serão admitidas como fluxos elementares (conceito definido no Anexo A). Estes 

critérios são formulados em termos porcentuais acumulativos, ou seja, considera-se 

para a análise entradas que participam acima de uma porcentagem da massa total, 

energia total consumida pelo sistema, ou de uma determinada categoria de impacto. 

Na ISO/TR 14049 (2000), é apresentada uma esquematização para o estabelecimento 

de entradas, saídas e fronteiras do sistema, conforme figura 4.12. 

Fig. 4.12: Visão geral do estabelecimento de entradas, saídas e fronteiras do sistema  
(ISO/TR 14049, 2000) 
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As unidades de processo e suas fronteiras podem ser definidas como mostra a 

figura 4.13. Como possíveis entradas das unidades de processo temos produtos 

provenientes de outras unidades de processo ou de outros sistemas de produto, além 

de rejeitos para tratamentos (no caso da unidade de processo ter por função o 

processo de tratamento de rejeitos) e recursos extraídos diretos da natureza. Como 

possíveis saídas podemos destacar produtos e coprodutos, rejeitos materiais e 

energéticos diretamente para natureza e rejeitos destinados para unidades de processo 

de tratamento. 

Fig. 4.13: Modelo de unidade de processo. 
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Todd; Curran (1999) afirmam que os benefícios da simplificação, em termos 

de economizar recursos, devem ser balanceados em oposição à manutenção da 

utilidade dos resultados. A simplificação pode ser encarada da seguinte forma: "O 

que pode ser eliminado de um projeto de ACV em escala completa e sem 

comprometer a meta do estudo?" ou "Começando com uma folha em branco, o que 

deve ser incluído para atingirmos as metas do estudo?". 

Dependendo da pretensão estabelecida para o estudo, as simplificações são 

possíveis, mas em níveis diferentes. 

Na Tabela 1 são apresentadas as oportunidades de aplicação de simplificação 

da ACV segundo a metodologia streamlining. 

Tabela 1: Oportunidade de aplicação da metodologia de Streamlining, segundo Todd; 
Curran (1999). 

Considerações de 
Meta e Escopo Maior oportunidade  ====================> Menor oportunidade

Como o resultado será 
usado? 

para estimativas de 
definição de sistema e 
identificação de pontos 

críticos. 

estimar diferença 
relativa entre produtos 

publicidade, rotulagem, 
política pública 

Há um estágio 
dominante? muito dominante um pouco dominante nenhum estágio 

dominante 
Para quem é o estudo? interno interno e externo externo 
Qual é a  grandeza da 
incerteza admitida? alta moderada baixa 

Qual o nível do uso dos 
materiais reciclados e 

reusados? 

materiais reciclados e 
reusados 

materiais virgens e 
reusados 

materiais virgens e 
reciclados 

Quão específico o 
produto é definido? produto genérico um tipo de produto produto específico 

Quanto já é conhecido 
sobre o produto? 

alto conhecimento de 
todos os estágios de 

ciclo de vida 

alto conhecimento de 
alguns estágios de ciclo 

de vida 

baixo conhecimento dos 
estágios de ciclo de 

vida 
Da tabela 1, pode-se destacar que as oportunidades de simplificação são 

maiores quanto maior é conhecimento sobre o produto, quando não pretende-se 

expor os resultados à público e quando o berço da maioria dos materiais de entrada é 

admitido como o túmulo de outros sistemas de produto. 

As simplificações seguem duas principais categorias: 

• simplificação dentro de uma estrutura existente de ACV 

- na metodologia (o que fazer), limitando o escopo do estudo ou 

simplificando os procedimentos de modelagem, através da limitação da 

quantidade de dados ou informações necessárias para a avaliação; 
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- no processo (como fazer), usando bases de dados incorporadas a 

programas computacionais. 

• propostas alternativas de simplificação baseada em conceito de ciclo de vida. 

Para Todd; Curran (1999), as propostas para simplificar uma ACV são 

agrupadas em: 

• limitando ou eliminando todos ou alguns estágios upstream. Essa 

simplificação consiste na remoção de estágios antes da manufatura do produto 

final. A vantagem é a eliminação da necessidade de dados de fornecedores, 

porém exclui importantes impactos relacionados à extração ou produção de 

matéria-prima; 

• limitando ou eliminando estágios downstream. ACV do berço ao portão de 

saída (from the cradle to the gate). Essa proposta consiste na eliminação de todos 

os estágios após a manufatura do produto. A vantagem é a manutenção da captura 

de informações para melhoria do produto até a saída da fábrica. Os fornecedores 

serão forçados a prover materiais de perfis ambientais melhores. Por outro lado, 

os impactos relacionados ao uso e disposição final são desprezados; 

• limitando ou eliminando estágios upstream e downstream. ACV dentro dos 

portões da fábrica. Esse tipo de análise é caracterizada como análise ambiental. A 

vantagem é que os dados podem ser agregados e o processo sob estudo pode ser 

afetado diretamente pelo usuário. A desvantagem é a perda da visão de ciclo de 

vida (holística) dos materiais; 

• focalizando sobre impactos ambientais específicos de alta prioridade, 

ambiental ou para o financiador. A vantagem é a focalização do que é prioritário 

ao financiador do estudo, mas esta proposta exclui importantes fatores 

ambientais, podendo acarretar acréscimo de impactos não considerados; 

• usando tanto dados qualitativos quanto quantitativos. Na ausência de dados 

quantitativos usam-se dados qualitativos. Dessa forma, conheceremos todos os 

possíveis impactos ambientais do ciclo de vida, sem noção da amplitude. Não 

permite o uso da ACV para comparações; 

• usando dados substitutos. Uso de dados de produtos ou processos similares.  

• limitando os constituintes estudados para aqueles encontrados em volumes 

acima de um certo limite. Usualmente em estudos de ACV aplica-se um critério 
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exclusão mássico ou energético com limite de 1%, isto é, excluem-se entradas e 

saídas em quantidade menores do que 1% do total. Essa proposta de 

simplificação usa limites maiores que 1%. 

Todd; Curran (1999) concluem que a simplificação streamlining é uma parte 

inerente do processo de definição da meta e escopo da ACV. É um processo 

disciplinado de planejar uma ACV para juntar informações suficientes para uma 

decisão segura. Também é declarado na referência que todas as ACV’s podem ser 

consideradas simplificadas em graus variados. 

 

4.1.5.3 Inventário 

O objetivo do inventário é coletar informações ambientalmente relevantes dos 

processos identificados na definição do escopo incluídos no modelo do sistema de 

produto (WENZEL; HAUSCHILD; ALTING, 1997). 

Segundo a ABNT (2001), além da coleta de dados,  a análise de inventário ou 

simplesmente inventário envolve os procedimentos de cálculo até a consolidação 

final do inventário, entrada para a avaliação de impacto. 

Estruturalmente o inventário consiste no levantamento das entradas e saídas 

das unidades de processo (conforme apresentado na figura 4.13) definidas no sistema 

de produto. É conveniente a partir do esquema do sistema de produto, construir um 

diagrama de blocos ou fluxograma do sistema, para facilitar o planejamento para 

tomada de dados. Após um planejamento e coleta dos dados o passo seguinte é 

processar esses dados tendo como referência os fluxos de referência e a unidade 

funcional. 

Como citado anteriormente a ACV é iterativa e o inventário também é 

iterativo. Conforme os dados são coletados conhecemos mais o sistema e podemos 

então identificar novos requisitos ou limitações para os dados que requeiram uma 

mudança nos procedimentos de coleta de dados, de modo que os objetivos do estudo 

sejam alcançados. 

Em alguns casos pode ocorrer a necessidade de mudança de meta e escopo.  

A figura 4.14 mostra uma descrição do procedimento iterativo do inventário. 
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Fig. 4.14: Procedimento simplificado para análise de inventário (adaptado da fig. 3 
da ISO 14041, 1998). 

Definição de
meta e escopo

Preparação para co leta de
dados

Coleta de dados

Validação dos dados

Consolidação dos dados à
unidade de processo

Consolidação dos dados à
unidade funcional

Agregação dos dados

Refinamento das fronteiras
do sistema

Instruções

Planilha para co leta de dados

Dados coletados

Dados validados

Dados consolidados para a 
unidade de processo

Dados consolidados para a 
unidade funcional

Inventário calculado

Inventário completo

Planilha rev isada para coleta de dados

Alocação e
reciclagem

Instruções

Instruções

Definição de
meta e escopo

Preparação para co leta de
dados

Coleta de dados

Validação dos dados

Consolidação dos dados à
unidade de processo

Consolidação dos dados à
unidade funcional

Agregação dos dados

Refinamento das fronteiras
do sistema

Instruções

Planilha para co leta de dados

Dados coletados

Dados validados

Dados consolidados para a 
unidade de processo

Dados consolidados para a 
unidade funcional

Inventário calculado

Inventário completo

Planilha rev isada para coleta de dados

Alocação e
reciclagem

Instruções

Instruções



 65
 

4.1.5.3.1 Preparação para coleta de dados 

Conforme a ISO 14041 (1998) esta etapa compreende: 

• montagem do fluxograma com todas as unidades de processos e inter-

relações;  

• descrição de cada unidade de processo em detalhes, listando categorias de 

dados associados com cada unidade de processo; 

• desenvolvimento de uma lista que especifica as unidades de medida; 

• descrição das técnicas de coleta de dados e cálculo; 

• instruções para documentar claramente qualquer caso especial e 

irregularidade. 

O fluxograma é um item que merece destaque; segundo Consoli et al. (1993), 

desenvolver um fluxograma é a melhor forma de representar os componentes de um 

sistema. O fluxograma representativo da maioria dos processos industriais consiste: 

da seqüência principal de produção, da produção dos materiais auxiliares, e da 

produção de energia ou combustíveis. Em geral os fluxogramas não são lineares. Os 

fluxogramas são não lineares como uma rede de inter-relações conforme a figura 

4.15, sendo necessário manuseá-los por cálculos iterativos onde o resultado é igual a 

uma entrada de dados (retro-alimentação). 

Fig. 4.15: Fluxogramas da produção de eletricidade usando carvão (adaptado de 
Consoli et al., 1993) 
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4.1.5.3.2 Coleta de dados 

Etapa destinada ao levantamento dos dados de entrada e saída das unidades 

de processo determinadas na definição do sistema e incluídas no fluxograma. 

Segundo UNEP (1996) para cada unidade de processo deve-se coletar os 

dados de entrada e saída ambientais e econômicos. Para Wenzel; Hauschild; Alting 

(1997), os dados devem ser claramente descritos e suas unidades (tais como kg, m³, 

ppm) planejadas antes do questionamento aos provedores de modo a facilitar o 

cálculo de consolidação posterior. 

Conforme a ISO 14041 (1998) a coleta de dados requer perfeito 

conhecimento sobre cada unidade de processo, com a finalidade de evitar duplas 

contagens ou lacunas. 

Um prévio conhecimento qualitativo e quantitativo dos aspectos ambientais 

envolvidos em cada unidade de processo é necessário para que o executante do 

estudo possa acompanhar a qualidade das informações que recebe. 

Segundo Wenzel; Hauschild; Alting (1997), as origens dos dados são: 

• base de dados eletrônica; 

• dados de literatura; 

• dados não relatados de produtores, laboratórios, autoridades e outros; 

• dados medidos e 

• dados obtidos em simuladores computacionais. 

Dependendo da meta do estudo, o executante da ACV deve focar os esforços 

em obter os dados em diferentes fontes. Para cada uma das aplicações indicadas no 

item 4.1.3, o executante deve fazer um planejamento envolvendo as fontes e tempo. 

Por exemplo, na definição de critérios de rotulagem os dados podem ser genéricos, 

mas precisam representar uma tecnologia atual, enquanto que no caso de 

identificação de focos de melhoria, o executante necessita de informações específicas 

de determinadas empresas e de dados históricos. 

Consoli et al. (1993) descrevem que quando dados específicos do processo 

não estão disponíveis, podemos recorrer aos projetistas do processo, cálculos de 

engenharia baseados em processos químicos e tecnológicos, estimação de operações 

similares, base de dados comerciais e publicações e padrões de mercado. Os dados 
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devem sempre que possível ser baseados em um período suficiente para encobrir 

qualquer comportamento atípico. 

Dois tipos de dados são definidos: 

• primários: informações diretamente obtidas ou medidas das companhias; 

• secundários: obtidos de outras fontes. 

A ISO 14041 (1998) recomenda que quando os dados são coletados de 

literaturas publicadas, a origem deve ser referenciada.  

Wenzel; Hauschild; Alting (1997) indicam que geralmente os provedores de 

dados são: 

• centros de informações especializados: produção de energia e transporte; 

• autoridades: processo de disposição; 

• associação de produtores de materiais e companhias: extração de matéria-

prima e produção de material; e 

• companhias privadas: uso e manutenção e processos de manufatura. 

A norma ISO/TR 14049 (2000) recomenda que os dados sejam seguidos por 

uma unidade de referência (kg, t, horas, joules, calorias, km, ...); por descrições da 

unidade de processo (atividades operacionais, embalagens, manutenção, 

iluminação,...); localidade da empresa; tecnologia aplicada e se a empresa produz 

coprodutos na mesma unidade fabril.  

Para essa coleta de dados é conveniente seguir a seguinte estratégia: 

 fazer planejamento para coleta de dados; 

- definir fontes e 

- definir propriedade temporal dos dados. 

 elaborar uma planilha de coleta de dados. 

A planilha de coleta de dados a ser enviada para as empresas ou mesmo a ser 

preenchida pelo executante através de dados secundários deve seguir todas as 

diretrizes indicadas nos parágrafos anteriores. 

Na figura 4.16 é apresentada, como exemplo, uma planilha de coleta de 

dados, conforme recomendada pela ISO 14041 (1998). 
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Preenchido por: Data que a planilha foi completada: 
Id. da unidade de processo: Localização: 
Período de tempo: mês de início: mês de término: 
Descrição da unidade de processo: 
 

Entrada material unidade quantidade descrição do procedimento origem 
     
     

 
Consumo de água unidade quantidade 

   
   

 

 
Entrada energética unidade quantidade descrição do procedimento origem 

     
     

 
Saída material 

(inclui produto) unidade quantidade descrição do procedimento destino 

     
     

 
emissões unidade quantidade descrição do procedimento origem 

     
     

efluente Unidade quantidade descrição do procedimento origem 
     
     

resíduos Unidade quantidade descrição do procedimento origem 
     
     

Observações 

Fig. 4.16: Exemplo de planilha para coleta de dados de provedores (adaptado da ISO 
14041, 1998). 

4.1.5.3.3 Procedimentos de cálculo 

Esta etapa consiste em uma consolidação dos dados brutos para uma base 

quantificada de referência (fluxos de referência) e para a unidade funcional. Para 

cada unidade de processo, os respectivos dados brutos são consolidados para um 

mesmo fluxo de referência (preferencialmente um valor de número inteiro do 

produto de saída), em seguida os inventários de cada unidade de processo são 

consolidados em cascata, até chegar na consolidação para a unidade funcional. 

Como método prático, procura-se inicialmente consolidar os dados dentro de 

cada unidade de processo, depois calcular os fatores de consolidação. Os fatores de 

consolidação são as relações proporcionais dos fluxos de referência das unidades de 

processo frente ao fluxo de referência principal. 
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Segundo a norma ISO 14041 (1998), os procedimentos de cálculo são 

necessários para gerar resultados do inventário do sistema definido para cada unidade 

de processo e para a unidade funcional definida no sistema de produto modelado. 

Essa norma recomenda que na determinação dos fluxos elementares associados com 

a produção de eletricidade sejam levados em conta a diversidade de produção e as 

eficiências da combustão, conversão e transporte de eletricidade (transmissão e 

distribuição). As entradas e saídas de materiais combustíveis como óleo, gás e carvão 

podem ser transformados em energia através dos poderes caloríficos superior ou 

inferior (esta conversão deve ser sempre declarada, juntamente com os poderes 

caloríficos). Da mesma forma, Consoli et al. (1993) recomendam que a energia 

embutida em produtos (como produtos orgânicos) deve ser computada como um 

valor energético de entrada, pois durante o ciclo de vida do material a energia pode 

ser irrecuperavelmente perdida. 

A biomassa pode ser contabilizada tanto como um recurso energético como 

material, nas entradas das unidades de processo. 

Conforme a norma ISO 14041 (1998), é recomendável que os cálculos sigam 

as seguintes etapas: 

• validação de dados: consiste em analisar, através de balanços de massa e 

energia e comparação com outras fontes e com fatores de emissão, se os dados 

aparentam alguma anomalia. No encontro de lacunas de dados (ausentes), o valor 

a ser incluído deve ser justificado mesmo se considerado zero; 

• consolidação dos dados à unidade de processo: determinar os fluxos de 

referência de cada unidade de processo. Em seguida consolidar matematicamente 

os dados coletados para esses fluxos de referência; 

• consolidação dos dados à unidade funcional: consolidação de todos os dados 

à unidade funcional. Essas duas últimas etapas podem ser agrupadas numa única 

etapa, dependendo da quantidade de unidades de processos envolvida. No caso de 

cadeias produtivas é mais fácil consolidar em cascata, seguindo a cadeia 

produtiva; 

• agregação dos dados: consiste em agrupar os dados ou simplesmente somar 

todas as entradas de mesmo material das diversas unidades de processo, por 
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exemplo, total de diesel consumido, total de metano emitido e volume total de 

efluentes orgânicos. Ou seja, consolidar para um inventário único. 

4.1.5.3.4 Refinamento das fronteiras do sistema 

A ISO 14041 (1998) recomenda que as fronteiras do sistema sejam revisadas 

de acordo com os critérios estabelecidos na definição de escopo. É recomendada uma 

análise de sensibilidade que pode resultar em: 

• eliminação de estágios do ciclo de vida ou unidades de processo, mostrados 

de baixa significância; 

• exclusão de entradas e saídas de baixa significância; 

• inclusão de novas unidades de processo, entradas e saídas que mostram ser 

significantes, tendo sido anteriormente desprezadas. 

Esta norma dedica considerável espaço para discussões referentes aos 

critérios de corte ou exclusão (cut-off), recomendando que a definição das fronteiras 

seja baseada nesses critérios. Em acréscimo, ao já discutido anteriormente no item 

4.1.5.2.4, essa norma recomenda que sejam realizados três ACV’s superficiais, uma 

para cada critério e em seguida fazer uma análise de sensibilidade e só então definir 

as fronteiras. 

Esse refinamento da fronteira refere-se ao refinamento do sistema baseado em 

uma comparação da ACV em andamento e as ACV’s realizadas anteriormente para 

definição das fronteiras (conforme melhoria contínua em um PDCA), lembrando que 

a diferença entre elas está na profundidade e qualidade das informações. 

4.1.5.3.5 Alocação 

Segundo Wenzel; Hauschild; Alting (1997), quando um sistema provê mais 

do que um serviço (sistema multifuncional), deve-se realizar uma alocação das 

entradas e saídas. Da mesma forma, a norma ABNT (2001) recomenda que na 

existência de múltiplos produtos saindo de um sistema, os fluxos de materiais e de 

energia, assim como as liberações ao ambiente, precisam ser alocadas aos diferentes 

produtos.  

Conforme a ISO 14041 (1998), a alocação deve ser feita seguindo os 

seguintes princípios: 

• identificação dos processos compartilhados entre os coprodutos e atribuição 

das cargas ambientais seguindo os procedimentos de alocação; 
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• a soma das entradas e saídas alocadas entre os coprodutos de uma unidade de 

processo deve ser igual às entradas e saídas dessa unidade de processo antes da 

alocação; 

• sempre que for possível aplicar vários critérios de alocação, deve ser 

conduzida uma análise de sensibilidade entre as alternativas. 

Na existência de coprodutos, seguindo os princípios destacados, os seguintes 

procedimentos devem ser aplicados, conforme a ISO/TR 14049 (200): 

• Passo 1. Sempre que possível, a alocação deve ser evitada, pois os critérios, 

apesar de serem técnicos, acrescentam subjetividade ao estudo. Para evitar a 

alocação, cita-se 2 maneiras: 

- divisão da unidade de processo a ser alocada em 2 ou mais subprocessos, 

seguido pela coleta dos dados para esses subprocessos. Dessa forma 

poderemos saber por exemplo quais entradas e saídas estão relacionadas 

com cada produto; 

- expansão do sistema de produto para incluir as funções adicionais 

relacionadas aos coprodutos. Por exemplo no ciclo de vida do polietileno 

o produto principal é o plástico, mas na fase de disposição este pode ser 

reciclado ou incinerado gerando energia que será coproduto do sistema. 

Isto seria problema num estudo comparativo entre as duas rotas de 

tratamento pós-uso (reciclo ou incineração). Para resolver este problema 

pode-se incluir em cada sistema (com reciclo ou com incineração) um 

processo complementar equivalente usando recursos primários, de modo 

que os dois sistemas tenham a mesma saída (produto, material reciclado e 

energia recuperada), conforme a figura 4.17. 

• Passo 2: Se a alocação não pode ser evitada, as entradas e saídas do sistema 

devem ser divididas entre seus diferentes produtos ou funções de um modo a 

refletir a relação física entre eles. Por exemplo, conteúdo energético, volume e 

fração mássica ou molar;  

• Passo 3: Se a alocação por critérios físicos não for possível ou adequada 

(segundo os executores do estudo), deve-se procurar outro critério que reflita as 

relações entre os coprodutos, como o valor econômico de mercado. 

 



 72
 

Fig. 4.17: Exemplo de expansão das fronteiras do sistema (adaptado da ISO/TR 
14049, 2000) 

No caso de reuso e reciclagem é recomendado um maior cuidado no 

planejamento da alocação pois o material pode sofrer detrimento de suas 
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Ainda não existe um consenso quanto a carga ambiental que o material 
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Na ISO/TR 14049 (2000) e em Wenzel; Hauschild; Alting (1997) podem ser 

encontradas descrições mais detalhadas sobre alocação em sistemas com reciclagem, 

que fogem do escopo desta revisão bibliográfica. 
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inventário. Para entendimento, esta norma define que categoria de impacto é uma 

classe representando problemas ambientais. Indicador é uma representação 

quantificada de uma categoria de impacto. Para concretizar os termos, dois exemplos 

apresentados na ISO 14042 (2000) são mostrados na figura 4.18 e na Tabela 2. 

Tabela 2: Exemplo de termos para mudança climática (ISO 14042, 2000). 

Mudança climática 
Termo Exemplo 

Categoria de impacto Mudança climática 
Resultados do inventário Emissão de gases do efeito estufa 
Modelo de caracterização Modelo do Painel Intergovernamental sobre 

Mudança Climática (IPCC) 
Indicadores de categoria Radiação infravermelha (W/m2) 
Fatores de caracterização Potencial de aquecimento global para cada gás do 

efeito estufa (kg de CO2-equivalente/kg de gás) 
Indicador de impacto kg de CO2-equivalente 
Categoria de ponto final do impacto Perda de recifes de coral, florestas e colheita 

Fig. 4.18: Acidificação (ISO 14042, 2000). 
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do homem com o meio) ambientais. O fator de caracterização (ou de equivalência) é 

o fator derivado de um modelo de caracterização que é aplicado para expressar uma 

particular interação homem/meio em termos de uma unidade comum do indicador de 

categoria. 

Para ABNT (2001), o nível de detalhe, a escolha dos impactos avaliados e as 

metodologias usadas dependem da meta e do escopo. A estrutura metodológica e 

científica para avaliação de impacto, além dos modelos de categorias de impacto,  

encontram-se em desenvolvimento. A escolha, a modelagem e a avaliação de 

categorias de impacto são fontes de subjetividade. 

Alguns impactos ambientais são globais, outros são regionais e locais. A 

diversidade física e humana regional e local leva a diferentes graus de impacto ao 

meio e à saúde humana. Portanto existe uma necessidade de desenvolvimento de 

modelos regionais de caracterização dos impactos ambientais. 

Existe também uma necessidade maior do conhecimento sobre os 

mecanismos de impacto e as rotas de efeitos dos impactos, para este último convém 

citar o “método Eco Indicator 99”. O referido método consiste em um conjunto de 

modelos para as categorias de impacto pré-determinadas pelo método e um conjunto 

de modelos que consolidam as diversas categorias de impacto em três grupos de 

danos (saúde humana, qualidade ambiental e recursos). 

A norma ISO 14042 (2000) recomenda que a avaliação de impacto em uma 

ACV seja composta das seguintes fases (conforme figura 4.19): 

• Fases obrigatórias: 

- Seleção das categorias e modelos de impacto a serem utilizados; 

- Classificação; 

- Caracterização. 

• Fases opcionais: 

- Normalização e agrupamento numa ordem; 

- Ponderação. 

Todas as etapas devem ser descritas de forma transparente e as suposições 

assumidas devem estar claras para uma futura revisão crítica. 

O resultado da aplicação dos elementos obrigatórios é uma coleção de 

indicadores para diferentes categorias de impacto. 



 75
 

 

Fig. 4.19: Elementos da Avaliação de Impacto, adaptado de ISO 14042 (2000). 
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 nomes precisos e descritivos devem ser providos às categorias de impacto e 

indicadores; 

 a seleção deve refletir problemas ambientais relacionados ao sistema de 

produto; 

 descrever o mecanismo ambiental e os modelos de caracterização; 

 

Recomendações: 

 as categorias de impacto, indicadores de categoria e modelos devem ser 

internacionalmente aceitos; 

 o impacto deve representar as emissões agregadas ou uso de recursos do 

sistema de produto no ponto final do impacto através dos indicadores de 

categoria; 

 minimizar o “juízo de valores” e suposições; 

 evitar duplas contagens de impacto; 

 modelos de caracterização devem ser cientificamente e tecnicamente válidos; 

 os indicadores de categoria devem ser ambientalmente relevantes. 

É recomendado incluir informações ambientais sobre as categorias de 

impacto, como as condições dos pontos finais, magnitude das mudanças 

conseqüentes, o aspecto espacial, temporal e informações sobre a reversibilidade do 

mecanismo ambiental. 

4.1.5.4.2 Categorias de impacto 

Segundo Chehebe (1998), o inventário pode omitir ou não fornecer dados 

espaciais e temporais, sendo este um dos motivos pelos quais a ACV considera 

apenas efeitos potenciais, além de não identificar, medir ou predizer impactos reais. 

Segundo Fava et al. (1998) não existe uma série de categorias 

predeterminadas certas ou como padrão. Cada meta e escopo requer diferentes 

categorias de impacto, usualmente determinadas pelo interesse do público alvo. A 

escolha das categorias é freqüentemente feita mediante julgamentos subjetivos. 

Essas categorias surgem mediante o conhecimento do mecanismo ambiental 

que explicitam como o ponto final do impacto é afetado. Este ponto final pode ser 

observado como uma medida (p. ex: perda de florestas) no meio ambientes. 
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Para facilitar a determinação das categorias de impacto Guinée et al. (2001) 

listam 3 tipos de categorias de impacto: 

• categorias básicas: 

- esgotamento de recursos abióticos; 

- impactos do uso da terra e competição pelo uso de terra; 

- mudança climática; 

- degradação da camada de ozônio; 

- toxicidade humana; 

- ecotoxicidade da água doce, marinha e terrestre; 

- oxidação fotoquímica; 

- acidificação; 

- eutrofização. 

• categorias específicas para certos estudos: 

- impactos do uso da terra com perda de biodiversidade e funções básicas 

de vida; 

- ecotoxicidade em sedimentos de água doce e marinha; 

- impactos de radiação ionizante; 

- impactos decorrentes do mal odor no ar; 

- impactos resultantes de ruídos; 

- impactos resultantes de rejeito térmicos; 

- acidentes e fatalidades. 

• outras categorias: 

- esgotamento de recursos bióticos; 

- dessecação; 

- impactos decorrentes do mal odor em água. 

A seguir serão apresentadas as descrições resumidas de algumas categorias de 

impacto: 

 esgotamento de recursos abióticos: extração de recursos não renováveis 

materiais (minérios) e energéticos (petróleo). Uma unidade de indicador 

equivalente é kg de Antimônio, relacionado pelas reservas mundiais; 

 esgotamento de recursos bióticos: extração de recursos materiais e 

energéticos “vivos” como madeira; 
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 dessecação: problemas causados pela falta de água devido à extração do 

lençol freático; 

 impactos do uso da terra: cobre as conseqüências do uso humano da terra. 

Engloba a competição pelo uso de terra ou uso temporário do espaço físico 

(medido em m2 ano); perda da biodiversidade pelas intervenções no espaço 

físico; perda das funções básicas de vida; 

 degradação da camada de ozônio: redução da camada de ozônio devido a 

certas emissões de gases. Causa um decréscimo da retenção de raios UV-B 

emitidos pelo sol. Esses raios são prejudiciais ao ecossistema; 

 toxicidade humana: impacto à saúde humana decorrente da presença de 

substâncias tóxicas no meio ambiente. Pode ser quantificada mediante o limite de 

ingestão diária aceitável; 

 ecotoxicidade: impactos decorrentes da presença de substâncias tóxicas nos 

ecossistemas aquático, terrestre e nos sedimentos. A ecotoxicidade depende da 

taxa de degradação, bioacumulação, evaporação e deposição das substâncias 

lançadas ao meio; 

 mudança climática: impacto decorrente das emissões das atividades humanas 

sobre a absorção de radiação térmica (radiação infravermelho) pela atmosfera. As 

emissões causam aumento da absorção da radiação ocasionando um crescimento 

da temperatura da superfície terrestre (efeito estufa); 

 oxidação fotoquímica: impactos à saúde humana causados pela formação de 

ozônio pela ação da luz solar sobre certos poluentes no ar. Também conhecido 

por “smog”; 

 acidificação: impactos decorrentes do aumento da acidez em solos, lençóis 

freáticos e águas superficiais aos organismos biológicos, ecossistemas e 

construções; 

 eutrofização: impactos decorrentes do aumento do nível de macronutrientes 

(fósforo e nitrogênio). O enriquecimento de nutrientes pode causar uma 

indesejável mudança na composição das espécies e produção de elevada 

biomassa em ecossistema aquático e terrestre, causando aumento da demanda 

bioquímica de oxigênio da água e degradação da água potável; 
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 impactos resultantes de rejeitos térmicos: impactos decorrentes da descarga 

de rejeitos em temperaturas acima das normais no local. 

 impactos resultantes do mau odor: impacto relacionado ao mal-estar 

decorrente da concentração de substâncias com odores. 

 impactos decorrentes de ruído: perturbação e lesões decorrentes de ruídos. 

Pelo fato do ecossistema ser complexo e não linear, um ruído pode mudar o 

ecossistema. 

 impactos decorrentes de radiação ionizante: impactos decorrentes de 

lançamentos de substâncias radioativas. 

4.1.5.4.3 Classificação 

Como citado anteriormente a classificação é um procedimento para relacionar 

qualitativamente e agrupar os resultados do inventário com categorias de impactos 

ambientais de esgotamento de recursos, saúde humana e saúde ecológica. Segundo 

Consoli et al. (1993) este agrupamento é feito de tal forma que uma entrada 

proveniente do inventário possa ser incluída em mais do que uma categoria, por 

exemplo, os óxidos de nitrogênio (NOx) podem causar acidificação e eutrofização, 

além de serem precursores de oxidação fotoquímica, juntamente com compostos 

orgânicos voláteis. Na figura 4.20 é apresentado um exemplo de classificação. 

Recursos Emissões Efluentes Categorias de 
Impacto Cobre Petróleo CO2 CxHy NOx NH3 CFC-12 NO3

- PO4
3- 

Esgotamento de 
recursos energéticos 

- Sim - - - - - - - 

Esgotamento de 
recursos materiais 

Sim - - - - - - - - 

Mudança climática - - Sim - - - Sim - - 
Oxidação 

fotoquímica 
- - - Sim - - - - - 

Toxicidade humana - - - - Sim Sim - Sim - 
Acidificação - - - - Sim - - - - 
Eutrofização - - - - Sim Sim - Sim Sim 

Degradação da 
camada de ozônio 

- - - - - - Sim - - 

Ecotoxicidade 
aquática 

- - - - - - - - - 

Onde: 

(Sim) = contribui para a categoria de impacto 

( - ) = não contribui 

Fig. 4.20: Exemplo de classificação. 
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4.1.5.4.4 Caracterização 

Na caracterização, etapa realizada após a classificação, os aspectos 

ambientais classificados são quantificados em termos de uma unidade comum de 

cada categoria de impacto. 

Enquanto que na classificação relacionamos qualitativamente o inventário 

com as categorias de impacto, na caracterização relacionamos quantitativamente. 

Os resultados desta etapa são os indicadores de impacto (ISO 14042, 2000). 

O cálculo destes indicadores ocorre em dois passos: 

• seleção e uso dos fatores de caracterização (fatores multiplicativos) para 

converter os dados do inventário em unidades comuns. 

- a conversão de cada aspecto ambiental consolidado do inventário é 

realizada mediante uma multiplicação do valor quantitativo do aspecto 

por um fator de caracterização específico do aspecto e da categoria de 

impacto; 

• agregação dos resultados do inventário convertidos, nos indicadores de 

impacto. A figura 4.21 apresenta uma caracterização para o impacto ambiental da 

mudança climática. 

Fig. 4.21: Exemplo de caracterização. 

Ao final desta etapa os indicadores de impacto em conjunto formarão o perfil 

ambiental do sistema de produto estudado. 

Dados do inventário por unidade funcional (UF):

10 kg de metano (CH4)

50 kg de gás carbônico (CO2)

0,1 kg de hexafluoreto de enxofre (SF6)

Fator de caracterização (*):

GWP100= 23kg (eq.) CO2/kg de CH4

GWP100= 1kg (eq.) CO2/kg de CO2

GWP100= 22200kg (eq.) CO2/kg de SF6

2500 kg eq. (equivalentes) de CO2 / UF

0,1 x 22200 = 2220

50 x 1 = 50

10 x 23 = 230

+

+

Indicador de impacto ambiental 
(de mudança climática):

(*) Albritton; D. L., Filho, L. G. M. (Co) Technical Summary of the workgroup I – report. 
IPCC, 2001

Dados do inventário por unidade funcional (UF):

10 kg de metano (CH4)

50 kg de gás carbônico (CO2)

0,1 kg de hexafluoreto de enxofre (SF6)

10 kg de metano (CH4)

50 kg de gás carbônico (CO2)

0,1 kg de hexafluoreto de enxofre (SF6)

Fator de caracterização (*):

GWP100= 23kg (eq.) CO2/kg de CH4

GWP100= 1kg (eq.) CO2/kg de CO2

GWP100= 22200kg (eq.) CO2/kg de SF6

GWP100= 23kg (eq.) CO2/kg de CH4

GWP100= 1kg (eq.) CO2/kg de CO2

GWP100= 22200kg (eq.) CO2/kg de SF6

2500 kg eq. (equivalentes) de CO2 / UF

0,1 x 22200 = 2220

50 x 1 = 50

10 x 23 = 230

+

+

0,1 x 22200 = 2220

50 x 1 = 50

10 x 23 = 230

+

+

Indicador de impacto ambiental 
(de mudança climática):

(*) Albritton; D. L., Filho, L. G. M. (Co) Technical Summary of the workgroup I – report. 
IPCC, 2001
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Na Tabela 3 são apresentados os principais fatores de caracterização. 

Tabela 3: Fatores de caracterização. 

Categoria de impacto Unidade do fator de caracterização 
Mudança climática kg CO2 equivalentes / kg 
Degradação da camada de ozônio kg CFC-11 equivalentes / kg 
Oxidação fotoquímica kg etileno equivalentes / kg 
Acidificação kg SO2 equivalentes / kg 
Eutrofização kg PO4

3- equivalentes / kg 
Toxicidade humana kg 1,4-diclorobenzeno equivalentes / kg 
Ecotoxicidade kg 1,4-diclorobenzeno equivalentes / kg 
Esgotamento de recurso material kg antimônio equivalentes / kg 
Esgotamento de recurso energético MJ / kg         (uso de poder calorífico) 

( / kg): quilograma de poluente lançado ou recurso consumido. 

Adaptado de ISO/DTR 14047 (2001) e Guinée et al. (2001). 
 
4.1.5.4.5 Elementos opcionais da avaliação de impacto 

A ISO 14042 (2000) define 3 elementos opcionais: 

• normalização; 

• agrupamento em ordem; 

• ponderação. 

A normalização emprega informações de referência enquanto que o 

agrupamento em ordem e a ponderação empregam juízo de valores. 

De acordo com a norma ISO 14042 (2000), a normalização ou cálculo da 

magnitude dos indicadores de impacto relativos a uma informação de referência tem 

por finalidade dar um melhor entendimento da grandeza do impacto potencial do 

sistema produtivo, além de auxiliar na análise de consistência e na comunicação da 

significância do indicador de impacto. 

O procedimento de normalização é feito pela divisão do indicador de impacto 

por um valor de referência que pode ser: 

 o total das emissões ou uso de recursos para uma dada área (global, regional, 

nacional ou local); 

 o total das emissões ou uso de recursos para uma dada área em uma base per 

capita ou medida similar; e 

A seleção do sistema de referência deve considerar a escala temporal e 

espacial do mecanismo ambiental da categoria de impacto. 
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Segundo Guinée et al. (2001) as informações devem ser relacionadas a uma 

dada comunidade, população ou outro sistema, sobre um dado período de tempo. É 

recomendado o uso de dados de normalização baseados sobre um sistema de 

referência bem definido geograficamente e no tempo, como os dados mundiais por 

ano, para todas as categorias, mas sempre seguindo a meta e escopo do projeto.  

Na figura 4.22 é apresentado um exemplo de normalização. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.22: Exemplo de normalização com dados mundiais de lançamentos de 
poluentes ao ano (adaptado de UNEP, 1996). 

 

O agrupamento em ordem consiste em agregar as categorias de impacto em 

uma ou mais séries, ordenando em uma base nominal como emissões e recursos ou 

escala regional e global. Ou então ordenando segundo um determinado critério de 

prioridade, caracterizando um juízo de valor. Guinée et al. (2001) recomenda que se 

podem seguir certos critérios para iniciar o agrupamento, baseados na meta e escopo: 

potencial de ameaça ecológica, reversibilidade do efeito, escala do efeito e 

preferência ambiental da população.  

A ponderação é uma etapa opcional em que o indicador normalizado para 

cada categoria de impacto é multiplicado por um fator de ponderação (aplica-se um 

peso) de acordo com sua importância relativa (juízo de valor, como valor monetário). 

A soma desses indicadores normalizados e ponderados é identificada como o 

indicador ambiental do sistema. A norma ISO 14042 (2000) não recomenda a 

ponderação em declarações comparativas reveladas ao público. 

Todas os procedimentos para estes elementos opcionais da metodologia 

devem ser declarados de forma transparente, para que o leitor entenda a 

aplicabilidade dos dados normalizados e ponderados, bem como as suposições. 

Categoria de 
Impacto 

Indicador de 
impacto 

Referência 
(mundial/ano) 

Indicador 
normalizado 

Mudança climática 250 kg de CO2 equiv 37,7 x 1012kg/ano 6,6 x 10-12 anos 

Acidificação 1,34 kg de SO2 equiv 286 x 109kg/ano 4,7 x 10-12 anos 

Toxicidade humana 300 kg de 1,4-
diclorobenzeno equiv 576 x 109kg/ano 520 x 10-12 anos 

Eutrofização 149 kg de PO4
3- equiv 74,8 x 109kg/ano 1995 x 10-12 anos 
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4.1.5.5 Interpretação 

Segundo a ISO 14043 (2000) esta fase da metodologia tem por finalidade 

combinar, resumir e discutir os resultados de um ICV ou uma avaliação de impacto 

com a intenção de obter uma base de conclusões e recomendações de acordo com as 

definições de meta e escopo. A interpretação é definida como um procedimento 

sistemático para identificar, qualificar, verificar e avaliar informações dos resultados 

do inventário e/ou avaliação de impacto. Esta interpretação deve também mostrar 

vínculos que existem entre a ACV e outras técnicas da gestão ambiental, além de ser 

responsável pela comunicação compreensiva e utilizável dos resultados aos 

tomadores de decisão de uma organização. A interpretação deve também explicar as 

limitações. 

A presente fase compreende 3 elementos: 

• identificação dos pontos significantes baseados nos resultados do inventário e 

da avaliação de impacto; 

• avaliação 

- checagem de completeza; 

- checagem de sensibilidade; 

- checagem de consistência. 

• conclusões, recomendações e relatórios. 

 

A identificação dos pontos significantes visa estruturar os resultados da fase 

do ICV e da avaliação de impacto em ordem para determinar os pontos significantes. 

Essa estruturação permitirá a visualização de quais pontos podem ser desprezados e 

quais devem ser otimizados ambientalmente. Isto mediante a comparação das 

grandezas dos resultados. 

Os pontos significantes podem ser categorias de dados do inventário (energia, 

emissões, efluentes,...), categorias de impacto e contribuições essenciais de estágios 

de ciclo de vida, tais como unidades ou grupos de processo (transporte, geração de 

eletricidade, ...). 
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O objetivo da avaliação dos resultados é estabelecer e melhorar a confiança e 

a segurança dos resultados da ACV ou ICV, incluindo os pontos ambientalmente 

significantes explicitados no parágrafo anterior. 

A checagem de completeza é o processo que verifica qual informação das 

fases precedentes de uma ACV ou ICV é suficiente para alcançar as conclusões em 

acordo com a meta e escopo, ou seja, checa se a metodologia aplicada está 

consistente com a meta e escopo. Identificada uma informação perdida ou 

incompleta sua necessidade deve ser considerada. Caso seja considerada 

desnecessária a razão para isso deve ser declarada no relatório. Em caso de 

considerada necessária para identificação de pontos significantes, as fases 

precedentes devem ser revisadas ou as definições de meta e escopo devem ser 

ajustadas. 

Esta etapa de checagem de completeza, que verifica a forma em que foi 

executado o estudo, pode ser realizada por um especialista em ACV e/ou através de 

comparações com estudos similares. 

A checagem de sensibilidade é o processo que verifica qual a informação 

obtida da análise de sensibilidade é relevante para atingir as conclusões e originar as 

recomendações. Avalia a confiabilidade dos resultados finais e conclusões, 

determinando se eles são afetados por incertezas, método de alocação, etc. 

A checagem de consistência é o processo que verifica as decisões, ou seja, 

quais suposições, métodos, modelos e dados são consistentes com a meta e escopo. 

Avalia a consistência da qualidade dos dados ao longo do ciclo de vida com a 

definição de meta e escopo, a aplicação das diferenças regionais e temporais, a 

aplicação das regras de alocação e fronteiras a todos os sistemas de produto e se os 

elementos da avaliação de impacto foram consistentemente aplicados. 

As conclusões do estudo devem ser feitas interativamente com os demais 

elementos da interpretação, conforme mostrado na figura 4.23. 

As conclusões devem apresentar a validade e confiabilidade dos resultados. 

As recomendações devem ser baseadas nas conclusões finais do estudo e 

devem refletir uma conseqüência lógica e razoável das conclusões. 
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Fig. 4.23: Seqüência lógica para o processo das conclusões. 

4.1.5.6 Revisão Crítica (peer review) 

Guinée et al. (2001) definem a revisão crítica como uma revisão da ACV por 

parte experiente (interno ou externo às partes interessadas) no assunto, definida para 

avaliar a validade, consistência, transparência e credibilidade dos resultados. 

O revisor, lembrando que não deve ser o executante do estudo, avalia também 

os procedimentos usados pelo executante durante o projeto. O revisor atua como um 

auditor. 

Segundo Consoli et al. (1993) os benefícios de uma revisão crítica são: 

 melhorar a qualidade científica e técnica da  ACV; e  

 ajudar a focalizar as metas do estudo, o conjunto de dados e prover uma 

filtração crítica das conclusões do estudo. 

Normalmente a revisão crítica é conduzida ao final do estudo, mas como a 

complexidade dos dados coletados e definições feitas para o sistema estudado está 

aumentando, cada vez mais é requerida uma maior multidisciplinaridade no processo 

de revisão. O autor indica que o ideal seria uma revisão crítica interativa com a ACV 

e conduzida em 3 fases: 

(a) após a definição da meta e escopo e planejamento da coleta de dados; 

(b) após a coleta inicial dos dados; e 

(c) no final do estudo (relatório final). 

Identificar pontos significantes

Avaliar / checar

Esquematizar conclusões preliminares

Checar consistência das conclusões

Relatar como conclusões completas

consistentes

Não
consistentes

Identificar pontos significantes

Avaliar / checar

Esquematizar conclusões preliminares

Checar consistência das conclusões

Relatar como conclusões completas

consistentes

Não
consistentes
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Essa forma de revisão crítica caracteriza-se como uma ajuda externa à 

execução do estudo, diminuindo a necessidade de decisões subjetivas e correções do 

estudo por parte do executante. 

A  ABNT (2001) recomenda que o escopo da revisão crítica seja definido 

durante a definição da meta e escopo do estudo. 

A revisão crítica pode ser feita por um especialista interno ou por um 

especialista externo, ambos independente do estudo da ACV e com competência 

científica e técnica. 

4.1.6.7 Relatório 

É recomendado pela norma ABNT (2001) que os resultados, dados, método, 

suposições e limitações sejam apresentados com detalhe suficiente para permitir ao 

leitor compreender as complexidades inerentes ao estudo da ACV, além de permitir a 

aplicação dos resultados e conclusões de modo consistente com a meta do estudo. 

Segundo Consoli et al. (1993) o relatório deve incluir: 

 uma clara e concisa declaração de todos os objetivos do estudo; 

 a definição da extensão do escopo; 

 uma definição de fronteiras de modo claro para qualquer leitor; 

 os critérios de exclusão; 

 uma descrição do fluxograma com as entradas e saídas mais relevantes. 

 uma descrição completa da metodologia aplicada e as suposições e demais 

regras assumidas; 

 uma descrição das origens e característica dos dados coletados; 

 uma apresentação clara dos dados em tabelas, gráficos e histogramas; 

 uma apresentação das conclusões de forma explícita e limitada aos materiais 

ou processos realmente examinados. 

O relatório deve, como um produto, atender a necessidade do usuário dos 

resultados, devendo portanto, deixar claro os procedimentos, decisões tomadas e 

origem das informações. Os resultados e conclusões devem ser apresentados de 

forma que o usuário entenda sem a necessidade de interpretações. 



 87
 

4.1.7 Necessidades futuras da ACV 

Diversas bibliografias discutem a necessidade de implementações na 

metodologia da ACV, dentre elas destaca-se Consoli et al. (1993). 

Os autores listam inúmeras necessidades de pesquisa, de onde pode-se 

destacar: 

 desenvolvimento de base de dados e sistema de atualização destas bases; 

 desenvolvimento de uma metodologia padrão para definição do sistema, 

alocação, inventariamento de recursos energéticos e comunicação; 

 um código de conduta para que a ACV não seja orientada para um resultado 

pretendido; 

 maior estudo em mecanismos de impacto ambiental; 

 métodos científicos para ponderação. 

 

Resumidamente podemos dividir as necessidades em 3 segmentos: 

• metodologia; 

• mecanismos de impacto ambiental; e 

• base de dados. 

4.1.8 Base de dados e ferramentas computacionais de ACV 

Segundo Vigon (1996),  pelo fato da ACV demandar considerável esforço na 

obtenção dos dados, existe uma necessidade de aplicação de programas 

computacionais e bases de dados públicas para dar suporte à definição do sistema, 

identificação e coleta de dados com qualidade apropriada, além de permitir cálculos 

extensos (principalmente em casos não lineares). 

Uma ferramenta computacional específica para ACV é usada para suprir 

(durante o inventário) um estudo de ACV com informações. A ferramenta não provê 

conclusões, mas fornece informações para dar apoio às conclusões. O usuário da 

ferramenta é quem deve interpretar os resultados. 

As ferramentas computacionais podem ser vinculadas a simuladores de 

processo para contabilizar os impactos ambientais dos fluxos resultantes de uma 

simulação. Por outro lado, como ferramentas específicas de ACV, esses programas 

podem ou não possuir um sistema de rede neural que indica erros na declaração de 
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dados primários e fluxos de produto, ou seja, possuir uma programação interna que 

reconheça que os balanços de massa e energia não fecham, além da inviabilidade 

técnica de reações e conversões energéticas. Há programas computacionais de ACV 

no mercado que aceitam que o executante do estudo realize declarações de unidades 

de processos impossíveis como, entrando apenas 1kg água e saindo bilhões de 

toneladas de urânio enriquecido. 

Neste ponto deve ser destacado que as ferramentas computacionais apenas 

ajudam na execução de ACV. Continua sendo indispensável que o executante 

conheça os procedimentos da técnica e o sistema de produto que irá estudar. 

Quanto à estrutura dessas ferramentas, elas usualmente possuem uma 

interface gráfica, uma base de dados, um processador de informações e um 

mecanismo de relatório. O processador de informações é alimentado com dados 

primários e dados genéricos de base de dados de materiais, energia, transporte, 

gerenciamento de rejeitos e processos de transformação. Este processador gera uma 

saída que é um inventário de ciclo de vida, que pode ser a entrada de uma ferramenta 

computacional para avaliação de impacto. Este mecanismo padrão pode ser visto na 

figura 4.24. 

Fig. 4.24: Modelo de programa computacional para apoio a ACV. 
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O usuário deve:

- definir a meta e escopo do estudo;

- declarar os dados primários;

- vincular as bases de dados ao sistema de produto;

- definir os modelos de impacto;

- revisar os dados;

- interpretar os resultados; e

- elaborar conclusões.
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Na discussão sobre base de dados, Vigon (1996) recomenda que o programa 

venha junto com uma base de dados acessível, independentemente do resto do 

programa. A arquitetura da base de dados deve ser aberta, para permitir a criação de 

novas bases.  

A base de dados deve englobar os materiais e processos básicos para a 

maioria dos ciclos de vida. As fronteiras e características dos dados destas bases 

devem ser claramente descritas. 

As bases de dados podem ser públicas ou privadas e podem ser divididas em 

três tipos: 

• base de dados não bibliográficas contendo informações cobrindo uso de 

recursos, consumo de energia, emissões e efeitos químicos, biológicos e 

tecnológicos; 

• base de dados centralizada que permite o acesso a uma variedade de outras 

bases de dados e bibliografias; 

• base de dados bibliográficas que indicam a referência de onde achar o dado 

procurado. 

Os três tipos citados são do tipo on-line ou em linha direta do usuário com o 

provedor. Mas existem as bases de dados externas, usualmente derivadas de estudos 

do berço ao portão (from the cradle to the gate) e de dados secundários. 

Carlson; Palsson (1998) indicam que os maiores obstáculos para a construção 

de uma base de dados de ACV são a falta de dados de ACV documentados e falta de 

métodos de documentação. É recomendável que a mesma pessoa responsável pela 

criação, reformatação ou outra manipulação do dado deva suprir o dado com 

suficiente documentação e que esta documentação seja armazenada na base de dados. 

Isto evita problemas de mal entendimento e erros. 

4.2 Sistema de distribuição de energia elétrica 

Segundo Reis et al. (2000) a energia elétrica após ser gerada, atravessa os 

sistemas de transmissão, subtransmissão e distribuição, até chegar ao local de uso. 

Este percurso é necessário por razões técnicas e econômicas, tais como a localização 

da energia primária e o custo da energia nos locais de consumo. As hidrelétricas, 

principal fonte de eletricidade do Brasil, encontram-se em locais distantes dos 
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centros consumidores. A energia gerada nas hidrelétricas é elevada ao nível de 

transmissão (alta tensão e extra-alta tensão) para minimizar a perda de energia e 

bitolas dos cabos condutores. Próximo aos centros consumidores a tensão é abaixada 

a níveis de subtransmissão (de 34,5 a 138 kV) e já nos centros consumidores a tensão 

é novamente abaixada nas subestações de distribuição a uma tensão de 2,3 a 34,5 kV 

(rede primária) e para a maioria dos consumidores a tensão sofre outro abaixamento 

para 110 a 380 V (rede secundária) através de transformadores de postes e de cabine. 

Para conhecimento e visualização do sistema energético brasileiro, serão  

apresentadas algumas imagens representativas nas figuras 4.25 a 4.29. 

Fig. 4.25: Hidrelétrica de Itaipu (fonte: 1). 

 

Fig. 4.26: Subestação elevatória e linhas de transmissão (fonte: 1) 

                                                           
1 : www.itaipu.gov.br 



 91
 

 

Fig. 4.27: Subestação abaixadora de tensão (fonte: 2) 

Fig. 4.28: Rede de distribuição de energia elétrica (fonte: 2) 

Fig. 4.29: Estruturas da rede aérea de distribuição de energia elétrica (fonte: 3, 4, 5) 

Administrativamente as empresas distribuidoras podem ser do Estado ou 

privadas, ambas sobre a fiscalização da ANEEL.  

                                                           
2 www.gruporede.com.br 
3, 4, 5 www.activenet.com.br, www.schincariol.ind.br, www.postes.com.br 
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No planejamento, são caracterizadas por um grande número de obras de 

pequeno e médio porte. O processo consiste em comprar energia das supridoras 

(geração e/ou transmissão), ajustar o nível de tensão aos consumidores (residencial, 

comercial, industrial e rural), manter a rede operando com qualidade e prestar 

assistência técnico-comercial. O sistema é composto de linhas, subestações e redes 

de média e baixa tensão. Estruturalmente, apresenta postes, cabos condutores e 

transformadores e uma variedade de dispositivos. 

Os consumidores de médio porte são atendidos diretamente pela rede 

primária (alimentadores primários que saem das subestações de distribuição) e os de 

pequeno porte pela rede secundária. 

As redes primárias podem ser: 

• convencionais aéreas; 

• compactas; e 

• subterrâneas; 

As redes primárias apresentam-se em estrutura arborescente, com o 

atendimento à carga realizado de modo radial. Conforme referência da Eletrobrás 

(1982), radial simples ou radial com recurso. 

A rede secundária também pode ser convencional, compacta ou subterrânea e 

estruturada em radial (mais comum), anel ou malha. 

Conforme o artigo 6º em ANEEL (2000) o nível de tensão é distribuído da 

seguinte maneira: 

 tensão secundária (inferior a 2,3 kV): quando a carga consumidora na unidade 

consumidora for igual ou inferior a 75 kW. 

 tensão primária inferior a 69 kV: quando a carga consumidora for superior a 

75 kW e a demanda contratada ou estimada pelo interessado, para o 

fornecimento, for igual ou inferior a 2500 kW. 

 tensão primária superior a 69 kV: quando a carga consumidora for superior a 

75 kW e a demanda contratada ou estimada pelo interessado, para o 

fornecimento, for superior a 2500 kW. 

Segundo Cipoli (1993), o atendimento comercial em baixa tensão 

(secundário) pode ser monofásico (fase + neutro) até 10 kW, bifásico (2 fases + 

neutro) de 11 a 20 kW e trifásico (3 fases + neutro) de 21 a 75 kW. 



 93
 

Na figura 4.30 é mostrado um sistema generalizado dos níveis de tensão no 

Brasil. 

Fig. 4.30: Estrutura do sistema elétrico brasileiro em níveis de tensão elétrica. 
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Antes de terminar este item da revisão bibliográfica, será apresentado na 

figura 4.31 uma esquematização dos componentes da rede de distribuição, para que o 

leitor tenha conhecimento visual dos equipamentos citados no texto. 

Fig. 4.31: Componentes comuns de uma rede de distribuição de energia elétrica. 
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Outro componente comum da rede é o transformador de tensão, apresentado 

na figura 4.32. 

Fig. 4.32: Sistema de transformação de tensão. 

Transformador

Ferragens do sistema de transformação 

Esquema com visão frontal, lateral e superior de um sistema de transformação de 
tensão em postes. Adaptado de COELBA (1999c) 
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4.2.1 Projeto de redes aéreas de distribuição 

Segundo Cipoli (1993), o projeto da rede primária é feito mediante a queda de 

tensão e o da rede secundária, pela queda de tensão e limite térmico dos cabos 

condutores. Para fins de projeto, a vida útil de um circuito secundário é prevista para 

15 anos, sendo que, aos 7,5 anos é planejado um seccionamento com intercalação de 

transformadores. 

Em Eletrobrás (1982), é indicado que o horizonte de planejamento é de 10 

anos para as aéreas e de 15 anos para as subterrâneas e subestações. Como vida útil 

indica 25 anos para subestações e transformadores, 20 anos para postes de concreto, 

15 para postes de madeira e 20 a 25 anos para a rede subterrânea. A mesma 

referência apresenta um modelo de área para rede aérea: 

 4 km² com 192 quadras de 140 x 110 metros separadas por ruas de 25 metros 

de largura; 

 máximo de 1 transformador por poste; 

 postes de esquina não sustentam equipamentos; 

 vão médio entre os postes de 30 metros; 

 carregamento máximo dos transformadores não deve ultrapassar 160% da 

nominal; 

 rede primária com capacidade de 6 MVA (normal) e 9 MVA para 

emergência; 

 carga uniformemente distribuída pelas quadras; 

 rede primária apenas de um lado da rua, trifásico de 13,8 kV; 

 reformas de 5 em 5 anos. 

Esta configuração  somada às limitações da subestação, dos transformadores e 

com considerável grau de segurança, admite uma densidade de no máximo 28 

MVA/km². A partir dessa densidade, deve-se usar redes subterrâneas. 

Cipoli (1993) destaca que transformadores até 150 kVA podem ser instalados 

em postes singelos, os de 225 kVA somente em plataforma.  

4.2.2 Revisão das normas sobre distribuição de energia elétrica 

Conforme a norma ABNT (1982a), para a rede rural: 

• os postes são de madeira; 
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• as redes rurais podem ser construídas com ou sem fase neutro; 

• a rede primária utiliza cabos de alumínio nu com alma de aço (CAA); 

• as cruzetas são de madeira com 2000 mm e 2400 mm de comprimento. 

• cruzetas de concreto para regiões onde haja problemas de redução de vida útil 

(agressivos à madeira) ou de obtenção de cruzetas de madeira; 

• os vãos entre postes são de 80 metros; 

 

Os tipos de estrutura de sustentação da rede rural podem ser (ABNT, 1982a): 

• pino simples; 

• pino duplo; 

• um fim de linha; e 

• dois fins de linha; 

sendo que cada uma delas pode ser normal, triangular, monofásica, meio beco 

ou especial. 

 

A norma ABNT (1982b) padroniza a rede urbana conforme apresentado a 

seguir: 

• postes de madeira, de concreto circular ou de concreto duplo T, com vãos de 

80 metros e de 40 metros, para rede primária e secundária respectivamente; 

• cruzetas de madeira de 2000mm e 2400mm de comprimento; 

• cruzetas de concreto para regiões onde haja problemas de redução de vida útil 

(agressivos à madeira) ou de obtenção de cruzetas de madeira; 

• condutores nus de alumínio tipo CA. 

Os tipos de estruturas de sustentação da rede urbana são as mesmas indicadas 

para a rede rural. 

 

A norma COELBA (1998a) padroniza a rede primária urbana em 11,9kV, 

13,8kV e 34,5 kV e a rede secundária em cabos multiplexados para 440 V. Os postes 

podem ser de concreto, madeira, aço, seção circular ou duplo T, dando preferência  

aos de concreto duplo T até a resistência nominal de 600 daN (deca-Newton), acima 

deste valor deve-se usar postes circulares. Vãos entre postes de 40 metros quando 

existir rede secundária. O tamanho mínimo dos postes deve ser de 9 metros para 
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redes secundárias e de 11 metros para redes primárias. Os transformadores usuais são 

de 30 e 45 kVA para  residenciais e de 75, 112,5, 150 e 225 kVA para comerciais, 

industriais e edifícios. Os condutores e isoladores devem seguir as especificações 

apresentadas nas Tabelas 4 e 5. 

Tabela 4: Tabela de aplicação de tipos de cabos na rede de distribuição da COELBA. 
Rede Tipo Material Uso 

Primária Nu Alumínio Geral 
Primária Nu Cobre Região agressiva 

Primária compacta Protegido Alumínio Região arborizada, alta densidade, saída de 
subestações 

Primária multiplexada Isolada Alumínio Ruas de calçadas estreitas 
Primária subterrânea Isolada Alumínio Região de carga acima de 30 MVA/km² 

Secundária multiplexada Isolada Alumínio Geral 
Secundária subterrânea Isolada Cobre Região de carga acima de 30 MVA/km² 

 

Tabela 5: Tabela de aplicação de isoladores na rede de distribuição da COELBA. 
Tensão Material Tipo 

Polimérico Pino 15 kV 
Polimérico Suspensão 
Porcelana Pino 36,2 kV 
Polimérico Suspensão 

Secundário Porcelana ou vidro Roldana 
 

Os pára-raios devem ser instalados em todos os transformadores localizados 

em área de predominância de edificações horizontais, nos bancos de capacitores, nos 

reguladores de tensão, nos seccionadores e nos religadores. Os três últimos devem 

ser protegidos em ambos os lados (fonte e carga), ou seja um jogo de pára-raios em 

cada lado. 

A CPFL (2001) recomenda nos projetos cabos multiplexados com fases CA, 

isolação de XLPE e neutro nu CAL, para a rede secundária, com bitolas de 

120(70)mm² (3 x 1 x 120mm² + 70mm²) e 70(70)mm² (3 x 1 x 70mm² + 70mm²). O 

padrão da rede primária é o tipo compacta com cabos de alumínio (CA) protegidos 

com cobertura de XLPE, com bitolas de no mínimo 1/0 AWG (70mm²) 

A norma COELBA (1998c) recomenda que a rede secundária seja projetada 

sob o tronco (que sai das subestações) dos alimentadores primários, quando a rede 

for instalada em derivações (bifurcação do tronco), o circuito deve utilizar as ruas e 

avenidas de fácil acesso e com maior densidade de carga. Em ruas com largura igual 

ou acima de 20 metros deve ser instalada posteação nos dois lados da rua. 
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COELBA (1998d) apresenta que a escolha do tipo de estrutura (norma, beco, 

meio beco) depende da posição em relação à altura dos telhados, sacadas e janelas. 

A norma COELBA (1999c) recomenda a não instalação de equipamentos em 

postes menores que 11 metros. Para a instalação de transformadores de até 112,5 

kVA o esforço mínimo do poste deve ser de 400 daN e para os de 150 kVA, mínimo 

de 600 daN. 

Segundo a COELBA (2000a) as chaves fusíveis devem ser instaladas na 

proteção de transformadores e bancos de capacitores. 

O sistema de aterramento é definido (COELBA, 1998b) como o conjunto de 

condutores, cabos, hastes e conectores interligados que dissipa para a terra as 

correntes que sejam impostas ao mesmo. Nas redes secundárias o neutro deve ser 

contínuo, nenhum ponto deve distar mais de 200 metros de um aterramento e sempre 

eqüidistante. Deve-se aterrar os transformadores (estes com 3 hastes de aterramento) 

e os pára-raios. 

 

A COELBA (2000b) padroniza a rede rural recomendando vãos de 80 metros, 

postes de concreto, madeira ou aço, com seção circular ou duplo T. Os duplos T são 

utilizados até resistência nominal de 1000 daN, acima deste valor utiliza-se seção 

circular. Os condutores devem ser de alumínio com alma de aço. Somente em 

ambientes agressivos utiliza-se cobre. A faixa de servidão deve ter 10 metros de 

largura. Os isoladores são os mesmos da rede urbana, bem como a aplicação de 

aterramento e pára-raios. Em redes do tipo MRT (sistema de distribuição com apenas 

1 fio fase montado em isoladores fixados diretamente no poste, cujo fechamento do 

circuito primário acontece através da terra) utiliza-se condutores 4AWG de alumínio 

com alma de aço na rede primária e cabos multiplexados 2x35+1x35mm² de 

alumínio em rede secundária, conforme COELBA (2000c). 

A CPFL (2000) recomenda que em zonas canavieiras seja usado poste de 

concreto por causa das queimadas anteriores ao corte da cana. Os condutores a serem 

utilizados nas redes de 15 kV também são alumínio nu com alma de aço (CAA) com 

bitolas de 4, 2 e 1/0 AWG, para bitolas maiores (4/0 AWG, 336,4 MCM e 477 

MCM) utiliza-se cabos CA (alumínio nu) devido o menor custo. As chaves facas são 
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aplicadas em condição acima de 65 A, para menores usa-se chaves fusíveis. As 

chaves a óleo são utilizadas apenas em situações especiais. 

Referente a rede subterrânea, a norma COELBA (1999a) apresenta que deve 

ser aplicada nas saídas de subestações, em localidades onde a densidade de carga é 

maior que 30 MVA/km² ou em locais onde exista impedimentos físicos ou legais 

para utilização da rede aérea. O arranjo da rede primária é em anel e da secundária 

em radial. Os cabos utilizados são de alumínio isolado (primária) e cobre isolado 

(secundária). Em todas as conversões de rede aérea para subterrânea deve ser 

instalado pára-raios. A norma COELBA (1999b) recomenda que os centros de 

transformação se situem o mais próximo do centro de carga, para minimizar as 

perdas no transporte e além disso, em localização discreta para minimizar problemas 

de vandalismo, acidentes e impacto ambiental. 

4.2.3 Especificação dos constituintes da rede 

4.2.3.1 Postes e cruzetas 

É comum no Brasil a aplicação de poste de madeira na região rural e poste de 

concreto com seção duplo T ou circular na região urbana. As cruzetas usuais são de 

madeira de 2000 mm ou 2400 mm, conforme ABNT (1982a) e ABNT (1982b). 

Para a região rural, a norma CPFL (2000) recomenda poste de eucalipto 

preservado tipo médio, pesado ou de aroeira, com resistência mínima de 200 daN. A 

COPEL (1997a) recomenda poste de concreto duplo T e cruzetas de madeira (200 

daN) ou de concreto armado (250 daN). A COELBA (2000b) também dá preferência 

a poste de concreto com seção duplo T. 

Para a rede urbana, a CPFL (2001) prevê apenas poste de concreto circular, 

enquanto que a COELBA (1998a) dá preferência ao de concreto em seção duplo T, 

até a resistência de 600 daN, acima disto como já citado, utiliza-se poste de concreto 

de seção circular. A COPEL (1999a) recomenda apenas poste de concreto duplo T e 

cruzeta de concreto armado (250 daN). 

Segundo a COPEL (2001a) os postes são estruturas destinadas à sustentação 

da rede aérea. A fabricação dos postes de concreto armado deve seguir as normas 

NBR:  

 5732/80 ou 5733/80 e 12655/96 para cimento; 



 101
 

 7211/83 para agregado; 

 6118/80 para a água; e 

 7480/85 para o aço de armação. 

A resistência à compressão do concreto não deve ser menor que 25 MPa. 

A COPEL (1998a) define a cruzeta como a estrutura destinada ao suporte dos 

condutores. As características materiais das cruzetas de concreto são as mesmas do 

concreto armado citado para os postes. 

A COPEL (1992a) especifica para as cruzetas de madeira, tratamento da 

madeira com preservativos hidrossolúveis CCB, CCA e ACA sob pressão em 

autoclave pelo processo de célula cheia (Burnett) com índice de retenção do 

ingrediente ativo do preservativo de no mínimo 6,4 kg por m³ de madeira. A norma 

ENERSUL (1998) estabelece uma retenção mínima de 9,6 kg/m3 e uma nominal de 

12 kg/m3. 

4.2.3.2 Condutores  

No Brasil é usual a aplicação de cabos de alumínio tipo CA e CAA para rede 

primária e multiplexados para rede secundária em regiões de alta densidade de 

consumo. 

A norma COPEL (1995a) especifica que os cabos de alumínio nu tipo CA 

devem der compostos de fios de alumínio obtidos a partir do vergalhão de alumínio 

1350 conforme a NBR 7103/81, de têmpera extradura, sem recozimento 

complementar. A massa específica do material é 2,703 g/cm³ a 20°C. 

Os cabos de alumínio nu tipo CAA são especificados pela norma COPEL 

(1996a). A parte de alumínio é idêntica a do cabo tipo CA. A alma de aço deve ser 

formada por fios de aço zincado por processo que assegure o cumprimento dos 

requisitos da nrma NBR 6756/87 e com massa específica de 7,78 g/cm³ a 20°C. A 

massa da camada de zinco deve atender à Tabela 6. 
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Tabela 6: Massa da camada de zinco do fios formadores de aço zincado (COPEL, 
1996a) 

Diâmetro nominal do fio (mm) Massa mínima da camada de zinco  (g/m²) 
1,24 < d  ≤ 1,50 185 
1,50 < d  ≤ 1,75 200 
1,75 < d  ≤ 2,25 215 
2,25 < d  ≤ 3,00 230 
3,00 < d  ≤ 3,50 245 
3,50 < d  ≤ 4,25 260 
4,25 < d  ≤ 4,75 275 
4,75 < d  ≤ 5,50 290 

 

No caso dos cabos de alumínio multiplexados auto-sustentados para redes 

secundárias, a norma COPEL (2001b) especifica que a isolação seja sólida e 

extrudada de polietileno termofixo (XLPE) com dispersão de negro de fumo, para 

tensões de 0,6 a 1kV. Os fios componentes do condutor fase devem ser de alumínio 

de têmpera intermediária ou superior e os fios componentes do cabo mensageiro 

devem ser de liga de alumínio que atenda a NBR 10298/88. 

A norma COPEL (1993a) especifica os fios e cabos de cobre nu aplicados 

principalmente nas conexões dos transformadores. O material deve ser cobre meio 

duro com massa específica de 8890 kg/m³ a 20°C. Outros cabos utilizados na ligação 

de transformadores são os de cobre isolado com XLPE, que conforme a norma 

COPEL (1996b) deve ser composto de cobre eletrolítico com têmpera mole. 

4.2.3.3 Aterramento  

O sistema de aterramento é composto por cabo de aço cobreado, arame de aço 

zincado e hastes de aço carbono revestida de cobre. 

A cordoalha de aço (COPEL, 1993b) deve ser revestida de zinco pelo 

processo de imersão a quente. O aço carbono deve atender a norma NBR 5909/85 e o 

zinco a NBR 5996/84. 

O cabo de aço-cobreado (COPEL, 1995b) deve ser composto de um núcleo de 

aço recoberto com cobre eletrolítico de pureza superior a 99,6%. O material deve 

sofrer processo de recozimento. A camada de cobre deve ser feita através de 

processo de eletrodeposição ou difusão. Não deve ser trefilado ou extrudado. 

A haste de aterramento de aço-cobre (COPEL, 1993c) é feita pela trefilação 

de aço carbono (ABNT 1010 a 1045) e revestido com cobre eletrolítico 95% de 

pureza, com camada de espessura mínima de 0,25 mm. 
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4.2.3.4 Equipamentos  

(a) Transformadores 

Especificados pela COPEL (1999b), os transformadores de distribuição 

monofásico e trifásico de poste e de cabine (para atendimento de edificações), devem 

ser construídos com os seguintes materiais: 

• tanque e radiadores: com chapas e tubos de aço seguindo a norma NBR 

5440/99; 

• terminais: liga de cobre totalmente estanhada com espessura mínima de 8µm. 

A arruela de pressão dos parafusos de ligação deve ser de bronze silício, bronze 

fosforoso ou de aço inox; 

• isoladores: Os isoladores utilizados nas buchas primárias e secundárias devem 

ser de porcelana vitrificada; 

• enrolamento: cobre ou alumínio; 

• juntas de vedação: elastômero; 

• núcleo: chapa de aço silício; 

• óleo isolante: óleo mineral de base parafínica ou naftênica, isento de bifenilas 

policloradas como ascaréis; 

• ferragens: as externas e as internas não pintadas devem ser zincadas a quente. 

Para ambientes agressivos é necessário tratamento para proteção (COPEL, 

1999c): 

 metalização: aspersão térmica com arame de zinco na espessura mínima de 80 

micrômetros. Alternativamente, será admitida a zincagem por imersão a quente, 

com a mesma espessura mínima de camada de zinco; 

 primer de aderência: uma demão de Wash-primer à base de resina polivinil 

butiral pigmentada com tetróxido cromato de zinco, com espessura seca não 

superior a 15 micrômetros; 

 tinta intermediária: tinta a base de resina epoxi-poliamida de altos sólidos, 

com espessura seca mínima de 80 micrômetros, obtida preferencialmente com 

uma única demão (para dar boa aderência); e 

 tinta de acabamento: tinta a base de resina poliuretana acrílica com espessura 

seca de 70 a 80 micrômetros, obtida preferencialmente por duas demãos com 

espessura seca de 35 a 40 micrômetros por demão. 
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(b) dispositivos de proteção contra sobrecorrente 

As chaves fusíveis são aplicadas em transformadores no lado da tensão 

primária e  também na proteção contra sobrecorrente de troncos ramais e sub-ramais. 

São citados também outros dispositivos de proteção contra sobrecorrente como 

disjuntores (principalmente nas saídas de subestações), religadores de subestação e 

de linha e seccionadores (Cipoli, 1993).  

Segundo a norma COPEL (1999d) as chaves fusíveis e chaves fusíveis 

religadoras devem ser construídas de: 

• isoladores da base: porcelana maciça e impermeável com cobertura de 

esmalte liso vitrificado; 

• terminais: liga de cobre com teor de zinco não superior a 15%, totalmente 

estanhado (espessura mínima de 8µm); 

• conectores: liga de cobre estanhada (espessura mínima de 8µm). Os 

parafusos, porcas e arruelas devem ser em aço inoxidável ou em bronze silício 

(parafusos e porcas) e bronze fosforoso (arruelas de pressão); 

• demais partes condutoras da base: liga de cobre com teor de zinco não 

superior a 15%; 

• ganchos: aço inoxidável, aço carbono ABNT 1010 a 1020 ou liga metálica 

não ferrosa de resistência similar; 

• porta fusível: resina reforçada com cargas minerais (como fibra de vidro), a 

parte metálica deve ser de liga de cobre com teor de zinco não superior a 15%, 

com exceção à mola de torção de tensionamento do elo fusível que deve ser de 

aço inoxidável; e 

• lâmina desligadora: liga de cobre com teor de zinco não superior a 15%; 

 

(c) Proteção contra sobretensão 

Segundo a CPFL os dispositivos utilizados para proteção contra sobretensão 

são os pára-raios de blocos de óxido de zinco (ZnO), sem centelhador e com corpo 

polimérico. 

A COPEL (2001c) especifica os materiais construtivos dos pára-raios da 

seguinte forma: 

• invólucro e braçadeira de fixação: material polimérico orgânico; 
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• terminais e conectores: liga de cobre estanhada (espessura mínima de 8µm) 

ou aço inoxidável; 

• resistor não linear. 

 

(d) Isoladores 

O sistema de distribuição utiliza os seguintes isoladores: 

 rede primária 

• tipo pilar (COPEL, 1998b): o corpo isolante pode ser de porcelana ou 

material polimérico, a base deve ser de ferro fundido maleável ou nodular, 

revestido a zinco por processo de imersão a quente; 

• de disco (COPEL, 1998c): o corpo isolante deve ser de vidro temperado, a 

campânula de ferro fundido maleável ou nodular. O pino de articulação e pino-

olhal deve ser de aço carbono forjado ou ferro nodular, a cupilha de bronze ou 

aço inoxidável. As ferragens devem ser zincadas por imersão a quente; 

• de ancoragem tipo bastão (COPEL, 1998d): corpo isolante de porcelana (com 

cobertura de esmalte liso vitrificado) ou de material polimérico. Ferragens de 

ferro fundido maleável ou nodular revestido por zinco pelo processo de imersão a 

quente. 

 Rede secundária 

• tipo roldana (COPEL, 1989): corpo isolante de porcelana recoberto com 

camada de esmalte liso vitrificado. 

 

(e) Ferragens em geral 

Entram nesse grupo as mãos francesas, os espaçadores e afastadores, as selas 

de cruzeta, a armação secundária, as cintas para postes, os suportes de 

transformadores para postes, demais suportes, parafusos, arruelas, porcas, ganchos, 

sapatilhas, manilha, etc. 

Segundo a norma COPEL (2001d) as ferragens são construídas por diferentes 

metais, o principal é o aço carbono. Não é recomendável a têmpera e o revestimento 

de zinco deve ser feito pelo processo de imersão a quente. 
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4.2.4 Operações de construção da rede 

A Eletrobrás (1988) apresenta como operações de construção da rede os 

seguintes procedimentos: 

• instalação do canteiro de obras; 

• locação das estruturas; 

• recebimento dos materiais; 

• abertura de cava; 

• distribuição de postes no canteiro de obras; 

• levantamento e montagem das estruturas; 

• engastamento dos postes; 

• estaiamento; 

• lançamento dos condutores primários e secundários, com as respectivas 

amarrações; 

• instalações dos equipamentos; 

• execução dos aterramentos e medição dos mesmos; 

• revisão da rede e energização; 

• ligação dos consumidores; 

• devolução dos materiais. 

Em muitos casos, principalmente na área rural, são necessários a limpeza e 

desmatamento da área. 

4.3 O ciclo de vida do sistema de distribuição de energia elétrica 

Como já apresentado na revisão bibliográfica de análise de ciclo de vida, a 

sua condução requer os seguintes conhecimentos: 

• da metodologia de ACV; 

• da característica do sistema a ser estudado; e 

• das unidades de processo relacionadas ao sistema de produto em estudo. 

Os dois primeiros foram apresentados. O passo seguinte é conhecer as 

unidades de processo responsáveis pela produção dos componentes (estruturas, 

condutores e equipamentos) da rede, bem como a fase de montagem e uso do 

sistema.  
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4.3.1 Uso 

Pelo fato deste projeto estar analisando um serviço de distribuição, o foco 

material concentra-se em bens de capital. Os componentes são produzidos para 

prover o serviço durante um período relativamente grande (de 15 a 40 anos de vida 

útil), sendo necessário somente manutenção e não a troca constante. 

Vattenfall (1999) destaca a perda considerável de eletricidade no uso da rede 

de distribuição, cerca de 9 %. Para compensar esta perda, mais energia elétrica 

deverá ser gerada. Em estimativa feita pelo BNDES (2001) a média de perda das 

concessionárias de distribuição está em 12%.  

Curran; Skone; Martin (2001) destacam que a distribuição é levada em conta 

somente pela perda de eletricidade, mas que deve ser levada em consideração a 

construção da infra-estrutura relacionada. Consideram a existência de impactos 

visuais, impactos ao habitat, uso da terra e mortalidade de aves, além da perda de SF6 

(hexafluoreto de enxofre) presente nos disjuntores de subestações. 

4.3.2 Concreto armado 

Conforme CETESB (1983), a preparação de concreto é feita a partir da 

mistura de areia, pedra britada e cimento, com adição de água na usina (processo 

úmido) ou no local de aplicação do concreto (processo seco). O lançamento de 

poluentes em cada compartimento ambiental ocorrem como indicado abaixo: 

• no ar:  pela emissão de material particulado (como pó de cimento); 

• na água: efluentes alcalinos (pH de 9 a 12), sedimentos, óleos  e graxas, 

resultantes da lavagem dos caminhões, betoneiras, equipamentos e do piso da 

fábrica; 

• no solo: concreto não utilizado (sobras), resíduos de lavagem e lamas geradas 

no tratamento de efluentes. 

Segundo Brocklesby; Davison (2000) o impacto ambiental do ciclo de vida 

do concreto é proveniente principalmente da produção de cimento. A produção de 

rejeito na produção de concreto, não admitindo o seu ciclo de vida, é pequena, 

comparada ao volume de entrada. 

As etapas de produção de cimento envolvem (EPA, 1995a): 
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 aquisição e manuseio de matérias primas (calcário, argila, gipsita, areia, 

minério de ferro); 

 preparação da alimentação dos fornos (via seca e via úmida); 

 piroprocessamento (produção do clinquer); e 

 moagem do cimento (introdução de gipsita). 

Segundo a CETESB (1992), os principais poluentes emitidos são o material 

particulado e gases de combustão (queima de combustível nos fornos e calcinação) 

como NOx, SO2, CO e CO2. Como efluentes destaca o arraste de resíduos na 

lavagem. 

A EPA (1995a) destaca a emissão de pequenas quantidades de VOC’s, NH3 e 

cloretos, além de materiais residuais de combustíveis. As matérias-primas e 

combustíveis podem conter traços de metais pesados e as cinzas dos fornos têm 

caráter alcalino. As emissões de compostos metálicos podem ser agrupadas em três 

classes: metais voláteis (Hg e Tl), semi voláteis (Sb, Cd, Pb, Se, Zn, K, Na) e não 

voláteis (Cr, As, Ni, V, Mn, Cu, Ag).  

4.3.3 Madeira tratada 

Segundo Lepage (1986) o risco de poluição existe apenas no local onde a 

madeira é tratada, ou seja, onde o preservante é manuseado, podendo vazar da 

autoclave ou outro equipamento ou até da madeira recém tratada e posteriormente 

contaminando o solo e aqüíferos. O condensado do vapor de secagem da madeira e 

de limpeza da autoclave, a água utilizada na limpeza dos equipamentos da usina e a 

lixiviação de preservativo de madeira tratada que se encontra no pátio também são 

fontes de poluição das usinas de preservação de madeira. 

As cinzas de madeira tratada com sais hidrossolúveis como CCA  (arseniato 

de cobre cromatado) e CCB (borato de cobre cromatado) apresentam sais metálicos 

que podem contaminar o meio ambiente. Quando tratada com creosoto, pode haver 

emissão de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs). Durante o aquecimento 

ou acondicionamento da madeira na autoclave, pode ocorrer a liberação de VOC’s 

(conforme EPA, 1999). 
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4.3.4 Alumínio Primário 

Segundo a EPA (1998a), o alumínio primário refere-se ao alumínio produzido 

diretamente de minério. Este minério é refinado e eletroliticamente reduzido a 

alumínio elementar. A produção de alumínio primário começa com a mineração de 

minério de alumínio como a bauxita, um óxido hidratado de alumínio consistindo de 

30 a 55% de Al2O3. A alumina é obtida do minério pelo processo Bayer. Neste 

processo a bauxita é seca, moída e misturada com uma solução pré-aquecida de 

hidróxido de sódio. Cal (CaO) é adicionada para controlar o conteúdo de fósforo e 

melhorar a solubilidade da alumina. A pasta resultante é combinada com hidróxido 

de sódio e bombeada para um digestor pressurizado operado de 105 a 290°C. Cerca 

de 5 horas depois, a pasta de solução de aluminato de sódio (NaAl2OH) e lama 

vermelha insolúvel é resfriada a 100 °C e enviada para um separador gravitacional 

para remover as partículas grossas de areia. Para aumentar a taxa de clarificação 

pode-se adicionar um floculante como amido. O sobrenadante do tanque de 

clarificação contém a alumina em solução, que é bem purificado pela filtração e 

depois resfriado. Neste resfriamento a solução de aluminato de sódio torna-se 

saturada, precipitando cristais de alumina trihidratada. Esta alumina trihidratada é 

então calcinada a 982°C para formar a alumina (em forma cristalina). Após 

resfriamento, a alumina é enviada para a redução eletrolítica. A lama vermelha pode 

ser reprocessada para recuperação de alumina e a solução de hidróxido de sódio, no 

filtrado do hidróxido de alumínio, é concentrada para reutilização. 

Pelo processo Hall-Heroult, a alumina cristalina sofre uma redução 

eletrolítica em células (cubas) revestidas com carbono (piche, antracito e coque) que 

serve como catodo e na presença do anodo de carbono que é continuamente 

consumido pela reação (de 0,5 a 0,6 kg de C/ kg de Al). A criolita (Na3AlF6) fundida 

é o eletrólito e solvente para a alumina. A reação: 2Al2O3 + 3C ---->  4Al + 3CO2 , 

provoca a deposição de alumínio metálico no catodo, onde permanece como metal 

fundido abaixo da superfície do banho de criolita. 

Segundo Shreve; Brink Jr.(1980), pode–se utilizar anodos pré-recozidos e 

anodos de auto-recozimento, os anodos pré-recozidos são fabricados a partir de uma 

mistura de coque de petróleo, com piche ou alcatrão e cozidos até 1100°C.  
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O eletrólito de criolita possui também um excesso de fluoreto de alumínio 

(AlF3) e fluorita (CaF2). O AlF3 é constantemente adicionado pois é perdido por 

volatilização, reação com o hidróxido de sódio residual saindo na forma 3NaF•AlF3 

ou através de reação de hidrólise formando fluoreto de hidrogênio. 

Quando a alumina do banho está esgotada, ocorre o “efeito do anodo” que 

forma uma delgada película de tetrafluoreto de carbono em torno do anodo, 

impedindo o contato. 

Conforme EPA (1998a), grande quantidade de particulados é gerada na 

calcinação da alumina hidratada, mas é controlado. Emissões do processo de redução 

do alumínio são fundamentalmente fluoretos de hidrogênio, fluoretos e alumina 

como particulados, CO, CO2, VOC’s e SO2 das células de redução. A dissociação da 

criolita fundida origina tetrafluoreto de carbono (CF4) e hexafluoretano (C2F6) 

devido ao “efeito anodo”.  

4.3.5 Aço  

Segundo a EPA (1996a) a produção do aço envolve as seguintes operações: 

• produção do coque (coqueificação); 

• produção do sinter (sinterização); 

• produção do ferro; 

• preparação do ferro, dessulfuração do metal quente; 

• produção do aço; 

• preparação do produto semi-acabado; 

• preparação do produto acabado; 

• suprimento de calor e eletricidade; e 

• manuseamento e transporte de materiais, intermediário e rejeitos. 

4.3.5.1 Produção do coque 

Conforme EPA (2000) o coque metalúrgico é produzido pela destilação 

destrutiva do carvão em fornos, onde é aquecido até a volatilização de todos os 

componentes voláteis, na ausência de oxigênio atmosférico. Em geral, envolve as 

seguintes etapas: preparação, carregamento e aquecimento do carvão; remoção e 

resfriamento do coque; e resfriamento, limpeza e reciclagem do gás do forno. 
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A preparação consiste na pulverização do carvão e uma possível necessidade 

de adição de óleo ou água para ajuste de densidade carvão de modo a controlar a 

expansão e prevenir danos ao forno. O cozimento nos fornos ocorre por 12 a 20 

horas. O coque saído do forno passa por uma torre de resfriamento a uma taxa de 

1130 litros de água por tonelada de coque. A carbonização do carvão em altas 

temperaturas resulta na conversão de carvão em produtos gasosos (338 mil litros por 

tonelada de carvão), como  hidrogênio, metano, etileno, CO, CO2, H2S, amônia e 

nitrogênio, além de certos líquidos como água, óleos leves e piche. Este gás é limpo 

usando-se amônia. A amônia é removida do gás usando solução de ácido sulfúrico, 

formando sulfato de amônio que é cristalizado e removido. A condensação do gás 

resulta em naftaleno com sulfeto de hidrogênio, esta impureza (H2S) é extraída pela 

adição de etanolamina ou Girbotol. Este gás então pode ser aplicado como 

combustível dos fornos. As principais emissões do processo consistem de VOC’s, 

particulados, dióxido de enxofre, monóxido e dióxido de carbono, óxidos de 

nitrogênio e  amônia. 

4.3.5.2 Sinterização, produção do ferro gusa e do aço 

Para a EPA (1996a), o processo de sinterização converte materiais finos, 

como minério de ferro, coque, calcário, areia e sinter de retorno em um produto 

aglomerado, o sinter, para carregamento no forno. Na sinterização a mistura é 

aquecida (1300 a 1480°C) provocando a aglomeração da mistura por fusão da 

superfície. Em seguida o sinter é resfriado,  triturado e peneirado. São necessárias, 

geralmente, 2,3 toneladas de matéria-prima para cada 900 kg de sinter. Como 

poluentes, fundamentalmente são emitidos gases de combustão e particulados. 

A produção do ferro gusa ocorre pela redução do óxido de ferro na presença 

de ar quente. Os fornos são alimentados com ferro (minério, pellets e/ou sinter), 

calcário, dolomita, e coque como combustível. A reação resulta em ferro reduzido 

fundido, monóxido de carbono e escória de alto forno. O gás (CO) é coletado para 

posterior reutilização como combustível. Para cada unidade mássica de ferro-gusa 

são necessários, 1,4 de minério de ferro ou sinter, 0,5 a 0,65 de coque, 0,25 de 

calcário ou dolomita e 1,8 a 2 de ar, resultando em 0,2 a 0,4 de escória e 2,5 a 3,5 de 

gás contendo cinzas. Uma emissão importante desta etapa é o particulado. 
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A dessulfuração do ferro gusa ocorre pela injeção de carbeto e carbonato de 

cálcio. Nessa etapa há emissões de óxidos de ferro, cálcio e dos componentes 

injetados. 

A produção do aço pode ser feita em fornos (conversores) comuns com 

queima de combustível ou elétrico (a arco). Nesses fornos o ferro gusa e/ou sucata é 

colocado e o carbono no ferro reage com o oxigênio injetado. Nessa etapa é comum a 

emissão de óxidos, metais pesados e fluoretos, além de monóxido e dióxido de 

carbono. 

O metal aço fundido é submetido ao lingotamento para produção das chapas e 

barras de aço ou diretamente enviado para a moldagem. 

Essas chapas ou barras podem passar por processos de decapagem ácida, 

tratamento térmico ou galvanoplastia e galvanização. 

 

O aço destinado a concreto armado deve passar por um processo de 

laminação a quente. Quando se deseja fios de aço, é feita a trefilação, com uma 

anterior decapagem dos fios provenientes da laminação. 

Segundo Bruson (2001) a laminação a quente resulta em efluentes com 

sólidos em suspensão, sólidos dissolvidos e com óleos e graxas, além de carepas 

como resíduo. A decapagem  emite névoas ácidas e efluentes ácidos com sólidos em 

suspensão, ácido clorídrico e fluorídrico. 

4.3.5.3 Aços aplicados no sistema de distribuição 

No sistema de distribuição vários tipos de aço são aplicados. 

Conforme a Acesita (2002) o aço-silício é uma liga de ferro e carbono 

contendo o silício como principal elemento de liga. Os aços-silício da Acesita S. A. 

contêm teores desse elemento que variam entre 1,8 % e 3,5 %, dependendo do tipo 

de aço. A presença de silício aumenta a resistividade elétrica do aço e diminui as 

perdas magnéticas. O aço-silício GO (grão orientado) apresenta uma textura 

pronunciada, chamada textura de Goss, cujos cristais apresentam a direção de mais 

fácil magnetização (direção [001] - aresta do cubo) paralela à direção de laminação e 

o plano diagonal do cubo (110) paralelo ao plano da chapa. Esta característica do GO 

lhe confere excelentes propriedades magnéticas na direção de laminação da chapa e o 
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torna adequado para uso em núcleos estáticos onde o fluxo magnético coincide com a 

direção de laminação, como no caso dos transformadores. 

Aço Inox é um tipo de aço contendo pelo menos 11% de Cromo, com 

composição química balanceada para ter uma melhor resistência a corrosão. 

4.3.5.4 Zincagem por imersão a quente 

Segundo a Construção Metálica (2001), o processo de galvanização a fogo ou 

zincagem por imersão a quente consiste em adicionar uma camada de zinco a um 

metal já laminado. Este processo envolve as seguintes etapas: desengraxamento, 

lavagem, decapagem, lavagem, fluxagem, secagem, zincagem por imersão a quente, 

passivação e acabamento. 

O desengraxamento é feito com solução alcalina e a decapagem com solução 

ácida (clorídrico a temperatura ambiente ou sulfúrico a quente). A fluxagem utiliza 

cloretos de zinco e amônio aquecidos. A zincagem é feita mergulhando o metal em 

um banho de zinco a 419°C e a passivação é feita com soluções cromatizantes à base 

de ácido crômico e dicromato. 

4.3.5.5 Aço coberto por cobre via eletrodeposição 

Como na galvanização, este processo de galvanoplastia, segundo CETESB 

(1990), também requer uma  limpeza da peça metálica por desengraxamento e 

decapagem. No desengraxamento emprega-se: solventes orgânicos, sais e 

detergentes, soluções alcalinas, solventes umectantes e eletrólitos. Na decapagem, 

pode-se utilizar ácidos (sulfúrico, clorídrico, nítrico, fluorídrico e fosfórico) ou 

álcalis (hidróxido de sódio). 

Na aplicação de cobre emprega-se: sulfato de cobre, ácido sulfúrico, tiouréia 

e umectantes, fluorborato de cobre, ácido borofluorídrico, ácido bórico, cianeto de 

sódio, cianeto de cobre, bissulfito de sódio, carbonato de sódio e tartarato de sódio e 

potássio. 

A fase de limpeza gera efluentes com uma variedade de substâncias incluindo 

hexano, tetracloreto de carbono, tricloroetileno e benzol. A fase de eletrodeposição 

gera despejos ácidos com cobre e alcalinos com cianeto. 

O processo também pode gerar resíduos, mais precisamente lodos da estação 

de tratamento de efluentes. Quanto às emissões, a principal é o material particulado, 

na forma de névoas e eventualmente gases. 
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4.3.6 Cobre 

Segundo EPA (1995e) as emissões ambientais características do processo de 

produção de cobre fundido são os particulados e principalmente o dióxido de 

enxofre, pois a matéria-prima é o sulfeto de cobre (Cu2S). O minério de cobre 

extraído da natureza possui menos  do que 1% de cobre, sendo necessárias etapas de 

purificação por flotação até atingir de 15 a 35 %. Em seguida aplica-se um processo 

pirometalúrgico. 

O dióxido de enxofre que é derivado da oxidação do gás sulfídrico pode ser 

reaproveitado numa planta de ácido sulfúrico. 

4.3.7 Material cerâmico 

Conforme EPA (1996b), cerâmicas são definidas como uma classe de sólidos 

inorgânicos não-metálicos que são expostos a altas temperaturas durante a 

manufatura e/ou uso. As cerâmicas mais comuns são compostas de óxidos, carbetos e 

nitretos. A maioria dos produtos cerâmicos é baseada em argila misturada com  

modificadores minerais como feldspato e quartzo. 

Segundo Shreve; Brink Jr.(1980) as três matérias-primas básicas usadas na 

fabricação das cerâmicas clássicas são a argila (como caulinita, montmorilonita e 

ilita), o feldspato (potássicos, sódicos, e cálcicos) e a areia. As argilas são em geral 

silicatos de alumínio hidratados e o feldspato é composto de óxido de alumínio. 

As etapas de conversão química são: desidratação (150 a 650°C); calcinação 

(de 600 a 900°C); oxidação do ferro bivalente e da matéria orgânica (350 a 900°C); e 

formação do silicato (900°C ou mais). 

A fabricação de porcelana pode seguir o processo a úmido (para cerâmicas 

destinadas à alta voltagem) , seco (para cerâmicas destinadas a baixa voltagem) e o 

da porcelana moldada (colagem). 

EPA (1996b) descreve o processo iniciando pela aquisição das matérias 

primas: sílica, areia, quartzo, silicatos e aluminosilicatos (por exemplo, argila e 

feldspato). 

A obtenção da argila envolve a emissão de particulados no seu processamento 

além de gases de combustão e possíveis VOC’s provenientes do processo de 

secagem e calcinagem (EPA, 1995c). A obtenção do feldspato caracteriza-se pela 
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emissão de particulados (EPA, 1993) e a obtenção de areia além dos particulados 

pode emitir gases de combustão e VOC’s durante a secagem do material (EPA, 

1995b). 

Após a obtenção das matérias-primas seguem-se as etapas seguintes:  

 beneficiamento das matérias-primas (trituração, purificação, peneiramento e 

classificação por tamanho, calcinação, dispersão líquida e granulação). Esta etapa 

emite particulados, gases de combustão e VOC’s. Na purificação do material, são 

usados: água deionizada ou destilada, solventes orgânicos e ácido lixiviantes.  

 mistura. Ocorre a adição de substâncias poliméricas ou coloidais, 

plastificantes, lubrificantes, desfloculantes, surfactantes e antiespumantes. Pode 

ocorrer a volatilização de VOC’s provenientes dos aditivos mencionados. 

 moldagem.  

 usinagem prévia. 

 secagem por convecção, ou por radiação de microondas ou infravermelho; 

 processamento térmico; 

 vitrificação. Adiciona-se certos óxidos; 

 queima; 

 processamento final. Ocorre a usinagem e tratamento superficial, podendo 

emitir particulados e VOC’s. 

Nos processos térmicos ocorre a liberação de particulados, fluoretos como 

HF, fluoreto de cálcio e tetrafluoreto de silício. 

De uma forma geral a indústria cerâmica consome argila, feldspato, areia, 

água e combustível. E produz gases de combustão, VOC’s e resíduos cerâmicos. 

4.3.8 Óleo mineral de transformadores 

Conforme Speight (1991) os óleos minerais usados em transformadores são 

frações (destilados pesados) altamente refinadas de baixa viscosidade, provenientes 

do refino do petróleo. O valor isolante do óleo varia pouco com sua constituição 

química, mas a pureza física é altamente significante. 

A deterioração dos óleos de transformadores ocorre pela oxidação pelo ar, 

com deposição de sedimentos (da oxidação direta dos hidrocarbonetos; sabões 
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resultantes da reação de produtos ácidos da oxidação com o metal do transformador; 

e carbono formado por qualquer descarga elétrica) e desenvolvimento de ácidos. 

Dependendo do hidrocarboneto predominante, o óleo pode ser classificado 

como naftênico ou parafínico. 

O processo de produção desses óleos é semelhante ao dos óleos lubrificantes.  

Nynas (2002a) descreve o processo de produção do óleo da seguinte maneira: 

• extração do petróleo; e 

• refino.  

No refino o petróleo passa pelas etapas de: 

• destilação fracionada normal e a vácuo com temperatura até 350°C, onde são 

produzidos vários destilados e um resíduo (betume); 

• desparafinação para remoção de cera; pode ser usado algum solvente para 

melhorar a remoção; 

• extração de componentes aromáticos com o uso de dióxido de enxofre ou 

furfurol;  

• hidrogenação. 

 

Segundo EPA (1995d) e EPA (1998b), em termos de emissão, a queima de 

óleo combustível no refino emite gases de combustão e de efeito estufa (CO, CO2, 

NOx, SOx, CH4), VOC’s, particulados e traços de metais. Em destilações a vácuo 

deve-se considerar as emissões de hidrocarbonetos. 

Nynas (2002b) discute os impactos ambientais do ciclo de vida do óleo 

naftênico. A bibliografia lista: 

• consumo de recursos energéticos não renováveis; 

• contaminação de solos e aqüíferos pelo vazamento de óleo, ecotoxicidade e 

eutrofização; 

• toxicidade humana. 

Nynas (2002b) indica o resultado de um estudo de ACV feita pela ABB 

Transformer. Apresenta a observação de que as maiores cargas ambientais são 

devido ao consumo da matéria-prima, no caso, o petróleo. Todavia, fixada uma base 

de 1 kg de cobre e 1 kg de óleo, comparativamente a carga ambiental do óleo tem 

valor equivalente a 2% da carga ambiental do cobre. 
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4.4 Sistemática para desenvolvimento de bases de dados 

 A base de dados deve ser composta por base de informações cruzadas de 

energia, materiais e fluxos de processo.  

A base de dados funciona como um conjunto de informações relacionadas a 

uma requisitada entrada durante a declaração de uma unidade de processo em um 

estudo de ACV, que vem a necessitar de informações de um determinado produto 

com características definidas. 

Todos os estudos de ACV podem resultar em base de dados. Mesmos os 

específicos, podem ser usados na ausência de estudos setoriais ou genéricos, 

principalmente na estimativa para definição das fronteiras do sistema. 

Um projeto com a finalidade de desenvolver uma base de dados para apoiar 

estudos de ACV pode ter o planejamento estruturado em quatro etapas: 

(a) definição de meta 

Todos os estudos de ACV’s ou ICV’s devem ter as mesmas definições de 

objetivo e uso pretendido. Para uma base de dados é conveniente que o estudo seja 

uma análise descritiva. Portanto o objetivo principal do estudo é conhecer as cargas 

ambientais que podem ser atribuídas para uma quantidade de um produto ou serviço. 

(b) definição do sistema de produto representativo 

Na criação de uma base de dados vamos nos deparar com produtos que 

podem ser bens ou serviços. No caso de desenvolvimento do ecoprofile de um bem, 

o objeto de estudo é uma descrição do bem, como por exemplo, “soda cáustica das 

empresas A, B, C, e D que representam N% do mercado e utilizam apenas células de 

diafragma e membrana”. No caso de um serviço, o objeto de estudo é uma descrição 

da função do sistema mais as características da estrutura ou bens necessários para 

realizar a função, pois os serviços envolvem tanto bens de capital quanto o uso do 

sistema, como exemplo temos, “sistema de transporte de carga rodoviários através de 

estradas pavimentadas com asfalto, usando caminhões das empresas S, T e U com 

capacidades nominais de 10, 15 , 18 e 20 t, que representam M% dos transportes de 

carga no mercado”.  

O modelo estacionário do sistema deve seguir os procedimentos listados no 

item 4.5 deste documento. Todos os executantes devem conhecer a metodologia e 



 118
 

seguir um critério padrão para definição do sistema, para alocação e para a avaliação 

de impacto. 

O objeto de estudo define a representatividade, enquanto que o modelo 

estacionário define a profundidade e detalhamento do ciclo de vida. 

(c) mão-de-obra ou executantes da ACV 

Dentro de um grupo de trabalho, dependendo do tamanho do grupo, o   

desenvolvimento da base de dados pode ser realizado por dois caminhos: 

 primeiro caminho - grupo de trabalho composto por um número grande de 

executantes e com pouco conhecimento em ACV. Uma maneira de se 

desenvolver rapidamente as bases de dados seria a elaboração individual de 

estudos do tipo gate to gate, ou seja, levantamento individual dos dados de 

inventário de um conjunto de unidades de processo relacionado a um estágio de 

ciclo de vida ou a um produto intermediário. O coordenador do projeto 

consolidaria o sistema de modo a resultar em um inventário de ciclo de vida. Essa 

sistemática para construção de inventários tem a vantagem de não necessitar que 

os executantes coordenados conheçam a metodologia da ACV; 

 segundo caminho - grupo de trabalho composto por um número pequeno de 

executantes mas com conhecimento em ACV. O desenvolvimento da base de 

dados pode ser feito por estudos de ICV do tipo from the cradle to the gate, isto 

é, inventariar um ciclo de vida até a manufatura final do produto responsável pela 

efetuação do serviço analisado. Em geral, a análise de estágios como uso e 

disposição não é necessária. Estes estágios são indispensáveis em ICV’s de 

serviços. 

O segundo caminho descrito é conveniente para o setor acadêmico. O tempo 

curto, os recursos de pessoas e monetários escassos acabam sendo limitantes. Outro 

ponto importante a se destacar no segundo caminho é que semeia profissionais 

capacitados a coordenar novos estudos de ACV, tanto no setor público quanto no 

privado, aumentando a difusão da técnica nas políticas ambientais. 

No setor acadêmico da engenharia é comum a existência de grupos de 

pesquisa especializados na relação engenharia e meio ambiente. Porém, a relação 

homem e meio ambiente é segmentada em setores do sistema produtivo, como 

energia, embalagens, materiais, transporte e gerenciamento de rejeitos. Usualmente, 
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cada grupo acadêmico dedica-se a um desses setores. Dessa forma, cada grupo 

poderia elaborar estudos de ICV de setores do sistema produtivo para os quais 

possuem previamente grande conhecimento. 

(d) consolidação 

No caso de inventários do tipo gate to gate a consolidação dos dados 

ocorreria de forma complementar, somando os diversos inventários até obter um 

inventário do tipo from the cradle to the gate. Inventários isolados provenientes de 

estudos to tipo from the cradle to the gate podem ser refinados com a agregação de 

inventários gate to gate. A soma desses inventários gate to gate deve 

necessariamente passar por uma revisão para validação do sistema de produto. 

Na consolidação será comum encontrar unidades de processo de mesma 

função, como transporte de material e geração de eletricidade. Nestes casos, uma 

atenção especial deve ser dada para evitar duplas contagens das cargas ambientais 

dessas unidades de processo de mesma função. 

É conveniente que a base de dados contenha toda a descrição da estruturação 

dos estudos de ICV ou ACV que a originou, isto é, as definições de meta e escopo. 

Além da estruturação, deve conter informações geográficas da origem e destino dos 

poluentes, conforme discussões em Bengtsson et al. (1998). 

Outro ponto importante consiste em manter o inventário aberto, ou seja, 

disponibilizar não somente o inventário consolidado, mas também os inventários 

parciais das unidades de processo constituintes do sistema analisado. A importância 

em se manter o inventário aberto, reside no fato de que muitas vezes apenas alguns 

estágios do ciclo de vida são necessários como base de dados para novos estudos. 

Além disso, a atualização das bases de dados é mais facilmente efetuada quando 

temos todas as descrições dos procedimentos do estudo original e segmentação em 

unidades de processo. Quanto mais desagregado, maior será o seu campo de 

aplicação. 

Quanto ao planejamento da dimensão do projeto de base de dados, seria 

conveniente dividir o sistema produtivo brasileiro nos sistemas abaixo: 

 energia elétrica  por termelétrica e hidrelétrica e transporte de eletricidade; 

 recursos energéticos: derivados de petróleo, gás natural, carvão mineral e 

biomassa; 
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 transporte de carga: rodoviário, ferroviário e fluvial; 

 gerenciamento de rejeitos; 

 materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos sintéticos e celulose; 

 insumos inorgânicos; e 

 produtos petroquímicos. 

4.5 Sistemática para definição de sistema de produto 

A definição do sistema de produto é uma etapa da ACV que demanda tempo, 

perdendo apenas para o levantamento de inventário. Como já citado, o meio 

acadêmico é limitado por tempo e disponibilidade de recursos, sendo difícil seguir as 

recomendações da norma ISO 14041 (1998). Portanto convém fazer certas 

adaptações da metodologia para que o trabalho possa fluir. 

Na figura 4.33 está esquematizada uma metodologia para definição do 

sistema de produto representativo. 

Fig. 4.33: Esquema para definição do sistema de produto representativo. 

O primeiro passo é definir um objeto de estudo como indicado no item 4.4. 

Com essa definição, obtemos um determinado grau de representatividade no mercado 
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regional, nas tecnologias existentes e ambos dentro de uma faixa ou instante fixo de 

tempo, ou seja, as fronteiras tecnológicas e temporais. 

Em seguida é indispensável conhecer qualitativamente o sistema que pode 

prover o determinado serviço, incluindo as unidades de processo de sua cadeia 

produtiva ou de suprimentos, pois o segundo passo consiste em determinar um 

modelo estacionário do sistema, ou seja, uma foto representativa do sistema do 

produto estudado. 

Na estruturação de um ciclo de vida do produto sobre o qual serão aplicadas 

as fronteiras, o ciclo de vida é definido pelo processo principal, usualmente de 

manufatura do produto final, suprido por processos primários que interagem com as 

entradas e saídas do processo principal, por processos secundários que interagem 

com os processo primários e assim por diante, como esquematizado na figura 4.34a. 

A esquematização do ciclo de vida deve ainda abordar os transportes e as 

fases de uso e disposição (figura 4.34b e 4.34c).  

O desenvolvimento do modelo pode também ser realizado através de camadas 

de processo, conforme a figura 4.34, pois este procedimento facilita o estudo de um 

sistema que seja desconhecido pelo executante. Como o modelo deve ser uma foto 

do sistema de produto, sobre o qual serão aplicados os critérios de exclusão e 

inclusão, no caso de um ecoprofile de um bem ou de um serviço, bastaria pensar em 

fazer um levantamento dos materiais constituintes do bem ou serviço. Baseado nesta 

colocação, o terceiro passo consiste no conhecimento qualitativo dos aspectos 

ambientais e de uma estimativa quantitativa (screening) das entradas das unidades de 

processo. Dessa forma iniciam-se as delimitações da fronteira do sistema. 

O modelo representativo do sistema deve excluir componentes ou materiais 

do sistema que não são comuns ou que aparecem em baixa quantidade em relação 

aos demais. Isso caracteriza o critério de exclusão de componentes ou materiais não 

comuns. 

Para as entradas de matéria-prima e/ou produtos intermediários e auxiliares 

na forma de materiais, por um critério mássico podemos excluir aquelas entradas que 

contribuem com menos de 1% da massa das entradas totais, iniciando pelo processo 

principal e seguindo pelos processos primários e secundários. Feito isso, por um 

critério energético podemos incluir entradas eletrointensivas ou de alto consumo 
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energético. Finalizamos pelo critério de relevância ambiental, incluindo entradas que 

no ciclo de vida são precursores de impacto ambiental considerável, mesmo em baixa 

quantidade como os metais pesados e dioxinas. 

Fig. 4.34: Sistema em camadas de processo no sistema de coordenadas espaciais. 
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Nessa parte de definição do sistema, a estimativa de saída de poluentes pode 

ser proveniente de outros estudos de ACV ou ICV, relatórios de empresas e de 

departamentos do governo como as publicações de fatores de emissão listados nas 

referências bibliográficas deste documento, como por exemplo EPA (1993) e EPA 

(2000). 

Ao final dessas etapas temos uma definição do sistema de produto 

representativo e partimos para o levantamento dos dados reais ou representativos de 

fluxos de entrada e saída do sistema definido. Deve-se ressaltar que alguns dos dados 

podem ser os mesmos estimados e utilizados na definição do sistema, dependendo 

apenas do grau de especificidade definido na meta do estudo de ACV. 

Esse grau de especificidade depende da meta do estudo, mas é influenciado 

pelas prioridades determinadas com os resultados do modelo estacionário, baseado 

nos critérios mássico, energético e ambiental. 

Essa decisão sobre prioridades de avaliação dos materiais necessita de uma 

decisão subjetiva quando dependendo do critério ocorre conflito de prioridade, por 

exemplo, no caso de material ser o sexto mais consumido em massa, mas em 

consumo de recursos energéticos é o primeiro e em relevância ambiental é o terceiro. 

 4.5.1 Esquematizando um ciclo de vida através de subsistemas 

Não se trata de um método alternativo. A visão em subsistemas é uma 

complementação ao sistema de camadas discutida anteriormente. 

Para estruturação das interações entre as unidades de processo, como já 

discutido, é conveniente realizar em camadas de processo. 

Esta estruturação em camadas pode ser realizada de forma linear, pegando um 

componente de cada vez e visualizando sua cadeia produtiva, ou então, de forma 

esférica através da declaração de um nível de camada de cada vez, utilizando um 

método de visualização em subsistemas. 

Seguindo as camadas do sistema, definimos inicialmente a manufatura do 

produto final, em seguida fazemos um levantamento dos componentes necessários 

para a manufatura do produto final. Como estágios upstream ou nível seguinte de 

camada, definimos subsistemas dos componentes. De forma análoga à manufatura 

final do produto, definimos subsistemas de materiais e assim por diante, conforme a 
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figura 4.35. Para consolidar o sistema fazemos as ligações entre os subsistemas com 

a manufatura do produto em estudo e os estágios downstream. 

Fig. 4.35: Exemplo de estruturação do ciclo de vida de um cabo condutor de 
alumínio através de subsistemas. 
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 os subsistemas também podem ser segmentados em outros subsistemas de 

produtos from the cradle to the gate mais simples (menores), como por exemplo, 

o subsistema do alumínio pode ser segmentado no subsistema da alumina, do 

coque de petróleo e da hidroeletricidade; e 

 muitos dos subsistemas menores podem ser comuns para diversos 

subsistemas maiores, como exemplo cita-se a eletricidade, os combustíveis e 

muitas matérias-primas. 

Seguindo este pensamento, é fácil entender como uma base de dados genérica 

ou representativa de diversos produtos, from the cradle to the gate, podem ser úteis 

em estudos de ACV de modo a minimizar o tempo e custo, sem perda considerável 

da qualidade do estudo. 

A utilidade das bases de dados cresce à medida que decresce a necessidade da 

especificidade de dados primários para o estudo. Para o conceito de ciclo de vida 

todos as unidades de processo do sistema devem ser importantes, mas para 

viabilização da técnica, os esforços devem ser concentrados na cadeia produtiva 

principal relacionada ao produto estudado. Para que o estudo não se limite a uma 

avaliação da cadeia produtiva do produto somado ao uso e disposição, as bases de 

dados podem ser utilizadas para complementar o estudo dando um caráter holístico 

(de ciclo de vida) para a avaliação. 
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5. ELABORAÇÃO DE UM ICV PARA O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

Como indicado na introdução desse documento, existe uma grande 

necessidade de informações para o desenvolvimento de tecnologias de maior 

ecoeficiência. Também foi explicitado que dentro do contexto da ACV e o problema 

do regionalismo dos dados, a energia elétrica brasileira é um insumo diretamente 

relacionado às características naturais do Brasil. Por este motivo, esta dissertação 

vem complementar outros dois projetos: ICV da geração de energia hidrelétrica e 

ICV do sistema de transmissão de energia elétrica. A soma sinérgica dos três 

trabalhos poderá ser chamada de ICV da energia hidrelétrica brasileira até o 

consumidor final ou então de Ecoprofile da energia hidrelétrica brasileira. Esses 

projetos estão apresentados na figuras 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. 

Fig. 5.1: ICV da geração de energia hidrelétrica no Brasil. 
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Fig. 5.2: ICV da transmissão de energia elétrica no Brasil. 

Fig. 5.3: ICV da distribuição de energia elétrica no Brasil. 
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Fig. 5.4: ICV ou Ecoprofile da energia hidrelétrica no Brasil. 
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espera-se que seja introduzida uma política de melhoria contínua dos estudos de 

ACV e ICV. 

Posto estas discussões, este item de “resultados e discussões” deste 

documento foi estruturado de forma linear para que o leitor não se perca nas 

inúmeras idas e voltas iterativas do estudo, de forma a ser didático sem perda das 

informações críticas motivadoras de iteração no estudo. 

5.1 Definição da meta 

O objetivo de se levantar o inventário de ciclo de vida do sistema de 

distribuição de energia elétrica consiste em criar uma base de informações genéricas 

dos aspectos ambientais relacionados ao sistema estudado para aplicação em futuros 

estudos de análise de ciclo de vida que venham a ter uma entrada caracterizada por 

consumo de energia elétrica, destacando que esse consumo, se comprado da rede, 

possui um grande sistema de transporte vinculado (transmissão e distribuição). 

Dessa forma o uso pretendido do ICV é para uso externo a essa organização, 

sendo portanto necessários um relatório detalhado com todas as suposições e critérios 

seguidos, além de manter sua estrutura aberta para os usuários. 

5.2 Definição do escopo 

Este estudo não faz distinção entre consumidores de rede primária dos de rede 

secundária. 

5.2.1 O objeto do estudo 

Este estudo tem por objeto-foco o sistema responsável pela distribuição de 

energia elétrica no Brasil. Este sistema recebe a energia do sistema de transmissão e 

entrega aos consumidores finais. Neste estudo, o sistema de distribuição é  

representado pelas redes aéreas urbanas e rurais, com tensões de 110V até 34,5kV. 

As subterrâneas não serão analisadas devido às dimensões insignificantes 

comparadas às aéreas (0,24% da rede total, vide tabela 8). As dimensões da rede 

compreenderão as seguintes concessionárias, conforme figura 5.5: 

- AESSUL 

- BANDEIRANTE 

- BOA VISTA 
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- BORBOREMA 

- CATAGUAZES 

- CEAL 

- CEB 

- CEEE 

- CELESC 

- CELG 

- CELPA 

- CELPE 

- CELTINS 

- CEMAR 

- CEMAT 

- CEMIG 

- CEPISA 

- CERJ 

- COELBA 

- COELCE 

- COPEL 

- COSERN 

- CPFL 

- ELEKTRO 

- ELETROPAULO 

- ENERGIPE 

- ENERSUL 

- ESCELSA 

- LIGHT 

- MANAUS 

- RGE 

- SAELPA 

- SULGIPE, que juntas somam, conforme dados da ANEEL (1999), 89,6% 

do total de energia distribuída no Brasil em 1999.  
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Essas concessionárias representam 23 estados federativos da nação brasileira 

mais o Distrito Federal. 

Fig. 5.5: Empresas concessionárias avaliadas no estudo. 

Na tabela 7 são apresentados os valores de participação de cada 

concessionária  no mercado de distribuição de energia elétrica. 

Tabela 7: Participação das empresas concessionárias no mercado de distribuição de 
energia elétrica (dados ANEEL, 1999 e ANEEL, 2000) 

Concessionária Energia Distribuída Energia Distribuída Crescimento
Ano / Unidade 1999 / MWh 1999 / % 2000 / MWh 2000 / % % 
CEB 3620382 1,24 3781774 1,24 4,46 
CELG 6179443 2,12 6512785 2,13 5,39 
CEMAT 2886680 0,99 3175090 1,04 9,99 
ENERSUL 2604353 0,89 2811032 0,92 7,94 
BOA VISTA 232431 0,08 258599 0,08 11,26 
CELPA 3431194 1,18 3854387 1,26 12,33 
CELTINS 644378 0,22 703744 0,23 9,21 
MANAUS 2264097 0,78 2468947 0,81 9,05 
BORBOREMA - CELB 483092 0,17 511104 0,17 5,80 
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CEAL 1880898 0,64 1893390 0,62 0,66 
CELPE 7008380 2,40 7425096 2,42 5,95 
CEMAR 2194713 0,75 2313166 0,76 5,40 
CEPISA 1301410 0,45 1378420 0,45 5,92 
COELBA 9028313 3,09 9765825 3,19 8,17 
COELCE 5700480 1,95 5823944 1,90 2,17 
COSERN 2685027 0,92 2794398 0,91 4,07 
ENERGIPE 1730447 0,59 1788265 0,58 3,34 
SAELPA 2022622 0,69 2074256 0,68 2,55 
SULGIPE 159945 0,05 175698 0,06 9,85 
AESSUL 6798359 2,33 7341651 2,40 7,99 
CEEE 5784356 1,98 6196515 2,02 7,13 
CELESC 11203169 3,84 12031509 3,93 7,39 
COPEL 15609062 5,35 16673942 5,45 6,82 
RGE 5236452 1,79 5689076 1,86 8,64 
BANDEIRANTES 22052456 7,56 21981649 7,18 -0,32 
CATAGUAZES 940368 0,32 1004058 0,33 6,77 
CEMIG 35639029 12,21 37540051 12,26 5,33 
CERJ 7119338 2,44 7165897 2,34 0,65 
CPFL 19053355 6,53 20375049 6,65 6,94 
ELEKTRO 10710369 3,67 11273635 3,68 5,26 
ELETROPAULO 35400513 12,13 37506015 12,25 5,95 
ESCELSA 6043260 2,07 6460486 2,11 6,90 
LIGHT 23818344 8,16 23819965 7,78 0,01 
TOTAL 261466715 89,61 274569418 89,67  

 

Na tabela 8 são apresentadas as extensões das redes das concessionárias 

avaliadas. Os valores das redes aéreas dessa tabela foram medidos através da sombra 

sobre a superfície. 

Tabela 8: Extensão das rede aérea urbana e rural e da rede subterrânea (ABRADEE, 
2002). 

Concessionária Extensão da rede 
aérea urbana 

Extensão da rede 
aérea rural 

Extensão da rede 
subterrânea 

Ano / Unidade 1999 / km 1999 / km 1999 / km 
CEB 6461 5203 780 
CELG 28107 97117 11 
CEMAT (*) 9204 9061 0 
ENERSUL 8287 14416 0 
BOA VISTA 746 173 0 
CELPA 9145 5906 0 
CELTINS 11244 2509 0 
MANAUS 3594 200 0 
BORBOREMA - CELB 1001 1525 0 
CEAL 9370 3205 0 
CELPE (*) 31361 57128 0 
CEMAR 21665 8604 21 
CEPISA 11044 13523 0 
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COELBA 59168 74394 48 
COELCE 20173 35669 0 
COSERN 11150 11969 0 
ENERGIPE 10033 2006 0 
SAELPA (*) 8701 17650 0 
SULGIPE 598 4556 0 
AESSUL 11663 30888 0 
CEEE 13798 28238 151 
CELESC 35412 46783 42 
COPEL 33699 114966 33 
RGE 12113 48813 0 
BANDEIRANTES 50025 10493 29 
CATAGUAZES 726 0 0 
CEMIG 50729 247736 305 
CERJ 18409 11168 0 
CPFL 29141 23730 9 
ELEKTRO 26868 57676 0 
ELETROPAULO 76814 0 1924 
ESCELSA 15077 18736 0 
LIGHT 19631 4924 582 
TOTAL 655157 1008965 3935 
% 39,28 60,49 0,24 
Todos dados de 1999, exceto: 
(*) que são dados de 2000. 

5.2.2 Função e Unidade funcional (UF) 

A função do sistema já foi definida durante a discussão do objeto-foco do 

estudo, pois este projeto avalia ambientalmente um serviço. Resumidamente, o 

sistema tem por função transportar a energia elétrica proveniente do sistema de 

transmissão até os consumidores finais. 

Porém surgiram divergências quanto a interpretação dessa função. Baseadas 

no verbo transportar, havia duas formas de interpretar a função e definir o produto do 

sistema:  

 o produto do sistema estudado era uma quantidade de energia proveniente da 

transmissão e entregue ao consumidor final ou 

 o produto era um transporte de determinada quantidade de energia de um 

ponto para outro. 

O produto é um bem (energia distribuída) ou é um serviço. Ou seja, dever-se-

ia analisar o sistema de produto da distribuição de energia elétrica como 

simplesmente um processo de ligação entre dois pontos por onde passaria a energia 
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elétrica ou como uma infraestrutura geradora de um serviço adicional como um 

processo de trefilação ou transporte de carga. 

Nesse contexto, muitas discussões foram levantadas quanto a característica da 

UF. 

Durante a revisão bibliográfica, obteve-se apenas um estudo semelhante a 

este realizado. Esse estudo obtido tratava-se de uma comparação ambiental de 

transporte de energia em longa distância para um trecho fixo, dentre as alternativas 

está a transmissão de energia elétrica. Esse estudo (Knoepfel, 1996), aplicava a ACV 

para realizar a comparação e declarava como UF uma quantidade de energia de 1 

Terajoule (TJ), não levando portanto em conta a distância transportada. 

Mas diferentemente, este estudo de minha autoria, não despreza a distância 

entre a origem da energia e o consumidor da mesma. Como base técnica para esta 

decisão são apresentadas as discussões nos parágrafos seguintes. 

Este estudo pretende, conforme a meta, ser uma base de dados genérica, 

portanto deve servir para qualquer usuário que necessite dos resultados desse 

inventário, dentro do escopo de aplicação futura do resultado do projeto, em ACV’s 

que envolvam as fronteiras brasileiras. 

Os consumidores de energia elétrica no Brasil não estão localizados em 

distâncias equivalentes, dessa forma, como este estudo envolve os subsistemas de 

produto dos componentes da rede de distribuição de energia elétrica e não somente o 

uso do sistema, seria injusto que: 

 1 kWh consumido por um usuário situado em um ponto A distante 50 m da 

subestação abaixadora mais próxima tenha o mesmo perfil ambiental de  

 1 kWh consumido em um local B distante 5000 m em rede da mesma 

subestação, pois para entregar energia elétrica no ponto B são necessários cerca 

de 100 vezes mais componentes que no ponto A, e como a perda de energia 

durante o uso do sistema ocorre ao longo da rede, para entregar energia no ponto 

B perde-se mais do que se entregasse no ponto A. Um esquema dessa discussão é 

apresentado na figura 5.6. 
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Fig. 5.6: O problema devido a diferença de distância entre dois consumidores. 

Portanto, dado que o sistema tem por função transportar um produto, no caso 

energia elétrica, é conveniente que a unidade funcional do estudo envolva uma 

quantidade de produto transportado (quantidade de energia elétrica) e uma distância 

de transporte. Assim, a unidade funcional será definida por 1 MWh·km, 

semelhantemente aos estudos existentes de transporte de carga, usualmente com UF 

definida na unidade de t·km. Neste caso, a carga ambiental do sistema será expressa 

em função da energia elétrica distribuída e da distância percorrida por esta energia. 

Porém, pensando sempre naqueles que irão utilizar este estudo, alguns 

executantes de futuros estudos de ACV no Brasil, poderiam desejar um inventário 

mais consolidado da eletricidade brasileira, envolvendo todo o ciclo de vida da 
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energia hidrelétrica até o local de consumo, desprezando a especificidade do 

consumidor. Neste caso, o executante deseja apenas um dado genérico médio de 

pontos de consumo da energia elétrica, assim, o inventário esperado para a 

distribuição da energia elétrica teria como produto apenas uma quantidade de energia 

elétrica entregue a qualquer consumidor genérico. Por este motivo, este projeto 

também fornecerá resultados desprezando a variabilidade de distância dos 

consumidores, mas ressaltando que estes resultados serão aplicáveis somente em 

estudos que desconsideram a distância de transporte. 

Novamente pensando nos futuros usuários, o inventário também será 

apresentado nas consolidações parciais para a região rural e para a região urbana, 

como apresentado na tabela 9. 

Tabela 9: Função e unidade funcional doc ICV’s desenvolvidos. 

Função do sistema de produto Unidade Funcional 
Transportar energia elétrica do sistema de 
transmissão até os consumidores finais. 1 MWh ⋅ km 

Entregar energia elétrica aos 
consumidores finais 1 MWh 

Transportar energia elétrica do sistema de 
transmissão até os consumidores urbanos 1 MWh ⋅ km urbano 

Entregar energia elétrica aos 
consumidores urbanos 1 MWh (na região urbana) 

Transportar energia elétrica do sistema de 
transmissão até os consumidores rurais 1 MWh ⋅ km rurais 

Entregar energia elétrica aos 
consumidores rurais 1 MWh (na região rural) 

 
Ressalta-se neste ponto que o inventário final consiste numa consolidação 

entre o inventário da região rural e da urbana. Além disso, cada um desses 

inventários (rural e urbano) é consolidado através dos inventários de cada 

concessionária, conforme esquema apresentado na figura 5.7. 
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Fig. 5.7: Esquema de consolidação dos inventários.  

5.2.3 Horizonte de análise do inventário 

A energia elétrica é um bem de consumo não durável, mas a infraestrutura do 

sistema é constituída de bens duráveis que realizam o serviço (produto do sistema) 
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componentes de infraestrutura, mas a mesma quantidade X de componentes, durante 

toda a vida útil, transporta uma quantidade de N MWh”. 

Para este estudo definiu-se um horizonte de 20 anos, com extrapolação 

segundo dados anuais de 1999 e 2000. 

5.2.4 Qualidade dos dados 

Os dados devem ser representativos do sistema e as informações sobre as 

unidades de processos devem ser setoriais ou genéricas. 

A qualidade dos dados deve seguir a meta do estudo e o resultado das 

prioridades concluídas a partir do modelo estacionário (item 5.3) a ser apresentado 

mais adiante. 

Baseado na meta, o estudo fez uso de dados primários na definição das 

características de infra-estrutura, na participação das empresas concessionárias 

dentro do mercado de distribuição de energia elétrica e quantificação da perda 

energética durante o uso do sistema. Portanto, aos dados de uso e da camada central 

do sistema (camada de manufatura final do produto da figura 4.34) foram dados 

preferências aos dados específicos de cada concessionária, complementados por 

informações de normas de projeto. Para a manufatura de componentes (segunda 

camada) utilizaram-se dados primários, informações de catálogos de componentes, 

estimativas e especificações de acessórios. 

Os dados dos subsistemas de materiais também são genéricos. Foram 

utilizadas para o desenvolvimento dos subsistemas de materiais e combustíveis, 

bases de dados européias e australianas (pois estavam disponíveis ao público), 

informações de associações setoriais da indústria brasileira e de departamentos 

governamentais, além de relatórios de fatores de emissão. O transporte e suprimento 

de energia elétrica foram modelados e serão apresentados nos itens seguintes desse 

documento. 

A representatividade brasileira dos dados dos subsistemas de materiais 

depende de dois fatores: 

• a ordem de prioridades concluídas do modelo estacionário e 

• o fator limitante da disponibilidade das informações. 
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Na indisponibilidade de informações, foram  utilizados dados de processos 

similares e bases de dados estrangeiras. 

5.2.5 Definição das fronteiras do sistema 

Como já especificado neste documento, este estudo englobará os estágios de 

produção dos componentes e respectivos materiais, admitindo nestes subsistemas o 

transporte de carga, além de completar o ciclo de vida com a construção da rede 

aérea de distribuição, seu uso e manutenção. 

O descarte, reciclagem e recondicionamento de rejeitos dos subsistemas de 

materiais e componentes e do pós-vida útil dos componentes da rede não serão 

avaliados. Da mesma forma, materiais reciclados e recondicionados que entram no 

sistema avaliado serão admitidos como fluxos elementares. 

Não há desativação do sistema, pois ao término da vida útil dos componentes, 

ocorre a substituição por novos. Os antigos componentes viram rejeitos ou são 

recondicionados, mas como indicado não serão contabilizados no inventário. 

A fronteira tecnológica consiste na tecnologia descrita em normas de projeto 

e especificações de componentes e materiais constituintes da rede, portanto a 

fronteira temporal baseia-se na característica da rede atual. Para os subsistemas de 

materiais foram utilizados dados de processo atuais e da década de 90. 

Este estudo não considera a evolução dos últimos anos, tanto da rede quanto 

da energia distribuída. A representatividade temporal será baseada em uma 

extrapolação de 20 anos (conforme horizonte de análise) de constância das 

características, desempenho e dimensões da rede, com a imagem estacionária de 

1999 e 2000. 

As fronteiras geográficas não foram definidas, pois para o caso de produtos 

importados preferiu-se utilizar bases de dados estrangeiras. 

As fronteiras do sistema com outros sistemas ou então com o meio ambiente 

são resultados do modelo estacionário do sistema e serão, portanto discutidos mais 

adiante. 

Como em princípio este inventário será apresentado separado dos ICV’s da 

geração hidrelétrica e da transmissão de energia elétrica, a energia perdida durante o 

uso do sistema, é admitida como um consumo de energia durante o estágio de uso da 
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rede. Para equilibrar este consumo de energia, também é considerada uma perda por 

efeito Joule, na forma de calor para o ar, de mesma intensidade energética da energia 

elétrica declarada como consumida. 

As entradas de energia elétrica nas unidades de processo, inclusive a 

relacionada à perda durante o uso, conforme parágrafo anterior, devido a inexistência 

de bases de dados nacionais de ciclo de vida da energia elétrica (uma parte desta base 

de dados é objetivo da dissertação), foram baseadas em um modelo que considera a 

capacidade instalada de geração elétrica atual, segundo a ANEEL. 

A construção da base de dados da energia elétrica é problemática, pois a 

energia elétrica é um insumo importante dentro do ciclo de vida da energia elétrica, o 

que resulta em um paradoxo, como já discutido, que poderia ser resolvido com 

cálculos iterativos até obter mudanças, por exemplo, com diferenças entre iterações 

menores que 1%. 

Para o transporte de eletricidade, como o programa computacional utilizado 

(SimaPro 5.0) durante a consolidação do inventário não permitia cálculos iterativos, 

quando o produto avaliado era uma entrada do sistema, optou-se apenas por 

considerar as perdas energéticas do sistema de transmissão e distribuição (3 e 15% 

respectivamente), ao invés de realizar estudos de sensibilidade, deixando esse 

procedimento do para futuras atualizações. 

Quanto ao transporte de carga, definiu-se um modelo no qual, os 

componentes da rede eram montados próximos do armazém de cada concessionária, 

e os materiais seguiam a sistemática apresentada a seguir. 

Realizou-se um levantamento sobre os locais de fabricação de materiais, 

beneficiamento e extração de minérios. Quando o estado federativo da nação de uma 

respectiva empresa concessionária possuía empresas que geravam os materiais, 

beneficiava ou extraía os minérios, dependendo da colocação da unidade de processo 

dentro da cadeia produtiva, definia-se uma distância padrão por causa da 

urbanização. Se os estados não possuíam tais empresas, admitia-se que os materiais 

eram provenientes da capital do estado mais próximo que tinha as empresas de 

características citadas. Nestes casos, a distância de transporte utilizada era a existente 

entre duas capitais na base rodoviária. 
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5.2.6 Critérios de corte e inclusão 

Os critérios de corte e inclusão utilizados na construção de modelo 

estacionário e na definição do sistema de produto foram aplicados na seguinte 

ordem: 

• no início da construção do modelo estacionário 

1º.) componentes incomuns (menos que 1 unidade por km de rede) dos 

trechos de rede aérea de distribuição foram desconsiderados. 

• após a construção do modelo estacionário e na determinação do sistema de 

produto 

2º.) materiais que participavam com menos de 1% da massa total estimada 

seriam admitidos como fluxos elementares. 

3º.) materiais admitidos como fluxos elementares devido ao critério mássico, 

teriam seus subsistemas (from the cradle to the gate) incluídos no sistema de 

produto se participassem com mais do que 1% do consumo de combustíveis 

fósseis do sistema de produto estimado ou modelo estacionário. 

4º.) materiais admitidos como fluxos elementares devido ao critério mássico, 

teriam o subsistema (from the cradle to the gate) incluídos no sistema de 

produto se participassem com mais do que 1% da pontuação total de impacto, 

segundo o método de avaliação de impacto Eco-Indicator 99, quando 

aplicado sobre o sistema de produto estimado ou modelo estacionário. 

Para os dois últimos critérios aplicados foi necessário, como será visto no 

item referente ao modelo estacionário do sistema, a elaboração de uma ACV 

simplificada do tipo Screening life cycle assessment. 

5.2.7 Critérios de alocação 

O critério de alocação a ser empregado neste estudo deve representar as 

características dominantes (físicas ou econômicas) dos coprodutos que dão origem a 

uma necessidade de alocação de cargas ambientais. Neste estudo, as alocações 

realizadas seguiram os seguintes critérios: 

• critério energético, quando os produtos eram insumos energéticos ou 

derivavam de recursos energéticos na respectiva unidade de processo 

inventariada; 
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• critério monetário, quando os produtos não eram combustíveis e 

apresentavam uma diferença grande entre si quanto aos valores de mercado; e 

• critério mássico, para os demais casos. 

5.3 Criação do modelo estacionário para definição do sistema 

Este modelo estacionário deve ser como uma foto (matemática) do sistema de 

distribuição de energia elétrica. Portanto fixou-se uma extensão de 1km de rede para 

a urbana e para a rural com estruturas do tipo N1 e acrescentaram-se os padrões das 

normas ABNT (1982a e 1982b) de rede de distribuição e as disponibilizadas pelas 

concessionárias COELBA, COPEL e CPFL. 

Os dados foram estimados rudemente apenas para se ter uma noção dos 

materiais a serem envolvidos no sistema de produto. 

Como o modelo era estacionário, desconsiderou-se a instalação do sistema e 

respectivos transportes de materiais e manutenção. Foi admitido que todos os 

componentes tem a mesma vida útil, dessa forma não há horizonte de análise. 

Basicamente foi realizado um levantamento qualitativo e quantitativo dos 

materiais existentes em 1 km de rede aérea rural e urbana. Com este levantamento 

realizou-se um Screening life cycle assessment de 1 km de rede para estimativa do 

consumo de combustíveis fósseis e potencial de impacto ambiental dos materiais. 

Antes de iniciar as estimativas, através de dados primários fornecidos pela 

ENERSUL (2002), foi possível visualizar uma quantificação dos acessórios de 

proteção da rede aérea da concessionária ENERSUL. Baseado nesses dados e na 

extensão da rede fornecida por ABRADEE (2002), foi aplicado o critério de exclusão 

para componentes incomuns. Na tabela 10 são apresentados os dados de 

componentes por quilômetro de rede aérea da ENERSUL . 

Tabela 10: Relação de componentes da empresa concessionária ENERSUL. 
Acessórios: Unidades Unidades por km 
Pára-raios 59138 2,6049 
Chave faca 5949 0,2620 
Chave fusível 58716 2,5863 
Chave à óleo 153 0,0067 
Chave fusível religadora 87 0,0038 
Chave Omni Rupter 68 0,0030 
Capacitor 102 0,0045 
Religador 190 0,0084 
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Seccionalizador 25 0,0011 
Regulador de tensão 17 0,0007 

Neste caso, não pensando no potencial impacto, pensando apenas na 

quantidade, apenas os pára-raios e chaves fusíveis são relevantes. 

5.3.1 Modelo para 1 km de rede aérea urbana 

• Postes  

Baseado na norma ABNT (1982b) os vãos entre postes foram admitidos como 

40 metros e os postes feitos de concreto com seção duplo T. 

Em 1 km de rede teremos 25 postes de concreto duplo T, sendo: 

- 12,5 específicos para rede secundária (de 9 metros) e 

- 12,5 com estrutura para rede secundária e primária (de 12 metros); 

- ambos com resistência de 600 kgf. 

Segundo a norma COELBA (1998d), a massa unitária dos postes é: 

- 1200 kg para o de 12 metros e 

- 750 kg para o de 9 metros. 

Massa total de concreto armado igual a 24375 kg (1200 x 12,5 + 750 x 12,5). 

 

• Condutor de rede primária 

Para os condutores primários utilizou-se uma bitola para rede trifásica de alto 

carregamento, como por exemplo, uma linha tronco. Dessa forma, admitiu-se 3 km 

cabo CA com bitola de 336,4 MCM. 

Segundo a norma COPEL (1995a), a massa linear do cabo é de 469,1 kg/km. 

Portanto  a massa total de alumínio é de 1407,3 kg (469,1 x 3). 

 

• Condutor de rede secundária 

Para os condutores secundários também utilizou-se uma bitola para rede 

trifásica de alto carregamento e com tecnologia compacta. Dessa forma, admitiu-se 1 

km cabo multiplexado quadruplex tipo 3x1x120x120 mm2. 

Segundo a norma COPEL (2001b), a massa linear do cabo é de 1700 kg/km. 

Portanto, admitindo rudemente como sendo todo de alumínio, a massa total 

de alumínio é de 1700 kg. 
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• Aterramento 

Como apresentado na revisão bibliográfica, é recomendado aterrar o neutro a 

cada 200 m de rede secundária, portanto serão admitidos 5 sistemas de aterramentos. 

Segundo a norma COELBA (1998d) por aterramento temos: 

- 3 kg de cabo de aço cobreado 2 AWG; 

- 2 kg de arame de aço zincado 12 BWG; 

- 3 hastes aço cobreado de 16x2400 mm, com volume de 0,000483m3 (por 

haste); 

Desprezando o cobre e zinco e admitindo uma densidade de 7800 kg/m3 

(Perry, 1963) para o aço, temos que a massa total de aço para os cinco aterramentos é 

de 81,55 kg. 

 

• Transformadores 

Segundo dados de 1999 da ABRADEE (2002) para as 33 concessionárias 

avaliadas: 

- quantidade total de transformadores de poste da rede urbana é de 925985 

unidades; e 

- extensão da rede urbana é igual  628754 km; 

Com as 2 informações define-se uma relação de 1,47 transformadores por km 

de rede urbana. 

Conforme dados da ALGE (2002) a massa de cada transformador de 75 kVA 

trifásico - 60Hz - 36,2 kV é de aproximadamente 540 kg, sendo 130 kg de óleo 

mineral. Portanto teremos um total de: 

- massa relacionada aos transformadores = 793,8 kg, sendo 191,1 kg de 

óleo mineral. 

O restante, 602,7 kg, será divido igualmente entre aço e cobre, devido a 

ausência de informações. 

Além do transformador a norma COELBA (1999c) indica a necessidade de 

acessórios por transformador: 

- 2x cruzetas (*); 

- 3x chaves fusíveis(**); 

- 3x pára-raios (**); 



 145
 

- 1x isolador pilar cerâmico (*); 

- 1x pino reto (*); 

- 4x mãos francesas (*); 

- 2x suporte de trafo (***); 

- 6 kg de cabo de cobre; 

- 8 m de cabo isolado de Cu 1kV - 70mm2 ; 

- 1,5 m de fio nu de cobre 10mm2 - 88 kg/km (COPEL, 1992c). 

(*) serão contabilizados em separado. 

(**) foram desconsiderados por ausência de informações de peso 

unitário. 

(***)  desconsiderados por serem de aço e relativamente em relação aos 

transformadores tem dimensões pequenas.  

Para os acessórios podemos estimar uma massa total de cobre para 1,47 

transformadores de 17,13 kg, isso através das informações seguintes: 

 8,82 kg de cabo de cobre; 

 cabo isolado = 8,114 kg (cobre + XLPE), fonte COPEL (1996b); 

 fio de cobre = 0,194 kg de cobre. 

Se fossemos admitir as chaves fusíveis e pára-raios teríamos em quantidade: 

- chaves fusíveis: 4,41 chaves fusíveis com massa desconhecida, mas 

materialmente porcelana vitrificada, liga de cobre com teor de zinco 

menor que 15% e estanhado, resina reforçada com fibra de vidro, aço inox 

e aço carbono zincado a quente; 

- pára raios: 4,41 pára-raios, massa desconhecida, mas com invólucro de 

material polimérico, terminais e conectores de aço inox ou liga de cobre 

estanhada. 

 

• Cruzetas 

Cada poste com rede primária precisa de 1 cruzeta. Será admitido que os 

postes somente para rede secundária não precisam de cruzetas. Porém são 

necessárias mais 2 cruzetas por transformador. Teremos portanto: 

- número total de cruzetas = 12,5 + (1,47x2) = 15,44 cruzetas de madeira. 

As dimensões da cruzeta segundo a norma COPEL (1992a) são de: 
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 comprimento = 2,0 m; 

 área da secção = 0,0081 m2; 

 portanto, um volume de  0,0162 m3 de madeira tratada por cruzeta. 

O volume total de madeira tratada para cruzetas será de 0,25 m3. Admitindo 

uma densidade para o eucalipto (tipo pesado) de 900 kg/m3 (dado da norma 

ENERSUL,1998), teremos uma massa de madeira igual a 225 kg . 

Não será admitido no modelo, o tratamento de preservação da madeira. 

 

•  Isoladores 

A rede primária foi admitida com tensão de 36,2 kV, logo serão necessários 

isoladores para esta tensão do tipo Pilar de 36,2 kV feitos de porcelana vitrificada. 

Para cada poste com cruzeta são necessários 3 isoladores tipo pilar e mais 1 por 

transformador. 

Com isso teremos no total, 39 isoladores tipo pilar de porcelana vitrificada. 

A rede secundária utiliza isoladores de porcelana vitrificada do tipo roldana, 

sendo 4 isoladores por poste. No total temos 100 isoladores tipo roldana. 

Com dado de massa unitárias da Cerâmica Santa Terezinha S/A (2002): 

 massa unitária do isolador tipo pilar de porcelana para tensão de 36,2 kV é de 

9,15 kg; 

 massa unitária do isolador roldana de porcelana é de 0,51 kg. 

A massa total para isoladores da rede primária é de 356,85 kg de porcelana 

vitrificada mais 51 kg para a rede secundária. O total em isoladores corresponde a 

407,85 kg de porcelana vitrificada. 

 

• Mão francesa 

A mão francesa é utilizada em par para a sustentação das cruzetas. Portanto 

temos em 1 km de rede, 30,88 unidades de mão francesa feitas de aço carbono 

zincado a quente. 

As dimensões de cada mão francesa são provenientes da norma COPEL 

(1995c): 

- dimensões de 0,691 x 0,032 x 0,006 m; 

- portanto um volume unitário de 1,33 x 10-4 m3. 
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Admitindo um peso específico de 7800 kg/m3 para o aço, teremos uma massa 

total de 31,96 kg de aço (30,88 x 7800 x 1,33 x 10-4). 

 

5.3.1.1 Resultado do Screening life cycle assessment para 1 km de rede aérea 

urbana. 

Como indicado anteriormente, o objetivo desta estimativa do ciclo de vida, 

consiste em estimar o consumo dos materiais para produção dos componentes, o 

consumo energético (em função de combustíveis fósseis) do ciclo de vida avaliado e 

os indicadores de impacto percentual de cada material. Tudo isso para fornecer 

subsídios para a definição do nível de detalhamento dos subsistemas dos materiais. 

Na tabela 11 é apresentado o resultado da estimativa mássica de materiais 

para 1 km de rede aérea urbana. 

Tabela 11: Consumo material estimado em 1 km de rede aérea urbana. 
massa 

material kg % 
Concreto armado 24375 83,9 
Alumínio 3107,0 10,7 
Aço 414,86 1,43 
Óleo 191,10 0,660 
Cobre 318,48 1,10 
Madeira 225,00 0,770 
Porcelana 407,85 1,40 

TOTAL 29039 100 
 

Pelo critério de exclusão mássico, poderíamos admitir o óleo e a madeira 

como fluxos elementares. 

Para realização do Screening LCA utilizou-se as seguintes bases de dados do 

conjunto de base de dados IDEMAT 2001(*): 

 Concrete (reinforced) I, para o concreto armado; 

 Aluminium ingots I, para o alumínio; 

 Steel I, para o aço; 

 Diesel, para o óleo de transformador; 

 Cooper I, para o cobre ; 

 Paranapine I, para a madeira; e 

                                                           
(*) Base de dados incluída em SIMAPRO (2001). 
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 Porcelain I, para a porcelana. 

Como método para avaliação de impacto foi aplicado o método Eco-Indicator 

99, versão hierárquica (H) com ponderação média (A). (vide SIMAPRO, 2001).Esta 

versão do Eco-Indicator 99 é definida como a versão padrão do método. 

Baseado nos resultados do Screening LCA, a estimativa percentual de 

consumo de combustíveis fósseis (vide tabela 12) indica que os materiais que 

contribuem com mais do que 1% desse indicador de impacto em todo o ciclo de vida 

são: 

• Concreto armado; 

• Alumínio; 

• Óleo de transformador; e 

• Cobre. 

Portanto incluiríamos o subsistema do óleo de transformador, anteriormente 

admitido como fluxo elementar devido ao critério mássico de exclusão. 

Tabela 12: Resultados do Screening LCA para 1 km de rede aérea urbana, aplicando 
o método Eco-Indicator 99. 

Eco-Indicator 99 versão H / A 
URBANO Uso de combustíveis fósseis Eco-indicador 
Material % % 

Concreto armado 7,94 18,3 
Alumínio 78,5 36,2 
Aço 0,752 0,494 
Óleo de transformador 2,91 0,606 
Cobre 8,55 13,9 
Madeira 0,613 30,2 
Porcelana 0,733 0,290 

 

A tabela 12 apresenta uma distribuição percentual do indicador de impacto 

ambiental baseado no método Eco-Indicator 99. Seguindo esses resultados, aplicou-

se o critério de inclusão por relevância ambiental. Baseado neste critério, os 

seguintes materiais devem ter o subsistema incluído no sistema de produto: 

• Concreto armado; 

• Alumínio; 

• Cobre; e 

• Madeira. 
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Logo, incluiríamos outro subsistema de material anteriormente excluído, o 

subsistema da madeira. 

Como uma contra prova do Screening LCA utilizando o método Eco-

Indicator 99, realizou-se também a avaliação de impacto aplicando o método CML-

92 com normalização baseada em dados mundiais (vide SIMAPRO, 2001). Os 

resultados são apresentados na tabela 13. 

Tabela 13: Resultados do Screening LCA para 1 km de rede aérea urbana, aplicando 
o método CML - 92. 

 CML - 92 
URBANO Consumo de recursos energéticos Indicador único 
material % % 

Concreto armado 5,82 1,16 
Alumínio 86,6 93,8 
Aço 1,27 0,353 
Óleo de transformador 1,28 0,192 
Cobre 4,39 3,81 
Madeira 0,316 0,256 
Porcelana 0,317 0,0880 

 

Conforme os dados mostrados na tabela 13, os seguintes subsistemas de 

materiais devem ser considerados: 

• subsistema do concreto armado; 

• subsistema do alumínio; 

• subsistema do aço; 

• subsistema do óleo de transformador; e 

• subsistema do cobre. 

Apenas a madeira e a porcelana poderiam ser admitidas como fluxos 

elementares. 

Independentemente do método de impacto, todos os materiais admitidos neste 

modelo deverão ser considerados como subsistemas no inventário a ser realizado. 

Pelo menos um dos critérios de inclusão recomenda admitir os subsistemas dos 

materiais admitidos como fluxos elementares, óleo de transformador e madeira, após 

a aplicação do critério de exclusão mássico. 
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5.3.2 Modelo para 1 km de rede aérea rural 

• Postes  

Baseado na norma ABNT (1982a) os vãos entre postes foram admitidos como 

80 metros e os postes feitos de madeira de eucalipto. 

Em 1 km de rede teremos 12,5 postes de madeira de 11 metros. 

Segundo a empresa Campo Alegre Comércio de Madeiras Ltda em CAMPO 

(2002), as características dos postes são as seguintes: 

- postes de eucalipto tratado com diâmetro de 24 cm e altura de 11; 

- massa por poste igual a 438,81 kg para 11metros.  

Portanto a massa total de madeira em postes é igual a 5485 kg  (438,81 x 

12,5). 

Não será admitido no modelo, o tratamento de preservação da madeira. 

Também não será admitida uma rede secundária para a região rural. 

• Condutor de rede primária: 

Para os condutores primários utilizou-se uma bitola para rede trifásica de 

médio carregamento. Dessa forma, admitiu-se 3 km cabo CAA (conforme norma 

ABNT, 1982a) com bitola de 4/0 AWG. 

Segundo a norma COPEL (1996a), a massa linear do cabo é fornecida 

separadamente para o aço (alma de aço) e para o alumínio: 

- massa de alumínio é 294,2 kg/km e 

- massa de aço é 139 kg/km. 

Portanto a massa total de alumínio é de 747,6 kg e a de aço é 417 kg. 

 

• Condutor de rede secundária 

Este modelo não vai considerar a rede secundária da região rural. 

 

• Aterramento 

Idem a rede urbana. Pois apesar do modelo não considerar a rede secundária, 

como será visto no item seguinte de transformadores, os trafos estão sendo admitidos 

e portanto necessitam de aterramento. Além disso, prevendo a instalação de rede 

secundárias, será mantido as mesmas regras de aterramento da urbana. 
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Como apresentado na revisão bibliográfica, é recomendado aterrar o neutro a 

cada 200 m de rede secundária, portanto serão admitidos 5 sistemas de aterramentos. 

Segundo a norma COELBA (1998d) por aterramento temos: 

- 3 kg de cabo de aço cobreado 2 AWG; 

- 2 kg de arame de aço zincado 12 BWG; 

- 3 hastes aço cobreado de 16x2400 mm, com volume de 0,000483m3 (por 

haste); 

Desprezando o cobre e zinco e admitindo uma densidade de 7800 kg/m3 

(Perry, 1963) para o aço, temos que a massa total de aço para os cinco aterramentos é 

de 81,55 kg. 

 

• Transformadores 

Segundo dados de 1999 da ABRADEE (2002) para as 33 concessionárias 

avaliadas: 

- quantidade total de transformadores de poste da rede rural é de 940994 

unidades; e 

- extensão da rede rural é igual  959088 km; 

Com as 2 informações define-se uma relação de praticamente 1 transformador 

por km de rede rural. 

Conforme dados da ALGE (2002) a massa de cada transformador de 30 kVA 

trifásico - 60Hz - 15 kV é de aproximadamente 238 kg, sendo 46 kg de óleo mineral. 

Portanto teremos um total de: 

- massa relacionada aos transformadores = 238 kg, sendo 46 kg de óleo 

mineral. 

O restante, 192 kg, será divido igualmente entre aço e cobre, devido a 

ausência de informações. 

Além do transformador a norma COELBA (1999c) indica a necessidade de 

acessórios por transformador: 

- 2x cruzetas (*); 

- 3x chaves fusíveis(**); 

- 3x pára-raios (**); 

- 1x isolador pilar cerâmico (*); 
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- 1x pino reto (*); 

- 4x mãos francesas (*); 

- 2x suporte de trafo (***); 

- 6 kg de cabo de cobre; 

- 8 m de cabo isolado de Cu 1kV - 70mm2 ; 

- 1,5 m de fio nu de cobre 10mm2 - 88 kg/km (COPEL, 1992c). 

(*) serão contabilizados em separado. 

(**) foram desconsiderados por ausência de informações de peso 

unitário. 

(***)  desconsiderados por serem de aço e relativamente em relação aos 

transformadores tem dimensões pequenas.  

Para os acessórios podemos estimar uma massa total de cobre para 1 

transformador de 11,65 kg, isso através das informações seguintes: 

 6 kg de Cabo de cobre;  

 cabo isolado = 5,52 kg (cobre + XLPE) dado COPEL (1996b); 

 fio de cobre = 0,132 kg de cobre.  

Se fossemos admitir as chaves fusíveis e pára-raios teríamos em quantidade: 

- chaves fusíveis: 3 chaves fusíveis com massa desconhecida, mas 

materialmente porcelana vitrificada, liga de cobre com teor de zinco 

menor que 15% e estanhado, resina reforçada com fibra de vidro, aço inox 

e aço carbono zincado a quente; 

- pára raios: 3 pára-raios, massa desconhecida, mas com invólucro de 

material polimérico, terminais e conectores de aço inox ou liga de cobre 

estanhada. 

 

• Cruzetas 

Cada poste com rede primária precisa de 1 cruzeta. Será admitido que os 

postes somente para rede secundária não precisam de cruzetas. Porém são 

necessárias mais 2 cruzetas por transformador. Teremos portanto: 

- número total de cruzetas = 12,5 + (1x2) = 14,5 cruzetas de madeira. 

As dimensões da cruzeta segundo a norma COPEL (1992a) são de: 

 comprimento = 2,0 m; 
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 área da secção = 0,0081 m2; 

 portanto, um volume de  0,0162 m3 de madeira tratada por cruzeta. 

O volume total de madeira tratada para cruzetas será de 0,235 m3. Admitindo 

uma densidade para o eucalipto (tipo pesado) de 900 kg/m3 (dado da norma 

ENERSUL,1998), teremos uma massa de madeira igual a 211,5 kg . 

Não será admitido no modelo, o tratamento de preservação da madeira. 

 

• Isoladores 

A rede primária foi admitida com tensão de 15 kV, logo serão necessários 

isoladores para esta tensão do tipo Pilar de 15 kV feitos de porcelana vitrificada. Para 

cada poste com cruzeta são necessários 3 isoladores tipo pilar e mais 1 por 

transformador. 

Com isso teremos no total, 38,5 isoladores tipo pilar de porcelana vitrificada. 

Com dado de massa unitárias da Cerâmica Santa Terezinha S/A (2002): 

 massa unitária do isolador tipo pilar de porcelana para tensão de 15 kV é de 

3,7 kg; 

A massa total para isoladores da rede primária é de 142,45 kg de porcelana 

vitrificada. 

 

• Mão francesa 

A mão francesa é utilizada em par para a sustentação das cruzetas. Portanto 

temos em 1 km de rede, 29 unidades de mão francesa feitas de aço carbono zincado a 

quente. 

As dimensões de cada mão francesa são provenientes da norma COPEL 

(1995c): 

- dimensões de 0,691 x 0,032 x 0,006 m; 

- portanto um volume unitário de 1,33 x 10-4 m3. 

Admitindo um peso específico de 7800 kg/m3 para o aço, teremos uma massa 

total de 30 kg de aço (29 x 7800 x 1,33 x 10-4). 
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5.3.2.1 Resultado do Screening life cycle assessment para 1 km de rede aérea 

rural. 

De forma semelhante à avaliação realizada para o modelo estacionário da 

rede aérea urbana, realizou-se um Screening LCA para a rede aérea rural.  

Nas tabelas 14 a 16 são apresentados os resultados obtidos no Screening LCA 

para a rede rural. 

Tabela 14: Consumo material estimado em 1 km de rede aérea rural. 
massa 

material kg % 
Madeira 5696 77,4 
Alumínio 748,0 10,2 
Aço 624,5 8,48 
Óleo de transformador 46,00 0,620 
Cobre 107,6 1,46 
Porcelana 142,4 1,93 

TOTAL 7365 100 
Pelo critério de exclusão mássico, poderíamos admitir apenas o óleo como 

fluxo elementar. 

Para realização do Screening LCA utilizou-se as mesmas bases de dados do 

conjunto de base de dados IDEMAT 2001, utilizado no modelo da rede urbana: 

 Aluminium ingots I, para o alumínio; 

 Steel I, para o aço; 

 Diesel I, para o óleo de transformador; 

 Cooper I, para o cobre ; 

 Paranapine I, para a madeira; e 

 Porcelain I, para a porcelana. 

Como método para avaliação de impacto, também foi aplicado o método Eco-

Indicator 99, versão hierárquica.  

Baseado nos resultados desse Screening LCA, a estimativa percentual de 

consumo de combustíveis fósseis (vide tabela 15) indica que os materiais que 

contribuem com mais do que 1% desse indicador de impacto em todo o ciclo de vida 

são: 

• Madeira; 

• Alumínio; 

• Aço; 
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• Óleo de transformador; e 

• Cobre. 

Portanto incluiríamos o subsistema do óleo de transformador, anteriormente 

admitido como fluxo elementar devido ao critério mássico de exclusão. 

Tabela 15: Resultados do Screening LCA para 1 km de rede aérea rural, aplicando o 
método Eco-Indicator 99. 

Eco-Indicator 99 versão H / A 
RURAL Uso de combustíveis fósseis Eco-indicador 
material % % 

Madeira 39,4 98,2 
Alumínio 48,0 1,12 
Aço 2,87 0,0955 
Óleo de transformador 1,78 0,0187 
Cobre 7,34 0,604 
Porcelana 0,650 0,0130 

 

A tabela 15 apresenta uma distribuição percentual do indicador de impacto 

ambiental baseado no método Eco-Indicator 99. Seguindo esses resultados, aplicou-

se o critério de inclusão por relevância ambiental. Baseado neste critério, apenas os 

seguintes materiais devem ter o subsistema incluído no sistema de produto: 

• Madeira; e 

• Alumínio. 

Igualmente ao modelo estacionário da rede urbana, como uma contra prova 

do Screening LCA utilizando o método Eco-Indicator 99, realizou-se também a 

avaliação de impacto aplicando o método CML-92 com normalização baseada em 

dados mundial. Os resultados são apresentados na tabela 16. 

Tabela 16: Resultados do Screening LCA para 1 km de rede aérea rural, aplicando o 
método CML - 92. 

CML – 92 
RURAL Consumo de recursos energéticos Indicador único 
material % % 

Madeira 24,5 21,0 
Alumínio 63,8 72,8 
Aço 5,87 1,72 
Óleo de transformador 0,941 0,149 
Cobre 4,54 4,16 
Porcelana 0,339 0,0990 
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Conforme os dados mostrados na tabela 16, os seguintes subsistemas de 

materiais devem ser considerados: 

• Madeira; 

• Alumínio; 

• Aço; e 

• Cobre. 

Apenas o óleo de transformador e a porcelana poderiam ser admitidos como 

fluxos elementares. 

Independentemente do método de impacto, todos os materiais admitidos neste 

modelo deverão ser considerados como subsistemas no inventário a ser realizado. 

Pelo menos um dos critérios de inclusão recomenda admitir os subsistemas dos 

materiais admitidos como fluxos elementares, óleo de transformador, após a 

aplicação do critério de exclusão mássico. Neste caso o percentual na participação do 

consumo de combustíveis fósseis (1,78%) do óleo mineral, leva a necessidade da 

inclusão do seu subsistema. 

 

Ao final desses dois modelos estacionários e respectivos Screening LCA’s, 

conclui-se que nenhum dos materiais contabilizados poderia ser admitido como 

fluxos elementares. O passo seguinte é definir com qual profundidade serão 

contabilizados os subsistemas dos materiais. 

5.3.3 Definição das prioridades de detalhamento dos subsistemas 

A definição das prioridades de detalhamento dos subsistemas foi baseada nos 

resultados da avaliação de impacto dos Screening LCA’s, tanto com o método Eco-

Indicator 99 quanto CML-92. O objetivo desta definição é hierarquizar os materiais 

segundo uma ordem de prioridades relacionadas ao investimento na qualidade dos 

dados. 

Esta ordenação foi realizada da seguinte forma: 

 calculou-se, para cada um dos dois modelos estacionários, a média aritmética 

entre os resultados percentuais do indicador de impacto final resultantes da 

avaliação de impacto pelos métodos Eco-Indicator 99 e CML-92; (ver tabelas 17 

e 18) 
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 como os mesmos subsistemas de materiais serão aplicados tanto para a rede 

urbana quanto para a rede rural, resolveu-se definir uma prioridade global; para 

isso as porcentagens médias foram ponderadas segundo os dados de extensão 

total de cada rede; 

 Os fatores de ponderação foram: 

- 39598,0
urbanaExtensão rural Extensão

urbana Extensão
=

+
= 0,4 para a urbana e  

- 60402,0
urbanaExtensão rural Extensão

rural Extensão
=

+
= 0,6 para a rural. 

 Quanto maior a porcentagem, maior é a prioridade. 

Tabela 17: Média de participação de cada material na relevância ambiental do ciclo 
de vida da rede urbana. 

URBANO Indicador único Eco-indicador Média 
material % % % 

Concreto armado 1,16 18,3 9,73 
Alumínio 93,8 36,2 65,0 
Aço 0,353 0,494 0,424 
Óleo de transformador 0,192 0,606 0,399 
Cobre 3,81 13,9 8,86 
Madeira 0,256 30,2 15,3 
Porcelana 0,0880 0,290 0,189 

Tabela 18: Média de participação de cada material na relevância ambiental do ciclo 
de vida da rede rural. 

RURAL Indicador único Eco-indicador Média 
material % % % 

Madeira 21,0 98,2 59,6 
Alumínio 72,8 1,12 37,0 
Aço 1,72 0,0955 0,907 
Óleo de transformador 0,149 0,0187 0,0838 
Cobre 4,16 0,604 2,38 
Porcelana 0,0990 0,0130 0,0560 

 
O resultado dessa definição de prioridades está apresentado na tabela 19 e 

esquematizado na figura 5.8.  
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Tabela 19: Resultado da definição de prioridades. 
 Média ponderada ORDEM 

material % (º.) 
Concreto armado 3,85 4º. 
Alumínio 48,1 1º. 
Aço 0,715 5º. 
Óleo de transformador 0,209 6º. 
Cobre 4,94 3º. 
Madeira 42,0 2º. 
Porcelana 0,109 7º. 

Fig. 5.8: Prioridade ou nível de profundidade dos subsistemas materiais. 

5.4 Detalhamento material dos componentes do sistema 

Neste item será apresentado como foi realizado o levantamento qualitativo e 

quantitativo dos materiais que compõem os componentes. 

Cada empresa fabricante dos componentes possui produtos com 

características específicas que usualmente são diferentes uma das outras. Porém, este 

estudo não irá fazer um levantamento de cada produto de cada empresa que fornece 

componentes para as 33 concessionárias admitidas no estudo. 

1º. Alumínio

2º. Madeira

3º. Cobre

4º. Concreto armado

5º. Aço

6º. Óleo de 

transformador

7º. Porcelana

Nível de profundidade

1º. Alumínio

2º. Madeira

3º. Cobre

4º. Concreto armado
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Nível de profundidade MaiorMaior
Menor
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Optou-se em utilizar um padrão para cada componente. Este padrão foi 

definido segundo a disponibilidade de informações durante o período desse 

mestrado. Para isso foram utilizadas: 

 estimativas; 

 informações de especificações de componentes da rede; 

 catálogo de empresas e 

 informações de especialistas. 

A diferença desse levantamento com o realizado nos modelos estacionários 

consiste no maior detalhamento da composição material. 

5.4.1 Postes de concreto armado para a rede urbana 

Para a rede urbana foram admitidos apenas postes de concreto armado com 

seção duplo T. 

Os postes têm alturas de 12 metros e 9 metros, com resistência de 400 kgf e 

200 kgf respectivamente. Segundo a norma COELBA (1998d), estes postes 

apresentam os seguintes pesos: 

• 470 kg para o de 9 metros e 

• 1200 kg para o de 12 metros. 

A constituição ou traço do concreto armado, apesar de depender da 

resistência requerida, foi assumida como um valor igual para ambas as resistências. 

O traço utilizado foi baseado em informações fornecidas por Tango (2002). 

Para um poste em geral, uma boa estimativa de cimento seria de 350 a 400 kg/m3, 

uma relação água/cimento da ordem de 0,4 e agregado 4 vezes a massa de cimento. 

A relação areia/agregado da ordem de 0,4 (informação pessoal). 

Portanto utilizou-se a seguinte proporção mostrada na tabela 20. 

Tabela 20: Traço do concreto. 
Concreto para 1 m³ para 1000 kg 
Unidade (kg) (kg) 

Cimento 400 185,19 
Brita 1140 527,78 
Areia 460 212,96 
Água 160 74,07 

Mas os postes não são apenas de concreto, falta a armação de aço. Para isso 

utilizou-se o valor da base de dados Concrete (reinforced) I , a mesma utilizada no 
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Screening LCA da rede aérea urbana. A relação concreto/aço é de 970/40, pois se 

admite uma perda de 10 kg de concreto para cada 1000 kg de concreto armado 

produzido. 

5.4.2 Postes de madeira preservada para a rede rural 

Os postes utilizados na rede rural serão de madeira (Eucalipto) tratada com 

sal hidrossolúvel CCA tipo C (47,5 % de cromo hexavalente,18,5% de cobre e 34% 

de arsênio), com retenção de preservante de 12 kg/m3 de madeira tratada, conforme a 

norma ENERSUL (1998). A densidade da madeira sem tratamento será de 0,9 g/cm3. 

Os postes têm 11 metros de altura e peso de 438,81 kg (CAMPO, 2002). 

Cada poste portanto terá um volume aproximado de 0,487567 m3 de madeira tratada. 

5.4.3 Cruzetas de madeira tratada 

O material das cruzetas foi definido como sendo o mesmo dos postes de 

madeira tratada. 

Para calcular a massa da cruzeta utilizaram-se as mesmas informações 

(COPEL, 1992a) aplicadas nos modelos estacionários. O volume de cada cruzeta é 

de 0,0162 m3.  

5.4.4 Isoladores cerâmicos 

Como a porcelana é a última em prioridades, preferiu-se manter as mesmas 

informações utilizadas nos modelos estacionários, conforme a tabela 21. 

Tabela 21: Massa de porcelana nos isoladores. 
Isolador (tipo) Massa de porcelana (kg) 

Pilar para rede de 36,2 kV 9,15 
Pilar para rede de 15 kV 3,7 
Roldana 0,51 

5.4.5 Condutor de rede primária urbana 

Baseado na norma ABNT (1982b), os cabos condutores da rede primária na 

zona urbana foram definidos como cabos de alumínio nu sem alma de aço (tipo CA). 

Portanto a constituição do cabo é simplesmente de alumínio. Como bitola padrão da 

rede optou-se pelos cabos com bitola 336,4 MCM, de forma semelhante ao escolhido 
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no modelo estacionário. Essa bitola é típica para redes com grande carga de corrente, 

como as linhas troncos e ramais carregados. 

Para este cabo condutor foram utilizadas as características de catálogo da 

Pirelli (2002). 

Segundo a Pirelli (2002), os cabos condutores tipo CA com bitola de 336,4 

MCM têm um peso linear de 470,1 kg/km. 

Como foi admitida uma rede trifásica, para cada km de rede há três cabos 

condutores CA em paralelo, logo por km utilizam-se 1410,3 kg de alumínio. 

5.4.6 Condutor de rede primária rural 

Baseado na norma ABNT (1982a), os cabos condutores da rede primária na 

zona rural foram definidos como cabos de alumínio nu com alma de aço (tipo CAA). 

A bitola padrão foi definida como 4/0 AWG, bitola comum para redes de médio 

carregamento e ramais primários. 

A constituição desse tipo de cabo, segundo COPEL (1996a) é alumínio para 

os fios constituintes da parte condutora e aço zincado por imersão a quente, com 

camada mínima de 290 g/m², para a alma de aço. 

Para este cabo também se utilizaram as características fornecidas por Pirelli 

(2002). O cabo CAA 4/0 AWG apresenta um peso linear de 433,3 kg/km, sendo 

67,9% de alumínio e o restante (32,1%) de aço zincado. 

Para estimar a quantidade de zinco calculou-se a área externa da alma de aço. 

Segundo Pirelli (2002), a alma de aço é constituída por um único fio com diâmetro 

de 4,77mm. Dessa forma, para um comprimento de 1 km de alma de aço, a área 

externa ( ocomprimentdiâmetro ⋅⋅π ) é de 14,99 m². 

Como a camada mínima de zinco é de 290 g/m2, a  quantidade de zinco é de 

4,346 kg e a de aço 134,8 kg. A de alumínio corresponde a 294,2 kg. 

5.4.7 Condutor de rede secundária urbana 

Os cabos condutores da rede secundária na zona urbana foram definidos 

como cabos multiplexados quadruplex com cabo mensageiro de liga de alumínio 

6201 (CAL).  

Como bitola optou-se pelo cabo 3x1x120x70 mm². 
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Segundo Pirelli a fase destes cabos é constituída por fios de alumínio. A 

isolação é feita com polietileno reticulado (XLPE). A densidade do XLPE foi 

definida como 920 kg/m³ e o alumínio 2703kg/m³. O CAL será admitido como 

alumínio pois a constituição média segundo Furukawa (2002) é 97,82% de alumínio, 

0,7% de silício, 0,5% de ferro, 0,1% de cobre, 0,03% de manganês, 0,75% de 

magnésio e 0,1% de zinco. 

O peso linear do cabo, conforme Pirelli (2002) é de 1400 kg/km. 

Para calcular a massa de alumínio e XLPE de um km de cabo, resolveu-se 

estimar o volume material através de dados fornecidos pela norma COPEL (2001b). 

Cada fase condutora de seção nominal 70mm² é constituída de 19 fios de 

alumínio, que totalizam uma média de 13 mm de diâmetro. Uma seção desse cabo é 

apresentada na figura 5.9. 

Fig. 5.9: Seção de uma fase do cabo multiplexado de 70 mm2. 

Conforme apresentado na figura 5.9, cada um dos 19 fios tem um diâmetro de 

2,6 mm. Dessa forma, cada fase terá 19 fios com diâmetro de 2,6 mm, isso resulta em 

um volume de alumínio por km de fase de 0,1008m³ (ver eq. 1). 

( ) 1000
4

0026,019
2

/ ⋅⋅⋅= πfasecondutorV     (1) 

Cada fase é isolada com espessura de 2 mm, logo o diâmetro da fase inteira é 

de 17 mm. Dessa forma o volume externo da fase é de 0,22689m3, conforme eq. 2. 

17mm13mm

2,6mmfio de alumínio

isolamento de XLPE

17mm13mm

2,6mmfio de alumínio

isolamento de XLPE
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( ) 1000
4

017,0 2

/ ⋅⋅= πfaseexternoV       (2) 

O volume interno (eq. 3) é de 0,13273 m3. A diferença entre o externo e o 

interno é o volume de polietileno reticulado por fase, 0,09425 m3. 

( ) 1000
4

013,0 2

/int ⋅⋅= πfaseernoV      (3) 

Como o cabo é constituído de três fases, o volume total de alumínio em cabo 

fase é de 0,30263 m3 e o de XLPE é 0,28274 m3, esses valores representam 

respectivamente uma massa de 818,01 kg de alumínio e 260,12 kg de XLPE. 

O restante, 321,87 kg é de liga de alumínio 6201. 

5.4.8 Sistema de aterramento 

Semelhantemente ao modelo estacionário, serão seguidos os padrões da 

norma COELBA (1998d), logo por aterramento temos: 

- 3 kg de cabo de aço cobreado 2 AWG; 

- 2 kg de arame de aço zincado 12 BWG; 

- 3 hastes aço cobreado de 16x2400 mm, com volume de 0,000483 m3 (por 

haste). 

Segundo COPEL (1993c) as hastes devem ter uma cobertura de cobre com 

espessura mínima de 0,25mm. Com essa informação foi possível calcular os volumes 

de aço e cobre por haste de aterramento, aproximados pela forma de um cilindro. Os 

valores obtidos foram 4,53 x 10-4m3 para o aço e 2,98 x 10-5 m3 para o cobre, esses 

valores de volume representam em massa 3,532 kg de aço e 0,265 kg de cobre, 

utilizando respectivamente 7800 kg/m3 e 8890 kg/m3 como densidades. Por sistema 

de aterramento temos portanto 10,595 kg de aço e 0,794 kg de cobre. 

Para o cabo de aço cobreado 2 AWG, a estimativa de massa dos constituintes 

foi feita com informações da norma COPEL (1995b) que trata de fios de aço-cobre. 

Essa norma indica que a espessura mínima de cobre deve ser de 0,35 mm. Como 

diâmetro dos fios que compõem o cabo, utilizou-se o valor de 2,474 mm (diâmetro 

de um fio de cabo CA 2AWG de Furukawa, 2002) e no cabo há sete fios. Com estes 
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dois valores, mais a massa do cabo (3 kg), através de cálculos iterativos, obteve-se a 

massa de aço (2,1329 kg) e de cobre (0,8672 kg). 

A norma COPEL (1992b), estabelece que o peso linear do arame de aço 

zincado é de 47 kg/km e o diâmetro do arame é de 2,77 mm. A norma COPEL 

(1993b) indica que a massa de zinco deve ser de no mínimo 260 g/m2. Com essas 

informações, podemos estimar que 2 kg de arame têm o comprimento de 0,04253 m. 

Portanto a área externa do arame corresponde a 0,00037 m2. Realizado os cálculos, 

referente ao arame de aço zincado, temos para cada sistema de aterramento,1,904 kg 

de aço e 0,096 kg de zinco. 

5.4.9 Mão francesa 

O padrão para mãos francesas será o mesmo utilizado no modelo 

estacionário. 

As dimensões de cada mão francesa são provenientes da norma COPEL 

(1995c): 

- dimensões de 0,691 x 0,032 x 0,006 m; 

- portanto um volume unitário de 1,33 x 10-4 m3 e área externa de 

0,0529m2. 

Segundo a norma COPEL (2001d), para o perfil de uma mão francesa é 

utilizada uma massa de zinco de 600 g/m2. 

Com estes valores temos que a massa de zinco por mão francesa é de 0,032 

kg e a massa de aço é de 1,035 kg. 

5.4.10 Acessórios de transformadores 

Segundo COELBA (1999c), para cada transformador de poste, são 

necessários outros acessórios, conforme tabela 22. 

Tabela 22: Acessórios necessários para cada transformador instalado em poste. 
Acessórios Quantidade 

Suporte de trafo (unidades) 2 
Cabo de cobre (kg) 6 
Cabo de cobre isolado 1kV - 70mm² (m) 8 
Fio nu de cobre 10 mm² (m) 1,5 

Os suportes de trafo, são ferragens de aço zincado a quente com massa de 

zinco de no mínimo 600 g/m2 (COPEL, 2001d). Esses suportes podem ser para 
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postes de seção duplo T ou para postes de seção circular, conforme figuras 5.10 e 

5.11. As dimensões explicitadas nas figuras foram obtidas das normas COPEL 

(1995e) e COPEL (1995d), respectivamente. 

Fig. 5.10: Esquema de um par de suportes de transformador para poste de seção 
duplo T. 

Fig. 5.11: Esquema de um par de suportes de transformador para poste de seção 
circular. 

Baseado nas dimensões apresentadas na figura 5.10, foi possível calcular o 

volume e a área externa do par de suportes de transformadores para a rede urbana 

(postes duplo T). O volume de aço zincado do par de suportes de transformadores da 

rede urbana é de 887680 mm³ e a área externa é de 248929 mm². Admitindo a 

densidade da peça como aproximadamente 7800 kg/m³, a massa de aço zincado é de 

360 mm
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6,923904 kg. Com o valor da área externa é possível calcular a massa de zinco, 

0,149357 kg, portanto a massa de aço foi estimada em 6,774547 kg. 

Seguindo o mesmo procedimento, utilizando as informações apresentadas na 

figura 5.11, pode-se calcular o volume e a área externa dos suportes de transformador 

para poste de seção circular. Os valores obtidos para massa de aço e zinco são 

respectivamente 6,189623 kg de aço e 0,136654 kg de zinco. 

A constituição do cabo de cobre isolado foi realizada seguindo a norma 

COPEL (1996b). Segundo essa norma, o isolamento do condutor de cobre é feito 

com polietileno reticulado e o peso linear do cabo é de 690 kg/km. 

Esse cabo é constituído por 12 fios de cobre, o diâmetro da parte condutora 

desse cabo é de 9,7 mm (em média) e a espessura da isolação é de 2mm. Com esses 

valores, mais o comprimento de 8 metros do cabo, se pode calcular o volume total do 

cabo e o volume da parte condutora, respectivamente 0,001179 m³ e 0,000591 m³. A 

diferença entre esses dois volumes é o volume do isolamento, 0,000588 m³ de XLPE, 

que em massa corresponde a 0,541 kg. 

A massa de cobre nesse cabo de 8 metros é de 4,979 kg. 

O fio de cobre de seção 10mm² com extensão de 1,5 m tem, conforme 

COPEL (1992c), o peso linear de 88kg/km, logo a massa de cobre é de 0,132 kg. 

Além desses acessórios deve ser contabilizado o cobre do cabo de cobre nu, 

este valor já foi dado em massa, 6 kg. 

5.4.11 Transformadores de postes 

A massa dos materiais constituintes dos transformadores depende da tensão 

da rede primária (15 ou 36,2 kV) e da potência de transformação. 

Este inventário vai admitir que a rede rural é trifásica com tensão primária de 

15 kV, enquanto que a rede urbana será padronizada com tensão primária de 36,2 

kV. 

Para a potência dos transformadores não será definido um padrão. Um padrão 

será somente admitido para a área rural quando o valor da potência instalada na área 

rural não estiver disponível. 

Em pesquisas preliminares sobre as potências instaladas, verificou-se que 

várias concessionárias disponibilizam o valor da potência instalada total da rede. 
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Algumas concessionárias apresentam os valores segmentados para a área rural e 

urbana. 

A forma como foram definidas as potências tanto da rede rural quanto da 

urbana para cada concessionária, será apresentado em um item posterior, quando 

estiverem sendo discutidos os dados de quantidades de componentes de cada 

empresas (item 5.10). 

Neste item em específico serão apresentadas correlações formuladas através 

de dados da empresa ALGE (2002) para estimar a área externa, o peso total, o peso 

do óleo e o peso da soma aço zincado e cobre dos transformadores em função da 

potência média unitária de cada transformador. A relação aço zincado/cobre será 

admitida como 0,6/0,4. 

Segundo a COPEL (2001d), a camada de zinco será do tipo tratamento de 

classe A ou com 600g de zinco por m2. Com as correlações provenientes de dados de 

ALGE (2002) apresentadas nas figuras 5.12 e 5.13 e 5.14, mais os dados de camada 

de zinco (COPEL, 2001d) e a hipótese de 60% aço zincado para 40% de cobre, foi 

possível elaborar uma correlação mássica de cada material em função da potência, 

baseado matematicamente em equações de primeiro grau. 

Fig. 5.12: Correlações para área externa dos transformadores para rede com tensão 
primária de 15kV e 36,2kV. 

Transformadores da ALGE - correlação da área externa

y(Área - 15kV) = 0,0436x + 2,1013
R2 = 0,9988

y(Área - 36,2kV) = 0,0514x + 3,8813
R2 = 0,9786
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Com a correlação da área externa é obtida a correlação de massa de zinco em 

função da potência. Essas correlações (rural e urbana) para o zinco são apresentadas 

na tabela 23. 

Tabela 23: Correlações para o zinco nos transformadores. 
 

GERAL 
Massa de zinco (kg) em função da 

potência do transformador 
 

( )
rmador   transfodo   potência   x lA  variáve

área de correlação0,6  (kg) zinco de massa
=

×=
 

Rede com tensão de 15 kV 

 
( )

1,260780,02616x  (kg) zinco de massa
2,10130,0436x0,6  (kg) zinco de massa

+=
+×=

 

 

Rede com tensão de 36,2kV

 
( )

2,328780,03084x  (kg) zinco de massa
3,88130,0514x0,6  (kg) zinco de massa

+=
+×=

 

 
 

As correlações do óleo de transformador podem ser obtidas diretamente dos 

gráficos das figuras 5.13 e 5.14. As correlações indicadas por “diferença” 

correspondem à massa de aço, cobre e zinco. Para obter a correlação de cobre e aço, 

primeiro subtrai-se a correlação de zinco e depois multiplica-se pela fração de cada 

um (0,6 para o aço e 0,4 para o cobre). 

Fig. 5.13: Correlações mássicas dos transformadores para rede de 15kV. 

Transformador trifásico 60Hz - 15 kV  (dados de ALGE, 2002)
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Fig. 5.14: Correlações mássicas dos transformadores para rede de 36,2kV. 

As correlações para o aço, cobre e óleo estão apresentadas na tabela 24. 

Tabela 24: Correlações da massa de aço, cobre e óleo de transformadores. 

GERAL 

 
( )

( )zinco do correlação - diferença da correlação0,4  (kg) cobre de massa
zinco do correlação - diferença da correlação0,6  (kg) aço de massa

×=
×=

 
 

( ) ( )[ ]
103,15871,7084x  (kg) aço de massa

2,328780,03084x26,1742,8782x0,6  (kg) aço de massa
+=

+−+×=
 

 
 

( ) ( )[ ]
,77249861,1389x  (kg) cobre de massa

2,328780,03084x26,1742,8782x0,4  (kg) cobre de massa
+=

+−+×=
 

 

Rede de 
36,2kV 

massa de óleo (kg) = 0,6898x +74,187 
 

( ) ( )[ ]
,13553861,5705x  (kg) aço de massa

26078,10,02616x82,1142,6436x0,6  (kg) aço de massa
+=

+−+×=
 

 
 

( ) ( )[ ]
42369,451,0470x  (kg) cobre de massa

26078,10,02616x82,1142,6436x0,4  (kg) cobre de massa
+=

+−+×=
 

 

Rede de 
15 kV 

massa de óleo (kg) = 0,329x +37,224 

Transformador trifásico 60Hz - 36,2 kV (dados de ALGE, 2002)
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5.5 Consolidação material dos componentes 

Na tabela 25 é apresentada uma consolidação das massas de materiais por 

componentes. Nesta tabela não estão contemplados os transformadores. 

Tabela 25: Massas de materiais dos componentes. 
Componentes concreto 

armado (kg) 
madeira 

tratada (m³)
porcelana 

(kg) 
alumínio 

(kg) 
aço (kg) zinco (kg) cobre (kg) XLPE (kg) 

poste de 
concreto (9m) 470,0        

poste de 
concreto (12m) 1200        

poste de 
madeira tratada 
(11m) 

 0,4876       

cruzeta  0,01620       
isolador pilar 
36,2kV   9,150      

isolador pilar 
15kV   3,700      

isolador roldana   0,510      
condutor 
primário urbano    1410     

condutor 
primário rural    294,2 134,8 4,346   

condutor 
secundário 
urbano 

   1140    260,1 

sistema de 
aterramento     14,63 0,09600 1,661  

mão francesa     1,035 0,03200   
suporte de 
transformador - 
duplo T 

    6,774 0,1494   

suporte de 
transformador - 
circular 

    6,190 0,1366   

cabo de cobre 
isolado       4,979 0,5410 

fio e cabo de 
cobre nu       6,132  

5.6 Desenvolvimento dos subsistemas materiais e processos auxiliares 

Os subsistemas dos materiais quantificados na etapa anterior serão agora 

estabelecidos. É possível que cada empresa fabricante dos componentes utilize 

materiais de empresas diferentes e conseqüentemente os produtores de materiais 

utilizariam possíveis processos diferentes. Porém, pelo fato dos materiais não serem 

o foco principal do sistema de distribuição de energia elétrica, para cada material 

será definido um subsistema padrão que será aplicado para todos os componentes 

que precisem do determinado material. Mesmo que esta última afirmação esteja 

contra o caráter de inexistência de focos principais (as interações das unidades de um 

sistema de produto são os focos da visão sistêmica), por praticidade, em uma ACV é 
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indispensável eleger prioridades, conforme foram estabelecidas para os materiais 

após os Screening LCA’s dos modelos estacionários. Mas antes dos materiais, a 

prioridade maior é das características do objeto de estudo. 

Logo, para estes subsistemas materiais o processo é padrão, apenas o 

transporte de materiais é diferente, conforme discussão apresentada no final do item 

5.2.5. 

Foi assumida para todos os subsistemas, uma relação linear entre os aspectos 

ambientais e a produção da unidade de processo. 

Para facilitar a compreensão das informações fornecidas nos itens seguintes 

de subsistemas, os inventários dos subsistemas estão acompanhados de diagramas de 

bloco conforme padrão apresentado no item 4.5.1 deste documento. 

5.6.1 Subsistema do concreto armado 

Como já explicitado anteriormente, a unidade de processo da fabricação do 

concreto armado usa basicamente informações de: 

 Tango (2002) e Concrete (reinforced) I de IDEMAT 2001 para o consumo de 

matérias-primas, pois Tango (2002) forneceu um padrão apenas para o concreto; 

e 

 CENTRE (1999) para os poluentes lançados para o meio. Esta base foi 

utilizada pois a base de dados Concrete (reinforced) I não apresentava geração de 

poluentes além da poeira. 

Até o momento da consolidação desse inventário não havia dados brasileiros 

disponíveis ou então consolidadas de forma a colaborar com informações sobre a 

cadeia produtiva do concreto armado, inclusive do cimento portland. 

Na figura 5.15 está apresentado o diagrama de blocos do subsistema do 

concreto armado e na tabela 26 estão apresentados os dados utilizados nesta unidade 

de processo. 
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Fig. 5.15: Diagrama de blocos do subsistema do concreto armado. 

 

Tabela 26: Inventário da unidade de processo de fabricação do concreto armado. 
Produção de concreto armado 1000 kg de concreto armado 

ENTRADAS Quantidade Unidade Fonte 
Direto da natureza    

Água 71,85 kg 1 
De outra unidade de processo    

Cimento portland 179,63 kg 1 
Areia 206,57 kg 1 
Agregado 511,95 kg 1 
Aço de armação 40 kg 2 
Eletricidade 20,83 MJ 3 
Energia proveniente de óleos (fósseis) 56,4 MJ 3 

SAÍDAS    
Para o ar    

Poeira (SPM) 10 kg 2 
Sox 0,077 kg 3 
NOx 0,059 kg 3 
CO 25,75 g 3 
CO2 2,32 kg 3 

Não material    
Ocupação de área (industrial) 6,93 m2ano 2 
Fontes: 
1 - Tango (2002) 
2 - Concrete (reinforced) I em IDEMAT 2001 
3 - CENTRE (1999) 
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5.6.1.1 Unidades de processos para a fabricação de cimento portland 

Os dados da cadeia produtiva do cimento portland foram baseados em 

CENTRE (1999). Apenas o aspecto ambiental uso da terra foi obtido de Cement 

(Portland) I em IDEMAT 2001. 

Na figura 5.16 está apresentado o diagrama de blocos do subsistema do 

cimento portland e da gipsita, enquanto que na tabela 27, são apresentados os dados a 

unidade de processo da fabricação do cimento portland. 

Fig. 5.16: Diagrama de blocos do cimento portland incluindo o subsistema da gipsita. 

 

Tabela 27: Inventário da unidade de processo de fabricação do cimento portland. 
Produção de cimento portland 1 kg de cimento portland 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Água 13,8 kg 
De outra unidade de processo   

Clinquer 0,945 kg 
Gipsita 0,055 kg 
Eletricidade 0,447 MJ 
Energia proveniente de óleos (fósseis) 0,013 MJ 
Energia proveniente de gás natural 0,95 MJ 
Energia proveniente do carvão 1,26 MJ 

SAÍDAS   
Para o ar   

Poeira (SPM) 7,56 mg 
flúor 0,12 mg 

Não material   
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Ocupação de área (industrial) 69 cm2ano 
 

Para a unidade de processo de fabricação do clinquer e posteriores matérias-

primas até a entrada de calcário (em rocha), os inventários das unidades de processos 

são mostrados nas tabelas 28 a 30. Nas figuras 5.17 e 5.18 estão apresentados os 

diagramas dos subsistemas do clinquer e do blend de cimento, respectivamente. 

Fig. 5.17: Diagrama de blocos do subsistema do clinquer. 

 

Fig. 5.18: Diagrama de blocos do subsistema do blend de cimento incluindo o 
subsistema da calcita. 
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Tabela 28: Inventário da unidade de processo de fabricação do clinquer. 
Produção de clinquer 1 kg de clinquer 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
De outra unidade de processo   

Blend para cimento 1,75 Kg 
Energia proveniente de óleos (fósseis) 0,515 MJ 
Energia proveniente de gás natural 0,007 MJ 
Energia proveniente do carvão 0,515 MJ 

SAÍDAS   
Para o ar   

CO2 (da queima do blend) 518 G 
 

Tabela 29: Inventário da unidade de processo de fabricação do blend de cimento. 
Produção de blend de cimento 1 kg de blend de cimento 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Água 1,799 kg 
Xisto 0,044 kg 
Argila 0,044 kg 

De outra unidade de processo   
Calcita 0,849 kg 
Areia 220 g 
Minério de ferro 4,67 g 
Bauxita 17,89 g 
Energia proveniente de óleos (fósseis) 0,013 MJ 
Energia proveniente de gás natural 0,95 MJ 
Energia proveniente do carvão 1,26 MJ 
Eletricidade 0,481 MJ 

SAÍDAS   
Para a água   

Água  1,799 kg 
Sólido   

Rejeitos (do blend de cimento) 0,4 kg 
 

Tabela 30: Inventário da unidade de processo de fabricação da calcita. 
Produção de calcita 1 kg de calcita 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Calcário (rocha) 1,1375 kg 
De outra unidade de processo   

Energia proveniente de óleos (fósseis) 0,025 MJ 
Eletricidade 0,018 MJ 

SAÍDAS   
Para o ar   

Poeira  0,025 kg 
Sólido   

Resíduos 0,00014 kg 
O inventário da unidade de processo da gipsita é apresentado na tabela 31. 

Para esta unidade de processo utilizaram-se dados de CENTRE (1999) e EPA 
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(1995f), este última devido ao não fornecimento de dados de emissão de poluentes da 

primeira base de dados. 

Tabela 31: Inventário da unidade de processo de fabricação da gipsita. 
Produção de gipsita 1 kg de gipsita 

ENTRADAS Quantidade Unidade Fonte 
Direto da natureza    

Gipsita (minério) 1 kg CENTRE (1999) 
De outra unidade de processo    

Eletricidade 0,67 MJ CENTRE (1999) 
SAÍDAS    
Para o ar    

Particulados (PM10) 47 g EPA (1995f) 
CO2 67 g EPA (1995f) 

 

5.6.1.2 Unidades de processos para a fabricação de agregado e areia 

Os dados das unidades de processo da areia e agregado foram baseados em 

dados de CENTRE (1999) e das bases de dados Sand I e Gravel I de IDEMAT 2001. 

Os diagramas de blocos do subsistema da areia e do agregado estão apresentados nas 

figuras 5.19 e 5.20, respectivamente. Os inventários das unidades de processo da 

areia e do agregado são apresentados respectivamente nas tabelas 32 e 33. A 

utilização de CENTRE (1999) deve-se ao fato da base de dados de IDEMAT 2001, 

não apresentarem informações sobre geração de poluentes que segundo estudos 

preliminares durante a revisão, deveriam ser quantificados. 

Fig. 5.19: Diagrama de blocos do subsistema da areia. 

Fig. 5.20: Diagrama de blocos do subsistema do agregado. 
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Tabela 32: Inventário da unidade de processo da areia. 
Areia 1000 kg de areia 

ENTRADAS Quantidade Unidade Fonte 
Direto da natureza    

Areia 1080 kg Sand I – IDEMAT 2001
Água 2000 kg Sand I – IDEMAT 2001

De outra unidade de processo    
Energia proveniente de óleos (fósseis) 25 MJ Sand I – IDEMAT 2001 
Energia proveniente de gás natural 18 MJ Sand I – IDEMAT 2001 

SAÍDAS    
Para o Ar    

Poeira 20 kg CENTRE (1999) 
Sólido    

Resíduo 31 kg CENTRE (1999) 
Não material    

Conversão para área industrial 8 x 10-6 m2 Sand I – IDEMAT 2001 

Tabela 33: Inventário da unidade de processo do agregado. 
Agregado 1000 kg de agregado 

ENTRADAS Quantidade Unidade Fonte 
Direto da natureza    

Cascalho 1080 Kg Gravel I – IDEMAT 2001
Água 2000 kg Gravel I – IDEMAT 2001

De outra unidade de processo    
Eletricidade 16 MJ Gravel I – IDEMAT 2001

SAÍDAS    
Sólido    

Rejeito mineral 0,0336 kg Gravel I – IDEMAT 2001
Não material    

Conversão para área industrial 3,33 x 10-7 m2 Gravel I – IDEMAT 2001
 

5.6.1.3 Unidades de processos do aço de armação 

O aço de armação é um aço especial cuja constituição mássica é de: 

 94,23% de aço com 20 % de sucata; 

 0,5% de manganês; e 

 0,27% de silício. 

Esses valores foram retirados da base de dados St13 I de IDEMAT 2001. 

Segundo as informações contidas nessa base, esse aço especial deve ter a superfície 

tratada para evitar a corrosão, podendo ser zincado ou recoberto com uma camada de 

tinta. 

A soma das massas de aço, manganês e silício corresponde a 95% do total. A 

base de dado não especifica o material restante (5%) para a manufatura do aço de 

armação. 
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Optou-se por manter a proporção original da base utilizada e por não assumir 

tratamentos superficiais. Portanto a unidade de processo do aço de armação 

corresponde simplesmente a entrada dos três materiais indicados (aço com 20% de 

sucata, manganês e silício) nas proporções citadas. 

As unidades de processo referentes ao aço com 20% de sucata serão 

apresentadas no item 5.6.3. 

Neste inventário o silício foi representado pela base de dado Silicon I de 

IDEMAT 2001. Para 1 kg de silício, essa base assume : 

 consumo de 1,1 kg de silício em SiO2; 

 consumo de 74 MJ de eletricidade; 

 saída não material de conversão para área urbana de 8 mm². 

Para o manganês utilizou-se a base de dados Manganese I de IDEMAT 2001. 

Esta base de dados como a do silício é simples. Para a produção de 1 kg de 

manganês, essa base assume: 

 consumo de 1,2 kg de manganês em minério; 

 consumo de 58,2 MJ de eletricidade; e 

 saída não material de conversão para área urbana de 1,05 cm². 

5.6.2 Subsistema do alumínio 

Para o subsistema padrão do alumínio brasileiro procurou-se utilizar dados da 

Associação Brasileira de Alumínio (ABAL) para o balanceamento das matérias-

primas na produção do alumínio e alumina. Para as emissões utilizaram-se 

informações de bases de dados estrangeiras. 

A unidade de processo definida como Alumínio Brasil, corresponde apenas à 

contagem do material reciclado. Segundos dados de DNPM (2001c) cerca de 14,12% 

da produção de alumínio era proveniente de metal reciclado. Como explicitado 

anteriormente, a reciclagem está fora do escopo. Os materiais reciclados serão 

admitidos como fluxos elementares. 

A unidade de processo de produção do alumínio primário foi desenvolvida 

através de dados da ABAL (2002), DNPM (2001b), CENTRE (1998a) e da base de 

dados Energia proveniente do coque. Os dados são apresentados na tabela 34 e a 
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representação gráfica do subsistema do alumínio primário está apresentado na figura 

5.21. 

Fig. 5.21: Diagrama de blocos do subsistema do alumínio primário. 
 

Tabela 34: Inventário da unidade de processo da produção de alumínio primário. 
Produção de alumínio primário 1 kg de alumínio primário 

ENTRADAS Quantidade Unidade Fonte 
Direto da natureza    

Criolita 0,00818 kg ABAL (2002) 
De outra unidade de processo    

Alumina 1,9436 kg ABAL (2002) 
Coque 0,332 kg ABAL (2002) 
Asfalto / piche 0,111 kg ABAL (2002) 
Fluoreto de alumínio 0,02084 kg ABAL (2002) 
Energia proveniente de óleos (fósseis) 1,78 MJ ABAL (2002) 
Energia proveniente do coque  1,2 MJ que não vira anodo 
Eletricidade 14,719 kWh ABAL (2002) 

SAÍDAS    
Para o ar    

CF4 0,22 g ABAL (2002) 
CO2 1,16 kg queima do anodo  

(como queima de coque) 
SOx 4,92 g queima do anodo 
NO2 1,95 g queima do anodo 
CO 0,2215 g queima do anodo 
CxHy 0,133 g queima do anodo 
Fuligem 3,9 g queima do anodo 
Poeira (SPM) 0,176 g queima do anodo 
Fluoreto 0,73 g CENTRE (1998a) 

Para a água    
Sólidos em suspensão 0,023 g CENTRE (1998a) 
Resíduos não-filtráveis 0,17823 g CENTRE (1998a) 
Mn 0,043 g CENTRE (1998a) 
Cianeto 0,00434 g CENTRE (1998a) 
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Fluoretos 53 mg CENTRE (1998a) 
NH3 0,457 mg CENTRE (1998a) 
1,1,2 – tricloroetano 1 g CENTRE (1998a) 

Sólido    
Escória de alumínio 15 g CENTRE (1998a) 

 

A unidade de processo da alumina também foi baseada em dados de ABAL 

(2002), DNPM (2001b) e CENTRE (1998a). Os dois primeiros para o consumo 

material e energético e o terceiro para os poluentes. A tabela 35 apresenta este 

inventário. 

Na figura 5.22 está apresentado o diagrama de blocos do subsistema da 

alumina incluindo o da bauxita. 

Fig. 5.22: Diagrama de blocos do subsistema da alumina incluindo o subsistema da  
bauxita. 

 

Tabela 35: Inventário da unidade de processo da produção de alumina. 
Produção de alumina 1 kg de alumina 

ENTRADAS Quantidade Unidade Fonte 
Direto da natureza    

Água (processo) – inclui água para vapor 6 kg DNPM (2001b) 
Floculante sintético 0,001 kg DNPM (2001b) 

De outra unidade de processo    
Bauxita 3,401319 kg ABAL (2002) 
NaOH 0,12367 kg ABAL (2002) 
Cal 0,025725 kg DNPM (2001b) 
Energia proveniente de óleos (fósseis) 11,03 MJ ABAL (2002) 
Eletricidade 0,274 kWh ABAL (2002) 

SAÍDAS    
Para a água    

Alumina

Subsistema 
do NaOH

Subsistema de 
eletricidade

Energia proveniente 
de óleos fósseis

Subsistema do cal

Bauxita

Água, 
floculante sintético

Bauxita (minério)Petróleo

Alumina

Subsistema 
do NaOH

Subsistema de 
eletricidade

Energia proveniente 
de óleos fósseis

Subsistema do cal

Bauxita

Água, 
floculante sintético

Bauxita (minério)Petróleo
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Água residuária 4,8 kg CENTRE (1998a) 
Fluoretos 0,018 g CENTRE (1998a) 
Sólidos em suspensão 0,084 g CENTRE (1998a) 

Sólido    
Resíduos inertes da bauxita 1,53 kg CENTRE (1998a) 

 

Na tabela 36 é apresentado o inventário da unidade de processo de mineração 

da bauxita. Esse inventário corresponde a base de dados Bauxite da coleção Data 

Archive de bases de dados de SIMAPRO (2001). 

Tabela 36: Inventário da unidade de processo de mineração da bauxita. 
Mineração da bauxita 1 kg de bauxita 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Bauxita (minério) 1 kg 
Petróleo 0,0138 kg 

SAÍDAS   
Para o ar   

Poeira (SPM) 0,0032 kg 
NOx 0,00025 kg 
SO2 0,00058 kg 
CO 0,00001 kg 
CxHy 0,00008 kg 
CO2 0,0451 kg 

Para a água   
DQO 0,000005 kg 
Substâncias dissolvidas 0,00001 kg 
Fe 0,000003 kg 

Sólido   
Rejeitos de produção (não inertes) 0,00005 kg 

 

A unidade de processo de produção de fluoreto de alumínio também foi 

copiada de outra base de dados, Aluminium fluoride de Data Archive. Este inventário 

é apresentado na tabela 37 e seu subsistema é representado pela figura 5.23. 

Fig. 5.23: Diagrama de blocos do subsistema do fluoreto de alumínio. 
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Tabela 37: Inventário da unidade de processo da produção de fluoreto de alumínio. 
Produção de fluoreto de alumínio 1 kg de fluoreto de alumínio 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

H2SiF6 0,86 kg 
Energia não especificada 25,593 MJ 

De outra unidade de processo   
Bauxita 1,53 kg 
Salgema 0,1 kg 
Cal 0,03 kg 

SAÍDAS   
Para o ar   

Poeira (SPM) 0,0012 kg 
NOx 0,0109 kg 
SO2 0,025 kg 
CO 0,00064 kg 
CxHy 0,004 kg 
CO2 2,191 kg 
HF 0,0002 kg 

Para a água   
Substâncias dissolvidas 0,00048 kg 
Fe 0,00016 kg 
Emissões não especificadas 0,004 kg 

Sólido   
Rejeitos de produção (não inertes) 0,0021 kg 

 

5.6.2.1 Subsistema da soda cáustica 

Esse subsistema foi construído com informações provenientes da ABICLOR 

(2002), de CENTRE (1998a) e (1998b) e das bases de dados: 

 Rock salt; 

 NaOH (diaphragm); 

 NaOH (membrane); 

 NaOH (mercury); 

Todos da coleção Data Archive de bases de dados de SIMAPRO (2001). 

ABICLOR (2002) fornece o consumo específico médio (kg/kg) no Brasil de 

salgema ou sal marinho para a fabricação de soda cáustica (NaOH), 1,74 e 1,62 

respectivamente. Ponderando os dois valores, através de dados do consumo total de 

salgema (1478400t) e sal marinho (735300t), chegamos a um valor padrão brasileiro 

misturando as duas matérias primas salinas para produção de 1,1086 kg de NaOH  e 

1 kg de Cl2 (independente do processo). O valor da mistura de matéria-prima seria 

1,288 kg de salgema e 0,597 kg de sal marinho. A mesma referência também fornece 

o consumo especifico de energia elétrica para cada um dos três tipos de processo 
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(membrana, diafragma e mercúrio), bem como a porcentagem do mercado para cada 

tipo de processo, 73,3% para o processo de diafragma, 4,1% para o de membrana e 

22,6% para o de célula de mercúrio. Essa configuração do mercado é aplicada nas 

unidades de processo chamadas de H2, Cloro e NaOH. 

Os valores de 1,1086 kg de NaOH (líquido) e 1 kg de Cl2 correspondem a 

proporção de produção brasileira de cada um desses produtos segundo a ABICLOR 

(2002). 

A figura 5.24 apresenta de forma consolidada o diagrama do subsistema da 

soda cáustica e do ácido sulfúrico. 

Fig. 5.24: Diagrama de blocos do subsistema dos cloro-alcalis (soda cáustica e ácido 
clorídrico). 

O sal marinho é admitido como um fluxo elementar e a salgema é uma cópia 

da base de dados Rock salt. O inventário da salgema é mostrado na tabela 38. 

Tabela 38: Inventário da unidade de processo de mineração da salgema. 
Mineração da salgema 1 kg de salgema 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Soda cáustica
Cloro e Hidrogênio

água

Subsistema da 
eletricidade

Salgema

sal marinho

Processo de 
diafragma

Processo de 
Membrana

Processo de 
Mercúrio

Ácido clorídrico

Petróleo Salgema (rocha)

Soda cáustica
Cloro e Hidrogênio

água

Subsistema da 
eletricidade

Salgema

sal marinho

Processo de 
diafragma

Processo de 
Membrana

Processo de 
Mercúrio

Ácido clorídrico

Petróleo Salgema (rocha)
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Petróleo 0,031 kg 
Salgema 1,135 kg 

SAÍDAS   
Para o ar   

Poeira (SPM) 0,0003 kg 
NOx 0,0007 kg 
SO2 0,0012 kg 
CO 0,00006 kg 
CxHy 0,0003 kg 
CO2 1,03 kg 

Para a água   
Substâncias dissolvidas 0,00008 kg 
Fe 0,00002 kg 
Emissões não especificadas 0,00005 kg 

Sólido   
Rejeitos de produção (não inertes) 0,1325 kg 

Os inventários de produção de NaOH e Cloro para cada processo são 

apresentados nas tabelas 39, 40 e 41. A produção de H2 foi feita através de balanço 

molar. 

Tabela 39: Inventário da unidade de processo da produção de soda cáustica via 
processo de diafragma. 

Produção de NaOH via processo de 
diafragma 

1,1086 kg de NaOH + 1 kg de Cl2 + 0,028 kg de H2 

ENTRADAS Quantidade Unidade Fonte 
Direto da natureza    

Água 0,507 kg NaOH (diaphragm) 
Sal marinho 0,597 kg ABICLOR (2002) 

De outra unidade de processo    
Salgema 1,288 kg ABICLOR (2002) 
Eletricidade 3,492 kWh ABICLOR (2002) 

SAÍDAS    
Para o ar    

Cl2 0,0013 g NaOH (diaphragm) 
CFC (hard) 0,017 g NaOH (diaphragm) 
H2 1 g NaOH (diaphragm) 
Tetraclorometano 0,006 g NaOH (diaphragm) 

Para a água    
Asbestos (para água) 0,026 g NaOH (diaphragm) 
Cl- 0,38 g NaOH (diaphragm) 
Br 0,0076 g NaOH (diaphragm) 
EOCl 0,0008 g NaOH (diaphragm) 

Sólido    
Asbestos (sólido) 0,000157 kg NaOH (diaphragm) 

Tabela 40: Inventário da unidade de processo da produção de soda cáustica via 
processo de membrana. 

Produção de NaOH via processo de 
membrana 

1,1086 kg de NaOH + 1 kg de Cl2 + 0,028 kg de H2 

ENTRADAS Quantidade Unidade Fonte 
Direto da natureza    

Água 0,507 kg NaOH (membrane) 
Sal marinho 0,597 kg ABICLOR (2002) 
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De outra unidade de processo    
Salgema 1,288 kg ABICLOR (2002) 
Eletricidade 2,882 kWh ABICLOR (2002) 

SAÍDAS    
Para o ar    

Cl2 0,0016 g NaOH (membrane) 
CFC (hard) 0,0175 g NaOH (membrane) 
H2 1,2 g NaOH (membrane) 

Para a água    
Cl- 0,0006 g NaOH (membrane) 

Tabela 41: Inventário da unidade de processo da produção de soda cáustica via 
processo de célula de mercúrio. 

Produção de NaOH via processo de célula de 
mercúrio 

1,1086 kg de NaOH + 1 kg de Cl2 + 0,028 kg de H2 

ENTRADAS Quantidade Unidade Fonte 
Direto da natureza    

Água 0,507 kg NaOH (mercury) 
Sal marinho 0,597 kg ABICLOR (2002) 

De outra unidade de processo    
Salgema 1,288 kg ABICLOR (2002) 
Eletricidade 3,725 kWh ABICLOR (2002) 

SAÍDAS    
Para o ar    

Cl2 0,0264 g NaOH (mercury) 
Hg 0,0033 g NaOH (mercury) 
H2 0,1 g NaOH (mercury) 
Diclorometano 0,037 g NaOH (mercury) 

Para a água    
Cl- 0,0053 g NaOH (mercury) 
Hg 0,0002 g NaOH (mercury) 
EOCl 0,0005 g NaOH (mercury) 

 

A alocação das cargas ambientais desses processos foi realizada conforme o 

valor econômicos de exportação no ano de 2000 (ABICLOR, 2002), 0,131 dólares e 

0,2396 dólares por quilograma de gás cloro e soda cáustica, respectivamente. Logo, 

como os produtos gerados são 1 kg de cloro e 1,1086 kg de soda, os fatores de 

alocação neste caso são 67% para a soda e 33% para o cloro. Não foi realizada a 

alocação para o gás hidrogênio. 

Para a produção de HCl foi assumido como um processo consumindo o H2 e 

Cl2 do próprio processo de fabricação da soda. A proporção é estequiométrica e os 

poluentes são baseados em CENTRE (1998b). O inventário da unidade de processo 

de produção do HCl é apresentado na tabela 42. 

Tabela 42: Inventário da unidade de processo de produção de HCl. 
Produção de HCl 1 kg de HCl 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
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De outras unidades de processo   
H2 0,0274 kg 
Cloro (Cl2) 0,9726 kg 

SAÍDAS   
Para o ar   

CO 4,9 g 
Cl2 0,02 g 
H2 3,9 g 
HCl 0,17 g 

5.6.3 Subsistema do aço 

Para o subsistema do aço, nenhuma informação nacional obtida estava 

consolidada de forma adequada para ser utilizada. Os dados não estavam alocados 

para o ferro gusa, fundido e para o aço. Por este motivo, resolveu-se utilizar as bases 

de dados estrangeiras que estavam disponíveis para o uso e que pudessem ser 

editadas inserindo as características brasileiras dos recursos energéticos. 

Para a unidade de processo de produção de placas e lingotes de aço a serem 

comercializados, foram utilizadas informações da unidade de processo Rolled Steel 

(Aus) de CENTRE (1998b). Nesta unidade de processo é inserido um processo 

auxiliar de laminação, cujo inventário será mostrado em itens posteriores. 

A tabela 43 apresenta o inventário de produção das placas dos lingotes de 

aço. 

Tabela 43: Inventário da unidade de processo de produção de placas e lingotes de 
aço. 

Produção de placas e lingotes de aço 1 kg de placa ou lingotes de aço 
ENTRADAS Quantidade Unidade 

De outra unidade de processo   
Aço com 20% de sucata 1 kg 
Laminação 1 kg 
Óleo lubrificante 0,01 kg 
HCl 0,058 kg 

SAÍDAS   
Para o ar   

HCl 0,058 kg 
 

Na figura 5.25 está apresentado o diagrama de blocos do subsistema das 

placas e lingotes de aço incluindo o subsistema do aço com 20% de sucata. 
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Fig. 5.25: Diagrama de blocos do subsistema das placas e lingotes de aço incluindo o 
subsistema do aço com 20% de sucata. 

 

O inventário da fabricação de aço com 20% de sucata foi baseado no 

inventário da unidade de processo Steel BOS-20% st. scrap (Aus) de CENTRE 

(1998b). A base de dados original apresentava coprodutos (BOS Slag, Dust-BOS e 

Flue gas-BOS) que serão desprezados, logo não haverá alocação. 

A sucata entra como fluxo elementar. O inventário para a unidade de processo 

da produção de aço com 20% de sucata é apresentado na tabela 44. 

Tabela 44: Inventário da unidade de processo da produção de aço com 20% de 
sucata. 

Produção de aço com 20% de sucata 1 kg de aço com 20% de sucata 
ENTRADAS Quantidade Unidade 

Direto da natureza   
Sucata de aço 0,22 kg 
Ferromanganês 9,94 g 

De outra unidade de processo   
Ferro-gusa 0,75 kg 
Oxigênio 0,055 kg 
Cal 0,07 kg 
Eletricidade 0,305 kJ 
Energia proveniente gás natural 0,222 kJ 

SAÍDAS   

Placas e 
lingotes de aço

Subsistema do 
ácido clorídrico

Processo de 
laminação

Aço com 20% de 
sucata

Subsistema do óleo 
lubrificante 

“derivado de petróleo”

Sucata de aço e 
ferromanganês

Subsistema 
do ferro-gusa Subsistema 

do oxigênio Subsistema da Cal
Subsistema da 

eletricidade

Energia proveniente 
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lingotes de aço

Subsistema do 
ácido clorídrico

Processo de 
laminação

Aço com 20% de 
sucata

Subsistema do óleo 
lubrificante 

“derivado de petróleo”

Sucata de aço e 
ferromanganês

Subsistema 
do ferro-gusa Subsistema 

do oxigênio Subsistema da Cal
Subsistema da 

eletricidade

Energia proveniente 
do gás natural
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Para o ar   
Metano 0,44 g 
Poeira 0,016 kg 
Particulados (PM10) 6,26 g 
NOx 0,045 g 
VOC 0,0032 g 
CO 0,063 kg 
Cu 0,0045 g 
Ni 0,045 mg 
V 0,63 mg 

Para a água   
Sólidos em suspensão 0,005 kg 
Fluoreto 0,0153 g 
Clorofórmio 0,131 mg 
As 0,139 mg 
Cd 0,4 mg 
Cr 0,013 g 
Cu 0,0012 g 
Pb 0,025 g 
Hg 0,047 mg 
Ni 0,0011 g 
Se 0,031 mg 
Ag 0,165 mg 
Th 0,056 mg 
Zn 0,018 g 
 

O inventário do ferro-gusa foi adaptado da base de dados Iron da coleção 

Data Archive. Essa opção deve-se ao fato da outra base de dados disponível, Pig iron 

– BF (Aus) de CENTRE (1998b), apresentar de forma confusa a entrada de matérias-

primas. 

As tabelas 45 e 46 apresentam o inventário para o ferro-gusa e para o sinter, 

respectivamente. O sinter também foi baseado em uma base de dados de Data 

Archive, “Sinter, pellet”. A tabela 47 apresenta o inventário para a mineração de 

minério de ferro, também baseado em uma base de dados de Data Archive, neste 

caso, Iron ore. Este último apresenta um processo auxiliar caracterizado por 

“máquina de mineração - diesel” que será apresentado mais adiante. Na figura 5.26 

está apresentado o diagrama de blocos do subsistema do ferro-gusa incluindo o 

subsistema do sinter e minério de ferro. 
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Fig. 5.26: Diagrama de blocos do subsistema do ferro-gusa. 
 

Tabela 45: Inventário da unidade de processo da produção do ferro-gusa. 
Produção de ferro-gusa 1 kg de ferro-gusa 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
De outra unidade de processo   

Sinter 1 kg 
Cal 0,13 kg 
Oxigênio 0,03 kg 
Coque - importado 0,462 kg 

SAÍDAS   
Para o ar   

CO 0,0015 kg 
H2S 0,0001 kg 
Poeira (SPM) 0,0001 kg 
SO2 0,0003 kg 
NOx 0,00016 kg 
CO2 0,049 kg 

Para a água   
Substâncias em suspensão 0,00001 kg 

Tabela 46: Inventário da unidade de processo da produção do sinter. 
Produção de sinter 1 kg de sinter 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
De outra unidade de processo   

Ferro-gusa

Subsistema do 
coque-importado

Subsistema 
da Cal

Sinter Subsistema 
do oxigênio

Minério de 
ferro

Subsistema do 
coque importado

Máquina de 
mineração - diesel Ferro (em minério)

Ferro-gusa

Subsistema do 
coque-importado

Subsistema 
da Cal

Sinter Subsistema 
do oxigênio

Minério de 
ferro

Subsistema do 
coque importado

Máquina de 
mineração - diesel Ferro (em minério)
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Minério de ferro 1,45 kg 
Coque - importado 1 kg 

SAÍDAS   
Para o ar   

SO2 0,0007 kg 
HF 0,0000102 kg 
CO 0,015 kg 
NOx 0,0007 kg 
CxHy 0,00007 kg 
Poeira (SPM) 0,0005 kg 

Para a água   
Substâncias em suspensão 0,001 kg 
F2 0,00015 kg 

Tabela 47: Inventário da unidade de mineração do minério de ferro . 
Mineração do minério de ferro 1 kg de minério de ferro 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Ferro (em minério) 1 kg 
De outra unidade de processo   

Máquina de mineração - diesel 1,53 kg 
 

5.6.3.1 Unidade de processo de fabricação de cal 

A cal utilizada na indústria do aço é proveniente da queima da calcita, este 

último basicamente calcário. 

Para a queima da calcita, optou-se pela escolha da base de dados Calcine 

Lime (Aus) de CENTRE (1998b), da mesma coleção de onde se retirou a unidade de 

processo de produção de calcita. 

A tabela 48 apresenta o inventário da Cal e a figura 5.27 a representação 

gráfica em diagrama de blocos. 

Fig. 5.27: Diagrama de blocos do subsistema da cal. 
 

Tabela 48: Inventário da unidade de processo da produção de cal. 
Produção de cal 1 kg de cal 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
De outra unidade de processo   

Calcita 2 Kg 
Eletricidade 0,05 kWh 

Cal
Subsistema de 

eletricidade

Subsistema da calcita
Energia proveniente 

do gás natural

Cal
Subsistema de 

eletricidade

Subsistema da calcita
Energia proveniente 

do gás natural
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Energia proveniente de gás natural 14 MJ 
SAÍDAS   
Para o ar   

CO2 0,675 kg 
Poeira 0,12 kg 

Sólido   
Rejeitos minerais 0,07 kg 

 

5.6.3.2 Unidade de processo de produção de oxigênio 

A produção de oxigênio para ser utilizado na indústria do aço é um processo 

simples que utiliza apenas o ar atmosférico e energia. Para este processo também 

serão utilizadas as informações de CENTRE (1998b). 

É necessário destacar que este processo produz outros 2 coprodutos, 

nitrogênio e argônio. A alocação das cargas ambientais é realizada através da massa 

gerada de cada um desses produtos. 

O inventário para o oxigênio é mostrado na tabela 49. 

Tabela 49: Inventário da unidade de processo da produção de oxigênio. 
Produção de oxigênio 0,201 kg de oxigênio + 0,791 kg de nitrogênio + 

0,008 kg de argônio 
ENTRADAS Quantidade Unidade 

Direto da natureza   
Ar 1 kg 

De outra unidade de processo   
Eletricidade 0,1 MJ 

 

5.6.3.3 Unidades de processo do coque importado 

Segundo informações de  DNPM (2001b) não há produção considerável de 

coque siderúrgico no Brasil. A produção de coque metalúrgico esta estagnada em 

50000 t / ano de 1999 a 2000. Dessa forma, exclusivamente para o coque siderúrgico, 

optou-se por utilizar diretamente uma base de dados estrangeira, neste caso utilizou-

se a base Coke S de Data Archive. Esta base por sua vez utiliza outras quatro bases 

de dados, Crude coal B, Electricity UCPTE High Voltage, Furnace gas B e Natural 

gas B, conforme apresentado na figura 5.28. 

Coque 
importado

Furnace gas B

Crude coal B
Electricity UCPTE 

High Voltage

Natural gas B

Coque 
importado

Furnace gas B

Crude coal B
Electricity UCPTE 

High Voltage

Natural gas B
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Fig. 5.28: Diagrama de blocos para o coque importado. 

O inventário consolidado de 1 kg de coque importado é apresentado na tabela 

50. 

Tabela 50: Inventário consolidado para 1 kg de coque importado. 
Nº. Substância Compartimento Unidade Total 

1 barita Recursos mg 6,98 
2 bauxita Recursos mg 8,56 
3 bentonita Recursos mg 7,37 
4 cromo (em minério) Recursos µg 346 
5 carvão Recursos kg 1,3347
6 cobalto (em minério) Recursos pg 168 
7 cobre (em minério) Recursos µg 675 
8 petróleo Recursos g 1,15 
9 hidroeletricidade Recursos kJ 27 

10 gás de refinaria Recursos cm³ 55,8 
11 ferro (em minério) Recursos mg 57,5 
12 chumbo (em minério) Recursos µg 34,2 
13 lignita Recursos g 6,15 
14 manganês (em minério) Recursos µg 63,3 
15 calcário argiloso Recursos mg 187 
16 metano Recursos mg 33,2 
17 molibdênio (em minério) Recursos pg 64,5 
18 gás natural Recursos l 169,94
19 níquel (em minério) Recursos µg 244 
20 paládio (em minério) Recursos pg 3,19 
21 platina (em minério) Recursos pg 7,04 
22 rênio (em minério) Recursos pg 1,69 
23 ródio (em minério) Recursos pg 2,52 
24 salgema Recursos mg 3,78 
25 prata Recursos µg 3,39 
26 estanho (em minério) Recursos µg 1,88 
27 energia não especificada Recursos MJ 3,96 
28 urânio (em minério) Recursos µg 418 
29 água Recursos g 889 
30 madeira Recursos mg 50,2 
31 zeólita Recursos µg 77,3 
32 zinco (em minério) Recursos µg 2,36 
33 1,2-dicloroetano Ar ng 101 
34 acetaldeído Ar µg 9,19 
35 ácido acético Ar µg 42,1 
36 acetona Ar µg 9,14 
37 acroleína Ar ng 2,06 
38 Al Ar µg 291 
39 aldeído Ar mg 13,3 
40 alcanos Ar µg 85 
41 alcenos Ar µg 28,7 
42 amônia Ar mg 8,11 
43 As Ar ng 994 
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44 B Ar µg 221 
45 Ba Ar µg 3,98 
46 Be Ar ng 39,6 
47 benzaldeído Ar pg 706 
48 benzeno Ar mg 3,53 
49 benzo-pyrene Ar µg 60 
50 Br Ar µg 14,3 
51 butano Ar µg 123 
52 buteno Ar µg 1,96 
53 Ca Ar µg 186 
54 negro de fumo Ar mg 324 
55 Cd Ar ng 368 
56 CFC-116 Ar ng 358 
57 CFC-14 Ar µg 2,86 
58 CO Ar mg 970 
59 CO2 Ar g 876 
60 cobalto Ar µg 2,23 
61 Cr Ar µg 2,14 
62 Cu Ar µg 5,26 
63 CxHy Ar g 34,3 
64 CxHy aromático Ar mg 8,1 
65 cianetos Ar ng 11,2 
66 dioxinas Ar pg 0,625 
67 poeira (grossa) Ar mg 30 
68 poeira (SPM) Ar mg 161 
69 etano Ar µg 194 
70 etanol Ar µg 18,3 
71 eteno Ar µg 10,9 
72 etilbenzeno Ar µg 28,6 
73 acetileno Ar ng 337 
74 F2 Ar mg 1,9 
75 Fe Ar µg 155 
76 fluoroetano Ar µg 600 
77 formaldeído Ar µg 70,8 
78 H2S Ar mg 270 
79 HALON-1301 Ar ng 274 
80 HCl Ar mg 3,09 
81 heptano Ar µg 19,6 
82 hexano Ar µg 41,2 
83 HF Ar µg 328 
84 Hg Ar ng 507 
85 I Ar µg 6,88 
86 K Ar µg 35,6 
87 La Ar ng 114 
88 metano Ar mg 43 
89 metanol Ar µg 18,4 
90 Mg Ar µg 104 
91 Mn Ar µg 1,94 
92 Mo Ar ng 650 
93 N2O Ar mg 537 
94 Na Ar µg 49,4 
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95 Ni Ar µg 20,9 
96 VOC (não metano) Ar mg 9,05 
97 NOx Ar mg 1310 
98 P Ar µg 3,42 
99 PAH's Ar ng 585 

100 Pb Ar µg 3,9 
101 pentano Ar µg 163 
102 fenol Ar ng 26,9 
103 propano Ar µg 143 
104 propeno Ar µg 6,42 
105 ácido propiônico Ar ng 707 
106 Pt Ar pg 0,406 
107 Sb Ar ng 157 
108 Sc Ar ng 43,1 
109 Se Ar µg 2,62 
110 silicatos Ar µg 741 
111 Sn Ar ng 99,4 
112 SO2 Ar g 2,15 
113 Sr Ar µg 4,74 
114 Th Ar ng 263 
115 Ti Ar µg 12,8 
116 Tl Ar ng 10,6 
117 tolueno Ar mg 2,63 
118 U Ar ng 115 
119 emissões não especificadas Ar mg 256 
120 V Ar µg 77,4 
121 cloreto de vinila Ar ng 57,8 
122 xileno Ar mg 2,92 
123 Zn Ar µg 6,47 
124 Zr Ar ng 6,38 
125 H+ Água µg 1,59 
126 Ag Água ng 36,1 
127 Al Água mg 7,57 
128 alcanos Água µg 7,64 
129 alcenos Água ng 693 
130 AOX Água ng 199 
131 As Água µg 15,2 
132 B Água µg 12,8 
133 Ba Água µg 740 
134 barita Água mg 1,36 
135 Be Água ng 5,31 
136 benzeno Água µg 7,65 
137 DBO Água µg 5,25 
138 compostos de cálcio Água mg 8,44 
139 Cd Água ng 483 
140 clorobenzeno Água pg 0,042 
141 Cl- Água mg 79,2 
142 Co Água µg 14,9 
143 DQO Água µg 80,3 
144 Cr Água µg 75,6 
145 Cr (VI) Água ng 19,5 
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146 petróleo Água mg 4,98 
147 Cs Água ng 57,4 
148 Cu Água µg 67,5 
149 CxHy Água mg 6,4 
150 CxHy aromático Água µg 36 
151 CxHy cloro Água ng 39,9 
152 cianetos Água ng 809 
153 dicloetano Água ng 50,5 
154 diclometano Água ng 65,9 
155 orgânicos dissolvidos Água µg 13,8 
156 substâncias dissolvidas Água mg 24 
157 etil benzeno Água µg 1,38 
158 Fe Água mg 12,1 
159 fluoretos Água µg 23,1 
160 formaldeídos Água pg 448 
161 glutaraldeídos Água ng 168 
162 H2S Água ng 319 
163 Hg Água µg 6,01 
164 ácido hipocloroso Água µg 69,2 
165 I Água µg 5,75 
166 K Água mg 2,51 
167 Mg Água mg 6,42 
168 Mn Água µg 181 
169 Mo Água µg 24,7 
170 N-tot (nitrogênio) Água µg 1170 
171 Na Água mg 26,1 
172 Ni Água µg 38 
173 nitrato Água µg 213 
174 P-tot (fósforo) Água ng 13,9 
175 PAH's Água µg 10,7 
176 Pb Água µg 146 
177 fenol Água µg 8,85 
178 fosfato Água µg 447 
179 S Água µg 1,78 
180 sais Água mg 21,7 
181 Sb Água ng 121 
182 Se Água µg 38 
183 Si Água ng 32,3 
184 Sn Água ng 103 
185 SO3 Água µg 3,37 
186 Sr Água µg 437 
187 sulfatos Água mg 84,1 
188 substâncias em suspensão Água mg 5,39 
189 Ti Água µg 447 
190 TOC Água mg 1,37 
191 toluene Água µg 6,94 
192 tributil-estanho Água ng 236 
193 tricloroeteno Água ng 8,67 
194 V Água µg 40,5 
195 W Água ng 81,1 
196 xileno Água µg 5,53 
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197 Zn Água µg 147 
198 rejeitos inertes Sólido g 1,97 
199 rejeitos radioativos de alta atividade Sólido mm³ 0,0708
200 rejeitos radioativos de baixa/média atividade Sólido mm³ 4,2 
201 rejeitos de produção (não inertes) Sólido g 776 
202 perda de calor para o ar Não mat. kJ 260 
203 perda de calor para o solo Não mat. J 248 
204 perda de calor para a água Não mat. kJ 5,2 
205 uso da terra II - III Não mat. cm²a 13,3 
206 uso da terra II - IV Não mat. mm²a 30,5 
207 uso da terra III - IV Não mat. mm²a 15,7 
208 uso da terra IV - IV Não mat. mm²a 0,0532
209 substâncias radioativas para o ar Não mat. kBq 36,3 
210 substâncias radioativas para a água Não mat. Bq 335 

 
Fonte: Base de dados Data Archive incluso no pacote do programa SimaPro 5.0. 

5.6.4 Subsistema da madeira tratada 

Nenhuma informação de dados de processo nacional para o subsistema de 

madeira tratada foi obtida até o momento. Para a madeira tratada optou-se por seguir 

bases de dados estrangeiras. O diagrama de blocos do subsistema da madeira tratada 

está representado na figura 5.29. 

Fig. 5.29: Diagrama de blocos do subsistema da madeira tratada. 
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O processo de tratamento da madeira envolve apenas o consumo padrão do 

preservante CCA – tipo C e de madeira serrada. O consumo energético não será 

contabilizado e os poluentes correspondem aos fornecidos por EPA (1999). O 

inventário da unidade de processo de tratamento da madeira é apresentado na tabela 

51. 

Tabela 51: Inventário da unidade de processo de tratamento da madeira. 
Tratamento da madeira 1 m³ de madeira tratada 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
De outra unidade de processo   

Madeira serrada 900 kg 
CCA – Tipo C 12 kg 

SAÍDAS   
Para a água   

Cr 22,4 ng 
Cu 30,4 ng 

 

O inventário do sal hidrossolúvel CCA – Tipo C, aborda apenas o consumo 

de três compostos que são admitidos como fluxos elementares. Os compostos com 

respectivas quantidades para 100 kg de CCA – tipo C são: 

 47,5 kg de CrO3; 

 18,5 kg de CuO; e 

 34 kg de As2O5. 

O processo de corte das toras de madeira foi baseado na base de dados Pine 

saw logs (Aus) de CENTRE (1998c). O inventário desta unidade de processo é 

apresentado na tabela 52. 

Tabela 52: Inventário da unidade de processo de corte das árvores e serra da  
madeira. 

Corte das árvores e serra da madeira 400 t de madeira serrada 
ENTRADAS Quantidade Unidade 

De outra unidade de processo   
Plantação de eucalipto 1 ha 
Óleo diesel 623,525 kg 
Óleo lubrificante 12,5 kg 
Gasolina Automotiva 25,725 kg 

SAÍDAS   
Para o ar   

Aldeídos 0,0225 kg 
CO 1671,519 kg 
Hidrocarbonetos (exceto metano) 0,2475 kg 
NOx 129,475 kg 
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SOx 0,1802 kg 
Particulados não especificados 360,09 kg 
CO2 6751,3 kg 
Metano 43 kg 

Sólido   
Resíduos do corte de árvore 39 ton 

 

O plantio e cultivo dos eucaliptos também são abordados e seguem a base de 

dados Pine plantation (Aus) de CENTRE (1998c). O inventário do plantio é 

apresentado na tabela 53. 

Tabela 53: Inventário da unidade de plantio e cultivo de eucaliptos. 
Plantio e cultivo de eucaliptos 1 ha de plantação de eucalipto 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Fertilizantes 166,25 kg 
Uso da terra 1 ha 

De outra unidade de processo   
Óleo diesel 244,118 kg 
Óleo lubrificante 12,05565 kg 
Gasolina Automotiva 23,52 kg 

SAÍDAS   
Para o ar   

Aldeídos 0,11164 kg 
CO 7,5357 kg 
Hidrocarbonetos (exceto metano) 1,22804 kg 
NOx 10,538 kg 
SOx 1,74818 kg 
Particulados não especificados 0,39856 kg 
CO2 756,2 kg 

 

5.6.5 Subsistema do cobre 

Segundo dados de DNPM (2001c) para o ano de 2001, cerca de 86% do cobre 

na forma de concentrado de cobre processado no Brasil foi importado do Chile e do 

Peru. Por volta de 43% do cobre consumido no país é diretamente importado como 

metal. 

O valor de metal secundário corresponde a cerca de 14,5% do total de metal 

cobre produzido no Brasil. 

Baseado nestas informações e no fato de poucos dados estarem consolidados 

para o processamento de minério de cobre no Brasil, optou-se por utilizar uma base 

de dados estrangeira que assumisse um teor de material reciclado. Porém as unidades 
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de processo relacionadas a reciclagem de cobre estão fora do escopo, dessa forma a 

sucata será admitida como fluxo elementar. 

A base de dados adaptada, Cooper I de IDEMAT 2001, assume 13% de 

sucata de cobre, minério de cobre chileno com 0,6% de teor de cobre e mineração a 

céu aberto. Envolve desde a mineração até a produção do metal. A tabela 54 

apresenta este inventário e a figura 5.30 apresenta o diagrama de blocos do 

subsistema do cobre. 

Fig. 5.30: Diagrama de bloco do subsistema do cobre. 
 

Tabela 54: Inventário da produção de cobre. 
Produção de cobre 1 kg de cobre 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Cobre (em minério) 0,89 kg 
Petróleo 1,568 kg 
Gás natural 0,2707 kg 
Hidroeletricidade 3,28 MJ 
Sucata de cobre 0,13 kg 

De outra unidade de processo   
Coque – importado 0,297 kg 

SAÍDAS   
Para o ar   

CO2 7,175 kg 
CO 0,00254 kg 
SO2 0,67 kg 
NOx 0,02 kg 

Para a água   
Inorgânicos gerais 2,82 kg 

Sólido   
Inorgânicos gerais 134 kg 

Não material   
Conversão para área urbana 0,0175 m2 
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5.6.6 Subsistema do zinco 

Conforma DNPM (2001c), cerca de 46% do zinco na forma de concentrado é 

importado. Há apenas uma indústria no Brasil que produz o concentrado, a 

Companhia Mineira de Metais – CMM do Grupo Votorantim, essa mesma empresa é 

responsável por 60% da produção do zinco metálico no Brasil. 

Não há produção de metal secundário. 

Como o zinco é utilizado apenas para a galvanização das peças e fios de aço, 

pouca importância foi dada a este material. 

Ao invés de admitir o zinco como um fluxo elementar, a produção de zinco e 

o processo de galvanização foram representados por bases de dados estrangeiras,  

Zinc e Zinc coating da coleção Data Archive, para a produção de zinco e 

galvanização respectivamente. 

O diagrama de blocos do subsistema da galvanização com zinco (zincagem 

com imersão a quente) e da produção de zinco está apresentado na figura 5.31. 

Fig. 5.31: Diagrama de blocos do subsistema da galvanização a quente com zinco. 
 

Os inventários para a produção de zinco e galvanização são apresentados nas 

tabelas 55 e 56, nesta ordem. 

Tabela 55: Inventário da produção de zinco. 
Produção de zinco 1 kg de zinco 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Zinco (em minério) 1,905 kg 
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Aditivos (produção de zinco) 0,095 kg 
Energia não especificada 0,277 MJ 

De outra unidade de processo   
Eletricidade 14,652 MJ 

SAÍDAS   
Para o ar   

Amônia 24 mg 
Óxido de cádmio 290 µg 
Cd 190 µg 
CO 24 mg 
CO2 23,7 g 
H2SO4 55 mg 
NOx 260 mg 
SO2 3,7 g 
SOx 0,071 g 
Óxido de zinco 71 mg 
Zn 48 mg 

Para a água   
As 120 µg 
Cd 140 mg 
Cr 300 µg 
Cu 12 mg 
Nitrato 1,9 mg 
Pb 130 mg 
Sb 2,1 mg 
Sulfatos 40 g 
Zn 4,81 g 

Sólido   
Rejeito inertes 600 g 

Tabela 56: Inventário da galvanização a quente com zinco. 
Galvanização a quente com zinco 1 kg de zinco como cobertura 

de galvanização 
ENTRADAS Quantidade Unidade 

De outra unidade de processo   
Zinco 1 kg 
Energia proveniente de gás natural 25,1625 MJ 

SAÍDAS   
Para o ar   

Zn 0,024 g 
Para a água   

Zn 0,08 g 
Sn 17,5 µg 
Sb 1 mg 
Pb 2,04 mg 
Nitrato 1,5 mg 
Mo 3,5 µg 
Cu 7 mg 
Cr 4,9 mg 
Co 40 µg 
Cd 1,7 mg 

Sólido   
Rejeito químicos 6 g 
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5.6.7 Subsistema da porcelana 

Segundo as conclusões resultantes dos modelos estacionários, a porcelana dos 

isoladores seria o material de menor prioridade para o estudo. 

Com este pensamento em mente, não foi investido tempo demasiado para 

obter o inventário nacional de produtos de porcelana. Resolveu-se aplicar a base de 

dados Porcelain I de IDEMAT 2001 baseado em dados médios holandeses. Essa 

base de dados é apresentada na tabela 57. A representação deste inventário em 

diagrama de blocos está na figura 5.32. 

Fig. 5.32: Diagrama de blocos do subsistema da porcelana. 
 

Tabela 57: Inventário da porcelana. 
Produção de porcelana 1 kg de porcelana 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Caolinita 0,45 kg 
Feldspato 0,25 kg 
Areia 0,3 kg 

De outra unidade de processo   
Gás natural + processamento 0,118 kg 

SAÍDAS   
Para o ar   

CO2 0,255 kg 
CO 0,13 g 
NOx 0,85 g 
SO2 0,26 g 
SOx 0,03 g 
Fluoretos 0,11 g 
Particulados (SPM) 1,205 g 
VOC 29 g 

Para a água   
Zn 1,5 mg 
Ba 0,5 mg 
Pb 0,3 mg 

Sólido   
Inorgânicos gerais 10 g 
Rejeito químico 2,4 g 

Não material   
Conversão para área industrial 8 x 10-6 m2 
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5.6.8 Subsistema do óleo de transformador 

Em um estudo de ACV de óleo de transformadores apresentado em NIST 

(2002), foi assumidos que 75% do óleo é recondicionado, apenas 25% é incinerado. 

O recondicionamento do óleo não será avaliado, será portanto assumido um 

fluxo elementar chamado óleo recondicionado. Sobre a manufatura do óleo de 

transformado, nenhuma informação foi obtida. 

Segundo o manual Nynas (2002a), os óleos de transformadores têm a 

característica do derivado de petróleo caracterizado por óleo lubrificante, dessa 

forma optou-se por assumir o óleo de transformador como um óleo lubrificante que 

sai da refinaria. A unidade de processo de óleo de transformador corresponde apenas 

à mistura de 25% de óleo lubrificante e 75% de óleo recondicionado. 

5.6.8.1 Subsistema dos derivados de petróleo 

Ao inventariar a produção de um dos derivados de petróleo, como o óleo 

lubrificante, é inerente que ao mesmo tempo sejam realizados o inventário para todos 

os derivados de petróleo. A refinaria, assumida como uma unidade de processo, 

produz vários produtos. 

O desenvolvimento do inventário para os derivados de petróleo, ou refino do 

petróleo, foi baseado em duas fontes de informações: 

 Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo e Gás Natural 2002 em ANP 

(2003); e 

 bases de dados de derivados de petróleo de CENTRE (1998d). 

Segundo ANP (2003), o consumo total de petróleo no Brasil é de 94,924 

milhões de m3 e a proporção entre petróleo importado e petróleo nacional refinado 

em 2001 está percentualmente em: 

• 25,33 % importado (24,044 milhões de m3); e 

• 74,67 % nacional (70,88 milhões de m3). 

Da mesma fonte foi obtida a produção nacional de cada derivado de petróleo 

em 2001. Os dados foram fornecidos em m3, para obter o valor em massa utilizou-se 

as massas específicas listadas em Brasil (2002). A tabela 58 apresenta os valores da 

produção de derivados.  
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Tabela 58: Produção dos derivados de petróleo no Brasil. 
 Produção em massa 

Derivados 10³ m³ % 
Para uma base de 

100m³ 
Massa específica 

(kg/m³) kg na base 
de 100m3 

Asfalto 1616 1,64 1,64 1025 1685 
Coque 1749 1,78 1,78 1040 1850 
Gasolina A 19329 19,66 19,66 742 14587 
Gasolina de Aviação 93 0,09 0,09 726 69 
GLP 7462 7,59 7,59 552 4189 
Lubrificante 913 0,93 0,93 875 813 
Nafta 9910 10,08 10,08 702 7075 
Óleo Combustível 18148 18,46 18,46 1013 18697 
Óleo Diesel 33645 34,22 34,22 852 29154 
Parafina 228 0,23 0,23 864 200 
Querosene de Aviação 3700 3,76 3,76 790 2973 
Querosene Iluminante 235 0,24 0,24 790 189 
Solvente 646 0,66 0,66 741 487 
Outros derivados 649 0,66 0,66 864 570 
TOTAL 98323 100 100 m3  82538 kg 

 

 Para a base de 100m3 de derivados apresentada na tabela 58, a proporção de 

consumo de petróleo é de 96,54 m3. Esse volume de petróleo corresponde a 84569 kg 

de petróleo. 

A base de 100m3 foi formulada, pois o inventário do refino de petróleo foi 

levantado para esta base numérica (volume) de derivados de petróleo e convertidos 

depois para um valor em massa. 

A alocação das cargas ambientais da refinaria foi realizada através do valor 

energético. Para esta alocação utilizaram-se os poderes caloríficos apresentados por 

Brasil (2002), conforme tabela 59. 

Tabela 59: Cálculo dos fatores de alocação por critério energético para os derivados 
de petróleo. 

Derivados Massa (kg) PC (kcal/kg) Energia (kcal) Alocação (%) 
Asfalto 1685 10050 16930749 1,91 
Coque 1850 8500 15724866 1,77 
Gasolina A 14587 11220 163663196 18,47 
Gasolina de Aviação 69 11290 775280 0,09 
GLP 4189 11750 49224019 5,56 
Lubrificante 813 10770 8750632 0,99 
Nafta 7075 11320 80094385 9,04 
Óleo Combustível 18697 10085 188564093 21,28 
Óleo Diesel 29154 10750 313410448 35,37 
Parafina 200 10800 2163801 0,24 
Querosene de Aviação 2973 11090 32968959 3,72 
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Querosene Iluminante 189 11090 2093974 0,24 
Solvente 487 11240 5472199 0,62 
Outros derivados 570 10800 6159239 0,70 
TOTAL 82538  885995841 100,00 

 

Finalmente, o inventário do refino de petróleo é apresentado na tabela 60. 

Neste inventário foi assumido que o todo o gás de refinaria é consumido 

internamente para geração de energia e que em termos de energia a refinaria é auto-

suficiente. Todos os poluentes são baseados em Naphtha-Mobil (Aus) de CENTRE 

(1998d).  

Tabela 60: Inventário do refino de petróleo. 
Refino de petróleo  

PRODUTOS Quantidade Unidade 
Asfalto 1685 kg 
Coque 1850 kg 
Gasolina A 14587 kg 
Gasolina de Aviação 69 kg 
GLP 4189 kg 
Lubrificante 813 kg 
Nafta 7075 kg 
Óleo Combustível 18697 kg 
Óleo Diesel 29154 kg 
Parafina 200 kg 
Querosene de Aviação 2973 kg 
Querosene Iluminante 189 kg 
Solvente 487 kg 
Outros derivados 570 kg 

ENTRADAS   
De outra unidade de processo   

Petróleo 84569 kg 
SAÍDAS   
Para o ar   

CO2 703,22 kg 
CO 2,23 kg 
NOx 0,495 kg 
Metano 3,21 kg 
VOC (não metano) 80,81 kg 
Poeira 0,858 kg 
SOx 0,413 kg 
Metil mercaptana 0,99 g 
CxHy 1,98 g 
H2S 18,08 g 

Para a água   
Na 1,38 kg 
Cl- 2,06 kg 
Óleo 0,602 kg 

 

A figura 5.33 apresenta o diagrama de blocos dos derivados de petróleo. 
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Fig. 5.33: Diagrama de blocos dos derivados de petróleo (incluindo valores de 
volume). 

Como já especificado, uma parte do petróleo é importada (25,33%). Por uma 

questão de representatividade, definiu-se que o petróleo nacional é do tipo off-shore 

proveniente de plataformas em alto mar e o importado é do tipo on-shore como o 

extraído nos países árabes. 

Não foram obtidos dados da extração de petróleo para nenhum dos dois 

processos, por este motivo, foram utilizados bases de dados estrangeiras para 

representar estes petróleos: 

 para o off-shore utilizou-se a base Crude oil N-sea(a) I da coleção IDEMAT 

2001; e 
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 para o on-shore utilizou-se a base Crude oil bj da coleção Data Archive. 

O primeiro é apresentado na tabela 61 e o segundo na 62. 

Tabela 61: Inventário do petróleo nacional (off-shore). 
Extração do petróleo off-shore 1 kg de petróleo 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Petróleo 1,014 kg 
Gás natural 0,055 kg 
Bauxita 400 mg 
Água 9,5 g 
Energia não especificada 2,66 MJ 

SAÍDAS   
Para o ar   

CO2 0,152 kg 
CO 0,07 g 
CxHy 1,8 g 
NOx 2,2 g 
Poeira (SPM) 0,23 g 
SOx 0,06 g 
HCl 0,01 g 

Para a água   
H2 0,031 g 
Íons metálicos 0,005 g 
Petróleo 0,035 g 
Fenol 1 mg 

Sólido   
Rejeito mineral 0,0011 kg 
Escória 0,01 g 

Não material   
Conversão para área industrial 2,06 x 10-5 m2 

Tabela 62: Inventário do petróleo importado (on-shore). 
Extração do petróleo on-shore 1 kg de petróleo 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Petróleo 1,014 kg 
Energia não especificada 2 MJ 

SAÍDAS   
Para o ar   

CxHy alifático 2,28 g 
Petróleo 1,19 g 
SO2 1,02 g 
H2S 0,01 g 
H2 0,03 g 
CO 0,01 g 
NOx 0,4 g 
Poeira (SMP) 0,07 g 
CxHy 0,01 g 
CO2 0,17 kg 

Para a água   
Petróleo 0,01 g 
DQO 0,01 g 
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5.6.9 Subsistema do polietileno reticulado 

Do mesmo modo que o zinco, o polietileno reticulado não foi admitido nos 

modelos estacionários, portanto a princípio não se conhecia a sua participação nos 

impactos ambientais do sistema estudado. 

O subsistema do polietileno reticulado não foi estudado em detalhes, pois 

além do consumo do recurso natural petróleo para geração de nafta e posterior eteno 

(ou etileno), não se encontrou durante a pesquisa sobre este subsistema, nenhum 

aspecto ambiental que indicasse a necessidade de uma maior prioridade frente aos 

outros materiais. 

O polietileno reticulado é produzido a partir de polietileno. Para representar 

este subsistema utilizou-se como base de informações os inventários de: 

 LDPE (Aus) de CENTRE (1998d) para a unidade de processo de 

polimerização do etileno; e 

 Ethene bj de Data Archive para a produção de eteno a partir da nafta. 

Os inventário utilizados para a unidade de processo de produção do 

polietileno e para a unidade de processo de produção de eteno são apresentados 

respectivamente nas tabelas 63 e 64. A representação gráfica destes inventários está 

na figura 5.34. 

Fig. 5.34: Diagrama de blocos do subsistema do polietileno reticulado. 
 

Tabela 63: Inventário da unidade de processo de produção do polietileno reticulado. 
Produção do polietileno reticulado 1 kg de polietileno reticulado
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Eletricidade 2,19 MJ 
Energia proveniente de gás natural 6,57 MJ 

SAÍDAS   
Para o ar   

H2 0,176 g 
VOC não metano 18 g 

Para a água   
TOC 0,0118 g 
Petróleo 0,4 g 

Tabela 64: Inventário da unidade de processo de produção do eteno. 
Produção do eteno 1 kg de eteno 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
De outras unidades de processo   

Nafta 1,33 kg 
Energia: o valor da nafta já inclui a energia consumida no processo 

SAÍDAS   
Para o ar   

CxHy alifático 0,00132 kg 
CxHy aromático 0,01 g 
SO2 0,2 g 
NOx 2,01 g 
CO 0,54 g 
Poeira (SPM) 0,03 g 
CxHy 0,08 g 
CO2 1,05534 kg 

Para a água   
Na 0,31 g 
Sulfatos 0,09 g 
DQO 0,04 g 

5.6.10 Subsistema da energia elétrica 

Como já destacado anteriormente, apesar do foco deste estudo ser a 

distribuição de energia elétrica e além de existir a pretensão de desenvolver todo o 

inventário da energia elétrica no Brasil, mesmo para este estudo ou para o inventário 

citado, precisamos de insumo chamado energia elétrica ou simplesmente eletricidade, 

isso resulta no também já citado paradoxo e necessidade de consolidação iterativa. 

Como este é o primeiro estudo de ciclo de vida realizado para este objeto no 

Brasil, o insumo eletricidade foi modelado da seguinte forma: 

 Ao transporte de eletricidade foram computadas apenas as perdas de energia 

durante a operação; 

 Para a geração, a matriz energética seguiu as informações de capacidade 

instalada e outorgada segundo a ANEEL (2003); 

 A geração hidrelétrica foi admitida como um fluxo elementar; 

 A geração termonuclear foi baseada em bases de dados estrangeira; 
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 A geração térmica também foi baseada  em bases de dados estrangeiras para 

queima de combustíveis; 

 A eficiência média das termoelétricas foi baseada em informações de Brasil 

(2002) 

Para a transmissão foi assumida uma perda de 3% da energia que vem da 

geração e para a distribuição a perda é de 15% da energia que vem da transmissão. A 

energia perdida é contabilizada no inventário como um poluente não material 

caracterizado por “perda de calor para o ar”. 

A capacidade instada e outorga de geração de energia elétrica no Brasil 

segundo a ANEEL (2003) esta distribuída da seguinte maneira: 

 2,44% de termonuclear (2.007.000 kW); 

 18,40% de termoeletricidade (15.153.372 kW); e 

 79,16% de hidráulica (65.172.856 kW). 

Quanto a geração termoelétricas a distribuição também foi baseada em 

informações de ANEEL (2003): 

 37,59% proveniente da queima de óleos fósseis, desse valor 79,6% pela 

queima de óleo diesel e 20,4% pela queima óleo combustível; 

 40,14% proveniente da queima de gás natural; 

 10,51% proveniente da queima de carvão; e 

 11,76% da queima de biomassa (assumido como bagaço). 

O recurso biomassa foi admitido como um fluxo elementar. 

Foram desconsiderados combustíveis como óleo ultraviscoso e gás de 

refinaria (3,36% dos combustíveis fósseis) que participavam pouco da matriz. 

A eficiência média da termoeletricidade foi assumida como 30,9%. Esse valor 

foi calculado sobre os dados de Brasil (2002) através de uma ponderação pela 

energia gerada. Os dados utilizados para este cálculo foram: 

 geração térmica pública igual a 33572 GWh com eficiência de 26,8%; e 

 geração térmica autoprodutora igual a 26124 GWh com eficiência de 36,2%. 

A energia que é perdida na geração termoelétrica foi admitida como um 

lançamento de calor para a água. 
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Indicadas as considerações para formulação do modelo de eletricidade, a 

seguir serão apresentados os inventários das gerações de energia que não foram 

admitidas como fluxos elementares. 

Para a energia nuclear foi utilizada a base de dados Powerplant nuclear I de 

IDEMAT 2001. Essa base assume uma eficiência de 33%. Na tabela 65 é 

apresentado o inventário da energia nuclear. 

Tabela 65: Inventário da unidade de processo de geração de energia nuclear. 
Geração de energia nuclear 3,6 MJ de energia elétrica 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Urânio (minério) 0,0098 kg 
Gás natural 0,000114 m3 
Carvão 0,303 g 
Petróleo 0,8 mg 

SAÍDAS   
Para o ar   

Poeira (SPM) 0,851 mg 
SO2 8,562 mg 
NOx 2,74 mg 
HF 0,019 mg 
CxHy 0,124 mg 
CO2 1,04 g 

Para a água   
F2 3,619 mg 
Sulfatos 0,765 mg 
Nitrato 0,856 mg 
Cl- 0,046 mg 
Na 0,594 mg 
NH3 1,678 mg 
Fe 0,007 mg 

Sólidos   
Rejeito radioativo de alta atividade 64,4 mm3 
Rejeito radioativo de baixa/média atividade 15,8 mm3 
Rejeito de produção (não inertes) 11,073 mg 

 

Para a termoeletricidade foram utilizadas várias bases de dados referentes a 

queima de diversos combustíveis: 

 para a queima de óleos fósseis (ver tabela 66) adaptou-se a base de dados 

Energy oil I de IDEMAT 2001, com os poderes caloríficos do óleo diesel e do 

óleo combustível provenientes de Brasil (2002); 

 para a queima de gás natural (ver tabela 67) utilizou-se a base de dados 

Energy gas I de IDEMAT 2001; 
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 para a queima de carvão (ver tabela 68) adaptou-se a base de dados Energy 

coal I de IDEMAT 2001, com o poder calorífico do coque de carvão mineral 

(7300kcal/kg) segundo Brasil (2002); e 

 para a queima de biomassa (ver tabela 69) utilizaram-se os fatores de emissão 

de EPA (1996c) e o poder calorífico do bagaço de cana com 50% de umidade 

(9,45 MJ/kg) de Brasil (2002). 

Tabela 66: Inventário da unidade de processo de queima de óleos fósseis. 
Queima de óleos fósseis 44,44 MJ 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
De outras unidades de processo   

Óleo diesel 0,796 kg 
Óleo combustível 0,204 kg 

SAÍDAS   
Para o ar   

Poeira (SPM) 1,3 g 
SOx 16,7 g 
NO2 6,5 g 
CO 0,55 g 
CxHy 0,77 g 
CO2 3,392 kg 
Fuligem 0,3 g 

Tabela 67: Inventário da unidade de processo de queima de gás natural. 
Queima de gás natural 38 MJ 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Gás natural 1 kg 
SAÍDAS   
Para o ar   

SOx 0,09 g 
NO2 6,9 g 
CO 0,05 g 
CO2 2,539 kg 

Tabela 68: Inventário da unidade de processo de queima de carvão. 
Queima de carvão 30,56 kg 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Carvão 1 kg 
SAÍDAS   
Para o ar   

SOx 11,1 g 
NO2 4,4 g 
CO 0,5 g 
CO2 2,624 kg 
CxHy 0,3 g 
Fuligem 8,8 g 
Poeira (SPM) 0,4 g 

Tabela 69: Inventário da unidade de processo de queima de biomassa. 
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Queima de biomassa 9,45 MJ 
ENTRADAS Quantidade Unidade 

Direto da natureza   
Biomassa 1 kg 

SAÍDAS   
Para o ar   

CO2 780 g 
NOx 0,6 g 
Particulados (PM10) 0,68 g 
Particulados (SPM) 4,9 g 
Matéria orgânica policíclica 1 mg 

 

A figura 5.35 apresenta um diagrama de blocos do modelo do subsistema de 

eletricidade do Brasil. 

Fig. 5.35: Diagrama de blocos do modelo do subsistema de eletricidade no Brasil. 

5.6.10.1 Outras energias 

No inventário do alumínio primário existe uma entrada chamada “Energia 
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Eletricidade 
(geração)

Energia 
nuclear

Termoeletricidade
(30,9% de eficiência)

hidroeletricidade

Urânio (minério)

Gás natural

Carvão

Petróleo

Energia 
proveniente 
de carvão

Energia 
proveniente de 
óleo (fósseis)

Energia 
proveniente 

de gás natural

Energia 
proveniente 
de biomassa

Carvão BiomassaGás natural

Subsistema do óleo 
diesel e óleo combustível
“derivados de petróleo”

Transmissão

Eletricidade consumo
“distribuição”

Eletricidade 
(geração)

Energia 
nuclear

Termoeletricidade
(30,9% de eficiência)

hidroeletricidade

Urânio (minério)

Gás natural

Carvão

Petróleo

Energia 
proveniente 
de carvão

Energia 
proveniente de 
óleo (fósseis)

Energia 
proveniente 

de gás natural

Energia 
proveniente 
de biomassa

Carvão BiomassaGás natural

Subsistema do óleo 
diesel e óleo combustível
“derivados de petróleo”

Transmissão

Eletricidade consumo
“distribuição”



 214
 

Para a instalação e manutenção das redes aéreas foi assumido que as 

concessionárias utilizam um certo tipo de caminhão que consome energia 

proveniente do diesel na taxa de 2,7 MJ por cada t·km de carga transportada. O 

inventário da queima de diesel é idêntico ao inventário apresentado na tabela 66 para 

queima de óleo diesel e óleo combustível, porém, nesse inventário consome-se 

apenas diesel e produz 45 MJ de energia por kg de diesel queimado, conforme a 

tabela 70. 

Tabela 70: Inventário da unidade de processo de queima de óleos diesel. 
Queima de óleos fósseis 45 MJ 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
De outras unidades de processo   

Óleo diesel 0,796 kg 
SAÍDAS   
Para o ar   

Poeira (SPM) 1,3 g 
SOx 16,7 g 
NO2 6,5 g 
CO 0,55 g 
CxHy 0,77 g 
CO2 3,392 kg 
Fuligem 0,3 g 

 

No processamento dos materiais cerâmicos ou porcelana há uma entrada 

denominada “Gás natural + processamento”, que corresponde ao inventário de 

extração e entrega do gás natural. Este inventário, baseado em Natural gas I de 

IDEMAT 2001, é apresentado na tabela 71. 

Tabela 71: Inventário da unidade de processo de extração e entrega de gás natural. 
Gás natural + processamento 0,833 kg de gás natural 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Gás natural 0,8403 kg 
SAÍDAS   
Para o ar   

CO 4,2 mg 
CxHy 1,1 mg 
CO2 1,74 g 
NOx 0,167 mg 

5.6.11 Modelo do transporte 

Os transportes de materiais e produtos foram padronizados em três tipos: 

 Caminhão da concessionária; 

 Caminhão de 28t; e 
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 Transporte ferroviário. 

O transporte utilizando caminhão da concessionária é específico para 

transporte de componentes e funcionários para a instalação e manutenção da rede. 

O transporte por caminhão de concessionária foi baseado na base de dados 

Truck city da coleção Data Archive, que apresenta apenas o consumo de 2,7 MJ de 

energia proveniente do diesel para cada t·km de transporte. 

Todo o transporte rodoviário de matérias-primas e componentes foi baseado 

em caminhões de 28t que segue as informações da base de dados Truck 28t ETH da 

coleção Data Archive. O inventário para este transporte é apresentado na tabela 72. 

Os inventários de transporte são dados em função de t·km pois levam em 

consideração o peso da carga transportada (toneladas de carga) e a distância (km de 

distância). 

Tabela 72: Inventário do transporte via caminhão de 28t. 
Transporte via caminhão de 28t 1 t·km 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
De outras unidades de processo   

Óleo diesel 0,041 kg 
SAÍDAS   
Para o ar   

CO2 0,133 kg 
CO 0,82 g 
SO2 0,11 g 
NOx 2,7 g 
N2O 3,4 mg 
Poeira (SPM) 52 mg 
VOC não metano 0,5 g 
Metano 0,09 g 
Benzeno 43 µg 
Benzo-pireno 0,2 µg 
Pb 10 µg 
Cd 2 µg 
Zn 6,1 mg 

 

O transporte ferroviário foi baseado na base de dados Train I da coleção 

IDEMAT 2001. O inventário para este tipo transporte assume trens movidos por 

diesel e eletricidade de forma combinada, conforme apresenta a tabela 73 

Tabela 73: Inventário do transporte ferroviário. 
Transporte ferroviário 1 t·km 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
De outras unidades de processo   

Óleo diesel 0,00468 kg 
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Eletricidade 0,397 MJ 
SAÍDAS   
Para o ar   

CO2 0,0147 kg 
SO2 0,02 kg 
Benzeno 0,22 mg 
Tolueno 0,56 mg 

Não material   
Ocupação de área (rodovia/ferrovia) 0,008 m2a 

5.6.12 Processos auxiliares 

Para a fabricação de alguns dos produtos e componentes foram utilizados 

processos auxiliares de transformação. 

O processo de laminação utilizado no inventário de produção das placas e 

lingotes de aço foi baseado na base de dados de processamento Rolling steel I de 

IDEMAT 2001. O balanço ambiental deste processo é apresentado na tabela 74. 

Tabela 74: Inventário do processo de laminação. 
Laminação Laminação de 1kg de aço 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Gás natural 0,0158 kg 
SAÍDAS   
Para o ar   

CO2 43 g 
NOx 0,04 g 
CO 0,014 g 
Poeira (SPM) 0,04 g 
1,1,1-tricloroetano 0,008 g 
Tolueno 1,2 g 
VOC 0,7 g 
PAH’s 0,002 g 

Para a água   
Cr 0,015 g 
Ni 0,005 g 

Sólidos   
Óleo 0,5 g 
Escória 1 g 
Rejeito mineral 0,06 kg 

 

O processo de forjamento das mãos francesas, da carcaça dos transformadores 

e dos suportes de transformadores, conforme a base de dados Forging steel de Data 

Archive, admite apenas o consumo energético. O valor desse consumo é 1,07 MJ por 

kg de material forjado. 

O processo de trefilação, utilizado na produção de todos os fios e cabos 

assumidos, também só admite o consumo energético conforme Cooper wire de Data 
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Archive. O consumo energético para trefilação de 1 kg de metal está distribuído em 

3,6 MJ de eletricidade e 13,4 MJ de energia proveniente de gás natural. 

O inventário para a extrusão do polietileno reticulado na produção de cabos 

isolados foi desenvolvido com dados de APME (2002). Este inventário é apresentado 

na tabela 75. 

Tabela 75: Inventário do processo de extrusão do polietileno reticulado. 
Extrusão do polietileno Extrusão de 1kg de polietileno reticulado 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
Direto da natureza   

Água 25,25 kg 
De outras unidades de processo   

Polietileno reticulado (perda no processo) 0,0037 kg 
Energia proveniente de gás natural 0,79 MJ 
Eletricidade 1,9441 MJ 

 

Na extração do minério de ferro é utilizada uma máquina de mineração 

movida a diesel, cujo inventário é apresentado na tabela 76. Este inventário é 

baseado em Diesel Engine Truck B de Data Archive. 

Tabela 76: Inventário do uso de máquina de mineração movida a diesel. 
Uso da máquina de mineração movida a diesel 1MJ de trabalho mecânico 

ENTRADAS Quantidade Unidade 
De outras unidades de processo   

Óleo diesel 0,0235 kg 
SAÍDAS   
Para o ar   

CO2 0,076 kg 
Poeira (SPM) 94 mg 
CO 0,468 g 
SO2 0,094 g 
CxHy 0,234 g 
NOx 1,17 g 

 

5.7 Manufatura dos componentes da rede 

Esta etapa do inventário corresponde à montagem dos componentes através 

de materiais e processos provenientes dos subsistemas discutidos no item anterior. A 

quantidade de material é baseada na tabela 19. 

Como os processos auxiliares são em função da massa de material 

transformado, a quantidade de entrada desses processos é idêntica a massa 

transformada, isto é, se na manufatura de um cabo consome-se 700 kg de alumínio, 
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nessa montagem há uma entrada de 700 kg de trefilação para transformar os lingotes 

de alumínio em fios. 

Acredita-se ser desnecessário apresentar em tabelas numéricas essas 

montagens de componentes, pois os valores de quantidade de materiais são os da 

tabela 19 e as das correlações da tabela 17 e 18 calculados para a potência média dos 

transformadores de cada concessionária (esses valores serão apresentados durante os 

dados específicos de quantidade de componentes de cada concessionária, item 5.10). 

 Por outro lado é necessário especificar a aplicação dos processos auxiliares 

nessas montagens. Na tabela 77 são apresentadas essas aplicações. 

Tabela 77: Uso de processos auxiliares na montagem dos componentes. 

Componente Processos auxiliares 

Condutor de rede primária rural – CAA Trefilação do aluminio e da alma de aço 

Condutor de rede primária urbana – CA Trefilação do alumínio 

Condutor de rede secundária 

(multiplexado) 

Trefilação do alumínio e extrusão do 

XLPE 

Mão francesa Processo de forjamento do aço 

Sistema de aterramento Trefilação do aço 

Sistema de transformação Trefilação do cobre e extrusão do XLPE 

Transformadores Trefilação do cobre (bobina) e processo de 

forjamento do aço 

Suportes de trafos Processo de forjamento do aço 

5.8 Construção de 1 km de rede 

Essa etapa é semelhante a montagem dos componentes. 

Corresponde ao consumo de componentes para 20 anos, ou seja, optou-se por 

admitir a vida útil dos equipamentos nessa etapa da esquematização do ciclo de vida. 

Um exemplo dessa consideração pode ser aplicado aos postes de madeira com vida 

útil de 15 anos. Se para 1 km de rede são necessários 12,5 postes de madeira em um 

instante qualquer, para um horizonte de 20 serão necessários 16,67 (ou 12,5x20/15) 

postes de madeira, pois após 15 anos de uso eles serão trocados e os novos durarão 

outros 15 anos, ultrapassando o horizonte de análise. 
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A vida útil dos componentes é de 20 anos, exceto os transformadores que têm 

25 anos e as cruzetas e postes de madeira tratada que em projeto são instalados para 

durarem 15 anos. 

Além do consumo de componentes, nessa etapa é admitido o transporte dos 

componentes. O caminhão da concessionária é carregado com a massa total de 1km 

de rede para 20 anos e ao final de 1 km ele está vazio e volta o mesmo 1 km sem 

carga, portanto o caminhão da concessionária trafega 2 km (ida e volta) com média 

de meia carga da ida e vazio na volta. Essa modelagem do transporte de instalação 

resulta matematicamente em multiplicar a massa total (em toneladas) por ¼ para 

obter o transporte em t·km. 

Nas figuras 5.36 e 5.37 estão apresentados os diagramas de blocos da 

construção da rede rural e urbana, respectivamente. 

 

Fig. 5.36: Diagrama de blocos para a construção da rede aérea de distribuição rural 
(RDR). 
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Fig. 5.37: Diagrama de blocos para a construção da rede área de distribuição urbana 
(RDU). 

5.9 Uso de 1 km de rede durante 20 anos 

As entradas dessa etapa do ciclo de vida correspondem a: 

 1km de rede para 20 anos; 

 perda de energia durante o uso do sistema; 

 transporte de inspeção; e 

 transporte de manutenção. 

A entrada 1 km de rede para 20 anos foi especificada no item anterior. 

A perda de energia durante o uso é assumida nesta etapa como um consumo 

de energia proveniente da transmissão sem nenhuma finalidade a não ser pelo 

lançamento de um poluente não material denominado “perda de calor para o ar” de 

mesma intensidade energética que a energia que entra da transmissão. O valor dessa 
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porcentagem da energia que é distribuída. Esses valores de perda de energia serão 

apresentados em um item posterior juntamente com todas as informações específicas.  

O transporte de inspeção é realizado com o caminhão da concessionária na 

freqüência de 1 inspeção a cada 2,5 anos, logo serão 8 inspeções dentro do horizonte 

de análise. Foi admitido que o caminhão trafega com três pessoas mais 

equipamentos, totalizando 500 kg de carga. O trajeto consiste em ida e volta, 

portanto 2 km de percurso com carga de 0,5 t por inspeção. 

O transporte  de manutenção consiste no carregamento de novos componentes 

que serão utilizados no próximo período, pois ao término dos 20 anos não há 

desativação da rede, existirá uma nova rede funcionando. Ao mesmo tempo em que 

os novos componentes estiverem sendo carregados, os velhos estarão sendo retirados 

e transportados de volta para uma central para receberem um destino final. Portanto 

admitiu-se nessa modelagem, que o caminhão da concessionária estava, tanto durante 

a ida quanto na volta, com a mesma carga. Porém apenas o retorno é contabilizado 

dentro do horizonte de análise. A carga nova não é contabilizada pois será usufruída 

no próximo horizonte. Logo, após um refinamento, para cada km serão 2 km de 

percurso com média de meia carga total de 1 km de rede. 

Na figura 5.38 está representado o diagrama de blocos para a operação de 1 

km de rede durante 20 anos, para a região urbana e rural. Esta figura apresenta 

também um esquema da consolidação final do inventário conforme será apresentado 

no item 5.11 deste documento. 
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Fig. 5.38: Diagrama de blocos da distribuição de energia elétrica para uma 
concessionária qualquer no Brasil. 

5.10 Dados das concessionárias 
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5.10.1 Quantidade de componentes 

As quantidades de componentes de cada concessionária foram formuladas 

com dados que foram obtidos da seguinte forma: 

 contato direto com as empresas concessionárias; 

 informações de relatórios anuais e dados reportados publicamente; e 

 padronizações e modelos. 

Dentre os componentes, as quantidades dos transformadores de distribuição 

foram os únicos dados obtidos para todas as empresas. Esses dados são apresentados 

nas tabelas 78 e 79. A primeira tabela especifica a quantidade total dos 

transformadores, a segunda mostra a quantidade por km de rede. 

Tabela 78: Quantidade de transformadores de distribuição de cada concessionária. 
Concessionárias Transformadores 

urbanos 
Transformadores 

rurais 
Transformadores 

subterrâneos 
Ano / Unidade 1999 / unidades 1999 / unidades 1999 / unidades 

CEB 14026 6262 838
CELG 26613 0 9
CEMAT (2) 11812 1020 0
ENERSUL (3)  11594 6109 0
BOA VISTA 1263 79 0
CELPA (4) 12373 7243 0
CELTINS (4) 2605 238 0
MANAUS 5162 0 0
BORBOREMA - CELB 799 1037 0
CEAL 6600 4960 0
CELPE (2) 15584 60760 0
CEMAR 11028 1878 50
CEPISA (1) 5369 7423 0
COELBA 44055 13353 22
COELCE 11828 38022 0
COSERN 9421 7256 0
ENERGIPE 8651 685 0
SAELPA (2) 5947 9347 0
SULGIPE 848 2029 0
AESSUL 13059 18913 0
CEEE 15103 14075 241
CELESC 44112 50247 30
COPEL 64537 218588 198
RGE 12226 31744 0
BANDEIRANTES 44697 18195 67
CATAGUAZES 6127 21723 0
CEMIG 131310 320796 701
CERJ 30505 18214 0
CPFL 73083 8121 0
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ELEKTRO 37995 65929 0
ELETROPAULO 185476 0 3474
ESCELSA 19597 12334 0
LIGHT 57131 4003 5191
TOTAL 940536 970583 10821
Fontes: 
Todos os dados são de ABRADEE (2002) para o ano de 1999, exceto 
 (1) para o ano de 1998;  
 (2) para o ano de 2000;  
 (3) de ENERSUL (2002) e  
 (4) complementado por dados de GRUPO REDE (2001a) para o ano de 1999. 

Tabela 79: Quantidade de transformadores por cada 1 km de rede. 
Concessionária  rede aérea urbana rede aérea rural rede subterrânea 
Ano / Unidade unidades / km unidades / km unidades / km 

 (A) (B) (A) (B) (A) (B) 
CEB 2,17 1,74 1,20 0,96 1,07 0,86
CELG 0,95 0,76 0,00 0,00 0,82 0,65
CEMAT 1,28 1,03 0,11 0,09 0,00 0,00
ENERSUL 1,40 1,12 0,42 0,34 0,00 0,00
BOA VISTA 1,69 1,35 0,46 0,37 0,00 0,00
CELPA 1,35 1,08 1,23 0,98 0,00 0,00
CELTINS 0,23 0,19 0,09 0,08 0,00 0,00
MANAUS 1,44 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00
BORBOREMA - CELB 0,80 0,64 0,68 0,54 0,00 0,00
CEAL 0,70 0,56 1,55 1,24 0,00 0,00
CELPE 0,50 0,40 1,06 0,85 0,00 0,00
CEMAR 0,51 0,41 0,22 0,17 2,38 1,90
CEPISA 0,49 0,39 0,55 0,44 0,00 0,00
COELBA 0,74 0,60 0,18 0,14 0,46 0,37
COELCE 0,59 0,47 1,07 0,85 0,00 0,00
COSERN 0,84 0,68 0,61 0,48 0,00 0,00
ENERGIPE 0,86 0,69 0,34 0,27 0,00 0,00
SAELPA 0,68 0,55 0,53 0,42 0,00 0,00
SULGIPE 1,42 1,13 0,45 0,36 0,00 0,00
AESSUL 1,12 0,90 0,61 0,49 0,00 0,00
CEEE 1,09 0,88 0,50 0,40 1,60 1,28
CELESC 1,25 1,00 1,07 0,86 0,71 0,57
COPEL 1,92 1,53 1,90 1,52 6,00 4,80
RGE 1,01 0,81 0,65 0,52 0,00 0,00
BANDEIRANTES 0,89 0,71 1,73 1,39 2,31 1,85
CATAGUAZES 8,44 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00
CEMIG 2,59 2,07 1,29 1,04 2,30 1,84
CERJ 1,66 1,33 1,63 1,30 0,00 0,00
CPFL 2,51 2,01 0,34 0,27 0,00 0,00
ELEKTRO 1,41 1,13 1,14 0,91 0,00 0,00
ELETROPAULO 2,41 1,93 0,00 0,00 1,81 1,44
ESCELSA 1,30 1,04 0,66 0,53 0,00 0,00
LIGHT 2,91 2,33 0,81 0,65 8,92 7,14
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(A) para um instante qualquer ou sem horizonte de análise; 
(B) para um horizonte de análise de 20 anos e vida útil de 25 anos para os 

transformadores. 
 

Os transformadores são manufaturados e instalados para durarem 25 anos, 

portanto para o horizonte de análise de 20 anos, deve-se multiplicar os valores, de 

transformadores por km, por um fator de 0,8 (ou 20/25 anos). 

A potência média dos transformadores foi baseada em dados reportados das 

concessionárias. Inicialmente coletaram-se dados da potência instalada em cada 

concessionária, para um terço das empresas não se obteve essas informações. Os 

dados obtidos estão na tabela 80. 

Tabela 80: Potência instalada (MVA) em transformadores. 
Concessionária Potência instalada Fonte: 

Unidade MVA  
CEB não disponível  
CELG não disponível  
CEMAT 785,5 GRUPO REDE (2001b) 
ENERSUL 710,9345 ENERSUL (2001) 
BOA VISTA 37 ELETRONORTE (2001) 
CELPA 1560 GRUPO REDE (2001a) 
CELTINS 184 GRUPO REDE (2001a) 
MANAUS 412 MANAUS (2001) 
BORBOREMA - CELB 81 SISTEMA (2001) 
CEAL 572 CEAL (2001) 
CELPE 1719 CELPE (2001) 
CEMAR não disponível  
CEPISA 583,1 CEPISA (2001) 
COELBA 2578 COELBA (2001) 
COELCE não disponível  
COSERN não disponível  
ENERGIPE 353 SISTEMA (2001) 
SAELPA 823 SISTEMA (2001) 
SULGIPE não disponível  
AESSUL não disponível  
CEEE não disponível  
CELESC não disponível  
COPEL 5558 COPEL (2003) 
RGE não disponível  
BANDEIRANTES 3673 BANDEIRANTES (2001) 
CATAGUAZES 693 SISTEMA (2001) 
CEMIG 11504,4 CEMIG (2002) 
CERJ 1650 BNDES (2001) 
CPFL 3696 CPFL (2002) 
ELEKTRO não disponível  
ELETROPAULO 8900 ELETROPAULO (2001) 
ESCELSA 1253 ESCELSA (2003) 
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LIGHT 3953 LIGHT (2001) 
 

Para complementar a tabela 80, optou-se por tentar achar uma correlação 

entre a potência instalada (em MVA) e um produto entre a energia distribuída (em 

MWh) e a quantidade de transformadores. 

A correlação obtida é mostrada na figura 5.39. 

Fig. 5.39: Correlação entre potência instalada, energia distribuída e quantidade de 
transformadores. 

Essa correlação resultou numa boa aproximação com uma análise de 

regressão, com um R2 de 0,979 (quanto mais próximo de 1 melhor é o ajuste da 

regressão). O cálculo deste R2 e a tabela de dados são mostrados na tabela 81. 

Tabela 81: Planilha da correlação da potência instalada. 
 X Y Ye   

Concessionária Ed x nT Potência instalada Potência instalada (Y-Ye)² Y² 
  dados reais / MVA correlação / MVA   

CEB 73450310016 969,5916678  
CELG 1,64454E+11 1399,534087  
CEMAT 37041877760 785,5 709,9265357 5711,3 617010,3
ENERSUL 46104861159 710,9345 784,3248971 5386,2 505427,9
BOA VISTA 311922402 37 80,63541325 1904,0 1369,0
CELPA 67306301504 1560 931,781101 394659,0 2433600,0
CELTINS 1831966654 184 180,5636146 11,8 33856,0
MANAUS 11687268714 412 419,8487111 61,6 169744,0
BORBOREMA - CELB 984541496 81 136,0912446 3035,0 6561,0
CEAL 24540076206 572 588,5580145 274,2 327184,0
CELPE 5,35048E+11 1719 2394,865447 456794,1 2954961,0
CEMAR 28324965978 628,281886  

Correlação entre potência instalada, energia distribuída e n°. de transformadores
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CEPISA 16647636720 583,1 493,2333134 8076,0 340005,6
COELBA 5,18297E+11 2578 2360,430108 47336,7 6646084,0
COELCE 2,84169E+11 1795,328896  
COSERN 44778195279 773,9664212  
ENERGIPE 18074518915 353 512,0528608 25297,8 124609,0
SAELPA 24694191998 823 590,2382248 54178,0 677329,0
SULGIPE 460161765 96,25378261  
AESSUL 2,17357E+11 1589,059669  
CEEE 1,68776E+11 1416,165671  
CELESC 1,05712E+12 3265,443341  
COPEL 4,41932E+12 5558 6263,524858 497765,3 30891364,0
RGE 2,30247E+11 1631,296448  
BANDEIRANTES 1,38692E+12 3673 3695,222436 493,8 13490929,0
CATAGUAZES 27849938688 693 623,4619198 4835,5 480249,0
CEMIG 1,80394E+13 11504,4 11884,3877 144390,7 132351219,4
CERJ 3,46847E+11 1650 1965,891923 99787,7 2722500,0
CPFL 1,54721E+12 3696 3883,9002 35306,5 13660416,0
ELEKTRO 1,11306E+12 3343,029237  
ELETROPAULO 6,56595E+12 8900 7500,884696 1957523,6 79210000,0
ESCELSA 1,92967E+11 1253 1505,231106 63620,5 1570009,0
LIGHT 1,45611E+12 3953 3778,048871 30607,9 15626209,0
Ed = Energia distribuída em MWh no ano de 1999. 
nT = número de transformadores aéreos totais. 
 
Y = potência instalada real 
Ye = potência instalada calculada pela correlação 

 
 

Para obter a potência média instalada na rede rural e na rede urbana 

separadamente, padronizou-se a rede rural com transformadores de 15 kVA, exceto 

para as concessionárias cujos valores foram obtidos separadamente. A potência 

utilizada foi a real e complementada com a potência calculada pela correlação. O 

resultado final da potência média por transformadores é apresentado na tabela 82. 

Tabela 82: Potência média dos transformadores para a rede rural e para a rede 
urbana. 

Potência por transformador 
Concessionária urbano rural 

 kVA kVA  
CEB 62,43 15,00 
CELG 52,59 0 
CEMAT 65,20 15,00 
ENERSUL 52,38 16,97 
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BOA VISTA 28,36 15,00 
CELPA 117,30 15,00 
CELTINS 69,26 15,00 
MANAUS 79,81 0 
BORBOREMA – CELB 66,24 23,14 
CEAL 52,11 33,67 
CELPE 51,82 15,00 
CEMAR 54,42 15,00 
CEPISA 87,87 15,00 
COELBA 53,97 15,00 
COELCE 103,57 15,00 
COSERN 70,60 15,00 
ENERGIPE 35,03 21,32 
SAELPA 75,46 59,69 
SULGIPE 77,62 15,00 
AESSUL 99,96 15,00 
CEEE 79,79 15,00 
CELESC 56,94 15,00 
COPEL 35,32 15,00 
RGE 94,48 15,00 
BANDEIRANTES 76,07 15,00 
CATAGUAZES 44,13 17,62 
CEMIG 48,70 12,54 
CERJ 45,13 15,00 
CPFL 48,91 15,00 
ELEKTRO 61,96 15,00 
ELETROPAULO 47,98 0 
ESCELSA 54,50 15,00 
LIGHT 68,14 15,00 
 

Os sistemas de transformação (conjunto de acessórios para um uso de um 

transformador, como os suportes e cabos de cobre) são diretamente proporcionais a 

quantidade de transformadores por km de rede, conforme aplicado nos modelos 

estacionários. 

A quantidade dos postes, tanto na região rural quanto urbana, foi baseada em 

padronizações, conforme discutido nos modelos estacionários (ver 5.31 e 5.3.2). Ou 

seja, todas as concessionárias possuem: 

 12,5 postes de concreto armado duplo T de 12m e 12,5 de 9m, para cada 1 km 

de rede aérea urbana; e 

 12,5 postes de madeira tratada de 11m, para cada km de rede aérea rural. Mas 

como a vida útil dos postes de madeira é de 15 anos, para cada km de rede dentro 

do horizonte de análise são necessários 16,67 postes. 
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As quilometragens de cabos condutores também são as de padronização. 

Todas as concessionárias terão para 1 km de rede: 

 3 km de cabos condutores CAA 4/0 AWG para a rede aérea rural primária; 

 3 km de cabos condutores CA 336,4 MCM para a rede aérea urbana primária; 

e 

 1 km de cabo multiplexado quadruplex 3x1x120x70mm2 para a rede aérea 

urbana secundária. 

Outros dois componentes assumidos como iguais para todas as 

concessionárias são os isoladores roldana da rede área urbana e o sistema de 

aterramento. Assumiu-se que 100 isoladores roldanas (4 para cada poste) seriam 

instalados em 1 km de rede aérea urbana e que cada km de rede aérea teria 5 sistemas 

de aterramentos. 

As quantidades de cruzetas, mãos francesas e isoladores tipo pilar (rede 

primária) apresentam uma quantidade fixa por km de rede porém também dependem 

da quantidade de transformadores, novamente conforme explicitado nos modelos 

estacionários. Deve-se destacar que as cruzetas possuem uma vida útil de 15 anos, 

portanto para o horizonte de análise de 20 anos são necessários 1,33 (ou 20/15) vezes 

mais cruzetas. Outra informação a se destacar se refere a quantidade de 

transformadores pela qual os referidos componentes dependente devem ser 

proporcionais. Os componentes devem ser proporcionais a quantidade de 

transformadores para que 1 km de rede funcione em um instante qualquer, portanto 

não se assume a variação devido a vida útil e o horizonte de análise, consiste nos 

transformadores sem multiplicar pelo fator 0,8. 

Assumiu-se também que na rede rural haveria 4 isoladores tipo roldana por 

transformador. 

Nas tabelas 83 e 84 são apresentadas as tabelas das quantidades dos 

componentes variáveis de uma concessionária para outra e a massa total de 1 km de 

rede, já consolidados para 20 anos de operação. 

Tabela 83: Quantidade de componentes variáveis e massa total de 1 km de rede área 
de distribuição urbana. 

Concessionária Transformador Potência do 
transformador 

Cruzetas Isolador pilar 
de 36,2 kV 

Mão 
francesa 

Massa total

unidade unidades kVA unidades unidades unidades kg 
CEB 1,74 62,43 22,46 39,67 33,68 25362,92 
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CELG 0,76 52,59 19,19 38,45 28,79 24810,89 
CEMAT 1,03 65,20 20,09 38,78 30,13 24992,10 
ENERSUL 1,12 52,38 20,40 38,90 30,60 24991,45 
BOA VISTA 1,35 28,36 21,18 39,19 31,77 24993,13 
CELPA 1,08 117,30 20,27 38,85 30,41 25223,73 
CELTINS 0,19 69,26 17,28 37,73 25,93 24535,01 
MANAUS 1,15 79,81 20,50 38,94 30,75 25118,85 
BORBOREMA - CELB 0,64 66,24 18,80 38,30 28,19 24782,36 
CEAL 0,56 52,11 18,55 38,20 27,82 24712,66 
CELPE 0,40 51,82 17,99 38,00 26,99 24629,31 
CEMAR 0,41 54,42 18,02 38,01 27,04 24637,91 
CEPISA 0,39 87,87 17,96 37,99 26,94 24675,02 
COELBA 0,60 53,97 18,65 38,24 27,98 24732,68 
COELCE 0,47 103,57 18,23 38,09 27,35 24751,58 
COSERN 0,68 70,60 18,92 38,34 28,38 24813,44 
ENERGIPE 0,69 35,03 18,97 38,36 28,45 24733,73 
SAELPA 0,55 75,46 18,49 38,18 27,73 24749,85 
SULGIPE 1,13 77,62 20,45 38,92 30,67 25101,23 
AESSUL 0,90 99,96 19,65 38,62 29,48 25031,63 
CEEE 0,88 79,79 19,59 38,59 29,38 24955,14 
CELESC 1,00 56,94 19,99 38,75 29,98 24946,24 
COPEL 1,53 35,32 21,77 39,42 32,66 25104,90 
RGE 0,81 94,48 19,36 38,51 29,04 24956,65 
BANDEIRANTES 0,71 76,07 19,05 38,39 28,57 24849,37 
CATAGUAZES 6,75 44,13 39,17 45,94 58,76 27612,92 
CEMIG 2,07 48,70 23,57 40,09 35,35 25440,72 
CERJ 1,33 45,13 21,09 39,16 31,63 25060,54 
CPFL 2,01 48,91 23,35 40,01 35,03 25410,77 
ELEKTRO 1,13 61,96 20,44 38,91 30,66 25036,17 
ELETROPAULO 1,93 47,98 23,11 39,91 34,66 25367,98 
ESCELSA 1,04 54,50 20,13 38,80 30,20 24959,56 
LIGHT 2,33 68,14 24,43 40,41 36,64 25727,73 

 

Tabela 84: Quantidade de componentes variáveis e massa total de 1 km de rede área 
de distribuição rural. 

Concessionária Transformador Potência do 
transformador

Cruzetas Isolador pilar 
15 kV 

Isolador 
roldana 

Mão 
francesa 

Massa 
total 

unidade unidades kVA unidades unidades unidades unidades kg 
CEB 0,96 15,00 19,88 38,70 4,81 29,81 9351,93 
CELG 0,00  16,67 37,50 0,00 25,00 9103,77 
CEMAT 0,09 15,00 16,97 37,61 0,45 25,45 9126,98 
ENERSUL 0,34 16,97 17,80 37,92 1,70 26,70 9193,13 
BOA VISTA 0,37 15,00 17,88 37,96 1,83 26,83 9197,93 
CELPA 0,98 15,00 19,94 38,73 4,91 29,91 9356,64 
CELTINS 0,08 15,00 16,92 37,59 0,38 25,38 9123,33 
MANAUS 0,00  16,67 37,50 0,00 25,00 9103,77 
BORBOREMA - CELB 0,54 23,14 18,48 38,18 2,72 27,72 9257,15 
CEAL 1,24 33,67 20,79 39,05 6,19 31,19 9491,58 
CELPE 0,85 15,00 19,50 38,56 4,25 29,25 9323,07 
CEMAR 0,17 15,00 17,25 37,72 0,87 25,87 9148,78 
CEPISA 0,44 15,00 18,13 38,05 2,20 27,20 9216,95 
COELBA 0,14 15,00 17,15 37,68 0,72 25,72 9140,78 
COELCE 0,85 15,00 19,51 38,57 4,26 29,26 9323,56 
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COSERN 0,48 15,00 18,28 38,11 2,42 27,42 9228,77 
ENERGIPE 0,27 21,32 17,58 37,84 1,37 26,37 9179,31 
SAELPA 0,42 59,69 18,08 38,03 2,12 27,12 9269,25 
SULGIPE 0,36 15,00 17,85 37,95 1,78 26,78 9195,60 
AESSUL 0,49 15,00 18,30 38,11 2,45 27,45 9230,02 
CEEE 0,40 15,00 18,00 38,00 1,99 26,99 9206,54 
CELESC 0,86 15,00 19,53 38,57 4,30 29,30 9325,23 
COPEL 1,52 15,00 21,74 39,40 7,61 32,61 9495,81 
RGE 0,52 15,00 18,40 38,15 2,60 27,60 9237,86 
BANDEIRANTES 1,39 15,00 21,29 39,23 6,94 31,94 9461,31 
CATAGUAZES 0,00  16,67 37,50 0,00 25,00 9103,77 
CEMIG 1,04 12,54 20,12 38,79 5,18 30,18 9363,20 
CERJ 1,30 15,00 21,02 39,13 6,52 31,52 9440,05 
CPFL 0,27 15,00 17,58 37,84 1,37 26,37 9174,33 
ELEKTRO 0,91 15,00 19,71 38,64 4,57 29,57 9339,47 
ELETROPAULO 0,00  16,67 37,50 0,00 25,00 9103,77 
ESCELSA 0,53 15,00 18,42 38,16 2,63 27,63 9239,51 
LIGHT 0,65 15,00 18,83 38,31 3,25 28,25 9271,39 

5.10.2 Energia perdida durante a operação 

A quantidade de energia perdida varia muito de uma empresa concessionária 

para outra. Durante o levantamento desse dado obteve-se valores percentuais em 

relação a energia que vem da transmissão, desde 7,7% para a ELEKTRO até 30,1% 

para a CELPA. 

Segundo Vattenfall (1999) a única relevância ambiental do transporte de 

energia elétrica reside na perda de energia elétrica que acarreta a necessidade de 

gerar mais energia do que é realmente aproveitado. Dessa forma, esses dados são de 

grande importância ao inventário. 

Não foram obtidos os dados de perdas de 7 das 33 empresas consideradas, 

para estes casos utilizou-se a perda média das demais concessionárias (14,7%). 

A tabela 85 apresenta os valores das perdas de energia. 

Tabela 85: Perda de energia no ano de 1999 e extrapolada para 20 anos. 
   Extrapolação para 20 anos  

Concessionária Energia perdida Energia perdida Energia Distribuída Energia perdida FONTE 
Ano / Unidade 1999 / % 1999 / MWh 20 anos / MWh 20 anos / MWh  
CEB 8,8 349335 72407640 6986702 BNDES (2001) 
CELG 11,7 818794 123588860 16375874 BNDES (2001) 
CEMAT 20,7 753522 57733600 15070435 BNDES (2001) 
ENERSUL 17,2 541001 52087060 10820017 BNDES (2001) 
BOA VISTA 14,7 40056 4648620 801110 (*) 
CELPA 30,1 1477524 68623880 29550483 GRUPO REDE (2001b)
CELTINS 18,4 145301 12887560 2906018 GRUPO REDE (2001b)
MANAUS 24,6 738684 45281940 14773683 MANAUS (2001) 
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BORBOREMA - CELB 13,4 74751 9661840 1495019 SISTEMA (2002) 
CEAL 14,7 324141 37617960 6482814 (*) 
CELPE 20,2 1774051 140167600 35481022 BNDES (2001) 
CEMAR 14,7 378221 43894260 7564427 (*) 
CEPISA 14,7 224276 26028200 4485516 (*) 
COELBA 13,7 1433232 180566260 28664632 BNDES (2001) 
COELCE 11,3 726217 114009600 14524335 BNDES (2001) 
COSERN 14,7 462719 53700540 9254372 (*) 
ENERGIPE 15,4 314999 34608940 6299973 SISTEMA (2002) 
SAELPA 27,5 767201 40452440 15344029 SISTEMA (2002) 
SULGIPE 14,7 27564 3198900 551276 (*) 
AESSUL 9,7 730278 135967180 14605555 BNDES (2001) 
CEEE 14,7 996835 115687120 19936702 (*) 
CELESC 7,9 960967 224063380 19219334 BNDES (2001) 
COPEL 9,371 1613970 312181240 32279407 COPEL (2003) 
RGE 14,8 909618 104729040 18192368 BNDES (2001) 
BANDEIRANTES 9,5 2314899 441049120 46297974 BNDES (2001) 
CATAGUAZES 13,3 144255 18807360 2885097 BNDES (2001) 
CEMIG 9,6 3784676 712780580 75693513 CEMIG (2001) 
CERJ 20,5 1835804 142386760 36716083 BNDES (2001) 
CPFL 9,5 2000076 381067100 40001519 BNDES (2001) 
ELEKTRO 7,7 893498 214207380 17869955 BNDES (2001) 
ELETROPAULO 13,3 5430529 708010260 108610570 BNDES (2001) 
ESCELSA 9,1 604991 120865200 12099817 BNDES (2001) 
LIGHT 14,9 4170309 476366880 83406187 BNDES (2001) 
(*) Valor médio de perda de energia elétrica (14,7%). 

 

A energia perdida apresentada na tabela 85 é global para cada concessionária, 

isto é, não está separada em energia perdida na área rural e na área urbana. Para obter 

esses valores, utilizaram-se dados de ABRADEE (2001) para estimar a energia 

distribuída na área rural e na área urbana (residencial, comercial e industrial). Esses 

dados são apresentados na tabela 86. 

Tabela 86: Energia distribuída na área rural e na área urbana em 2000 (ABRADEE, 
2001). 

Concessionária Total Rural Urbano Rural Urbano 
Unidade GWh GWh GWh % % 

CEB 3782 94 3688 2,49 97,51 
CELG 6514 646 5868 9,92 90,08 
CEMAT 3153 181 2972 5,74 94,26 
ENERSUL 2811 266 2545 9,46 90,54 
BOA VISTA 264 2 262 0,76 99,24 
CELPA 3854 40 3814 1,04 98,96 
CELTINS 711 23 688 3,23 96,77 
MANAUS 2548 5 2543 0,20 99,80 
BORBOREMA - CELB 511 17 494 3,33 96,67 
CEAL 1897 91 1806 4,80 95,20 
CELPE 7425 403 7022 5,43 94,57 
CEMAR 2319 43 2276 1,85 98,15 
CEPISA 1378 64 1314 4,64 95,36 
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COELBA 9766 599 9167 6,13 93,87 
COELCE 5834 296 5538 5,07 94,93 
COSERN 2775 147 2628 5,30 94,70 
ENERGIPE 1788 64 1724 3,58 96,42 
SAELPA 2074 66 2008 3,18 96,82 
SULGIPE 176 4 172 2,27 97,73 
AESSUL 7390 812 6578 10,99 89,01 
CEEE 6130 345 5785 5,63 94,37 
CELESC 12022 1241 10781 10,32 89,68 
COPEL 16650 1129 15521 6,78 93,22 
RGE 5689 797 4892 14,01 85,99 
BANDEIRANTES 21970 285 21685 1,30 98,70 
CATAGUAZES 1004 108 896 10,76 89,24 
CEMIG 37542 1676 35866 4,46 95,54 
CERJ 7656 204 7452 2,66 97,34 
CPFL 20375 881 19494 4,32 95,68 
ELEKTRO 11279 700 10579 6,21 93,79 
ELETROPAULO 37424 24 37400 0,06 99,94 
ESCELSA 6460 341 6119 5,28 94,72 
LIGHT 23884 40 23844 0,17 99,83 

 

Como os inventários de uso estão sendo trabalhados na base de uso de 1 km 

de rede durante 20 anos, a energia perdida deve ser consolidada para este fluxo de 

referência. Essa consolidação foi realizada utilizando-se os percentuais de energia 

distribuída da tabela 86 e a energia perdida total extrapolada para 20 anos da tabela 

85 para cálculo da energia perdida em cada rede (rural e urbana). Em seguida 

dividiu-se esse valor calculado pelas respectivas extensões da rede rural ou urbana da 

concessionária (tabela 8). Os valores obtidos são apresentados na tabela 87. 

Tabela 87: Valores de energia perdida para 1 km de rede em 20 anos. 
 Energia distribuída em 20 anos Perdida em 20 anos

Concessionária Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 
Unidade MWh MWh MWh/km MWh/km MWh/km MWh/km

CEB 1799661 70607979 346 10928 33,38 1054,49 
CELG 12256433 111332427 126 3961 16,72 524,85 
CEMAT 3314235 54419365 366 5913 95,48 1543,38 
ENERSUL 4928907 47158153 342 5691 71,02 1182,11 
BOA VISTA 35217 4613403 204 6184 35,08 1065,74 
CELPA 712235 67911645 121 7426 51,93 3197,79 
CELTINS 416897 12470663 166 1109 37,47 250,09 
MANAUS 88858 45193082 444 12575 144,95 4102,59 
BORBOREMA - CELB 321431 9340409 211 9331 32,61 1443,84 
CEAL 1804552 35813408 563 3822 97,03 658,68 
CELPE 7607750 132559850 133 4227 33,71 1069,97 
CEMAR 813908 43080352 95 1988 16,30 342,68 
CEPISA 1208857 24819343 89 2247 15,41 387,29 
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COELBA 11075076 169491184 149 2865 23,63 454,75 
COELCE 5784512 108225088 162 5365 20,66 683,46 
COSERN 2844677 50855863 238 4561 40,96 786,02 
ENERGIPE 1238799 33370141 618 3326 112,41 605,45 
SAELPA 1287300 39165140 73 4501 27,66 1707,36 
SULGIPE 72702 3126198 16 5228 2,75 900,91 
AESSUL 14939831 121027349 484 10377 51,96 1114,70 
CEEE 6510939 109176181 231 7912 39,74 1363,58 
CELESC 23129484 200933896 494 5674 42,41 486,71 
COPEL 21168326 291012914 184 8636 19,04 892,92 
RGE 14672006 90057034 301 7435 52,21 1291,48 
BANDEIRANTES 5721393 435327727 545 8702 57,24 913,49 
CATAGUAZES 2023102 16784258 0 23119 0,00 3546,48 
CEMIG 31820901 680959679 128 13423 13,64 1425,50 
CERJ 3794005 138592755 340 7529 87,60 1941,32 
CPFL 16477061 364590039 694 12511 72,89 1313,33 
ELEKTRO 13294190 200913190 230 7478 19,23 623,82 
ELETROPAULO 454047 707556213 0 9211 0,00 1413,04 
ESCELSA 6380036 114485164 341 7593 34,09 760,17 
LIGHT 797801 475569079 162 24225 28,37 4241,58 

5.10.3 Transportes de carga 

O transporte de cargas segue as discussões apresentadas no item 5.2.5. Cada 

concessionária é relacionada com seu respectivo estado federativo do Brasil. Para 

cada concessionária foi avaliado se o estado extrai, beneficia e/ou produz os 

materiais. Se a resposta fosse afirmativa, definia-se um valor padrão de transporte 

rodoviário ou ferroviário. Se a resposta fosse negativa, utilizava-se a distância da 

capital do respectivo estado e da capital do estado mais próximo cuja resposta fosse 

afirmativa, os valores das distâncias são as distâncias rodoviárias de DNIT (2003). 

O fluxo do processo da modelagem dos transportes está representado na 

figura 5.40. 
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Fig. 5.40: Fluxo do processo de modelagem do transporte de materiais. 

Uma hipótese fundamental utilizada foi que os componentes do sistema 

seriam fabricados no próprio estado federativo onde seriam utilizados, isso inclui as 

indústrias de concreto, os tratadores de madeira e as indústrias de cerâmicas. 

Conforme informações de SNIC (2003), apenas os estados de Tocantins e 

Roraima, dentre os estados avaliados, não produzem cimento portland. O transporte 

de cimento é realizado por caminhões. 

Conforme DNPM (2001b), areia e brita (agregado) são materiais comuns de 

se encontrar e distâncias grandes de transporte são economicamente inviáveis. A 

distância viável está por volta de até 50 km em caminhões. 
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A gipsita, segundo DNPM (2001a), é extraída nos estados de Pernambuco, 

Ceará, Maranhão, Amazonas e Tocantins. Seu transporte é realizado por caminhões. 

A rocha calcária foi assumida como extraída em todos os estados e o seu 

transporte (na forma de calcário ou de calcita) é realizado por ferrovias. 

O Eucalipto é plantado nos estados de Amapá, Bahia , Espírito Santo, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 

Paulo. O transporte da madeira cortada é realizado por uma distância mínima 

assumida como 100 km e através de caminhões. 

Os minérios metálicos serão transportados por ferrovias. A distância mínima 

foi admitida como 50 km. 

O minério de ferro provém de Minas Gerais. O aço é produzido nos estado de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. O transporte do aço é 

realizado por ferrovias. A distância mínima padrão é de 100 km para o aço e 50 km 

para o minério. 

Ao transporte do coque importado será assumido apenas um transporte, 

interno ao país, de 100 km por ferrovia. 

A bauxita provém de Minas Gerais e do Pará. A alumina é produzida em 

Minas Gerais, Maranhão, São Paulo e no Pará (DNPM, 2001b). O alumínio é 

produzido em Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Pará, São Paulo e no Rio de Janeiro. 

O transporte de bauxita e alumina quando necessário é feito por ferrovias, com 

distância mínima padrão de 50 km. O alumínio é transportado por ferrovias e a 

distância padrão mínima é de 100 km. 

O fluoreto de alumínio é produzido em São Paulo, a criolita em Santa 

Catarina e no Rio de Janeiro. O piche vem da refinaria mais perto (Amazonas, Ceará, 

Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul ou São Paulo). 

Todos os três com transporte rodoviário e distância mínima padrão de 50 km. 

A soda cáustica é produzida nos estados de São Paulo, Pernambuco, Alagoas, 

Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. O transporte é rodoviário 

com padrão de 50 km. 

A cal é produzida onde houver extração de calcário, logo em todos os estados. 

O transporte até seu uso é feito por rodovias, com distância padrão de 50 km. 
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A produção de zinco metálico concentra-se em Minas Gerais (DNPM, 

2001c). Há produção de cobre na Bahia e em menor quantidade no Rio Grande do 

Sul. Foi assumido que a produção de cobre no Rio Grande do Sul é para uso 

exclusivo dos estados na região sul. O transporte do metal é feito por ferrovia, com 

distância padrão de 100 km. 

Segundo DNPM (2001a), o caulim é extraído no Amapá, Bahia, Goiás, Minas 

Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 

Paulo. O feldspato é extraído e beneficiado na Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, 

Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Ambos são transportados 

em rodovias com padrão de 50 km. 

O polietileno é produzido nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e 

Bahia, nas fábricas da Braskem, Politeno, Union Carbide, União e Triunfo. O 

transporte é feito em rodovias com distância padrão de 100 km. 

Um cuidado que se deve ter reside no fato de evitar dupla contagem de 

transporte, por exemplo, se a ENERSUL atuante no Mato Grosso do Sul usa 

componentes com alumínio proveniente de São Paulo, considero o transporte de 

alumínio de São Paulo para Campo Grande e não devo considerar o transporte da 

alumina e bauxita para Campo Grande, pois alumina é produzida em São Paula e 

usada em São Paulo para produzir alumínio e a bauxita vem de Minas Gerais para ser 

usada em São Paulo. Além disso, algumas cadeias produtivas são integradas, não 

havendo necessidade de transporte, este é o caso da indústria do alumínio em Minas 

Gerais e Pará. 

Com base nas informações dadas até o momento foram calculadas as 

distâncias de transporte dos materiais consumidos nas unidades de processo e depois 

ao multiplicar pelas respectivas massas dos materiais, obteve-se os valores de kg·km 

ou t·km, unidades típicas de transporte de carga. Os dados utilizados no inventário, já 

consolidados aos fluxos de referência estão apresentados nas tabelas 88 a 96. As 

siglas R e F na linha de tipo referem-se a rodoviário e ferroviário, respectivamente. 
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Tabela 88: Transporte nas unidade de processo de produção do blend de cimento e 
do cimento portland. 

Unidade de processo blend para cimento cimento portland
material areia calcita bauxita minério de ferro xisto argila gipsita 

Tipo R F F F F F R 
Unidade kg·km kg·km kg·km kg·km kg·km kg·km kg·km 

CEB 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 53,515 
CELG 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 48,070 
CEMAT 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 98,120 
ENERSUL 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 98,175 
BOA VISTA 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 43,175 
CELPA 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 44,330 
CELTINS 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 2,7500 
MANAUS 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 2,7500 
BORBOREMA - CELB 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 6,6000 
CEAL 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 15,675 
CELPE 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 2,7500 
CEMAR 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 2,7500 
CEPISA 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 24,530 
COELBA 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 46,145 
COELCE 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 2,7500 
COSERN 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 16,335 
ENERGIPE 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 27,555 
SAELPA 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 6,6000 
SULGIPE 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 27,555 
AESSUL 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 151,08 
CEEE 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 151,08 
CELESC 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 128,48 
COPEL 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 111,98 
RGE 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 151,08 
BANDEIRANTES 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 97,680 
CATAGUAZES 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 92,950 
CEMIG 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 92,950 
CERJ 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 116,82 
CPFL 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 97,680 
ELEKTRO 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 97,680 
ELETROPAULO 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 97,680 
ESCELSA 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 104,00 
LIGHT 11 42,45 0,8945 0,2335 2,2 2,2 116,82 

   (*) (*) (*) (*)  
(*) Admitidas como impurezas da calcita 

Tabela 89: Transporte nas unidade de processo de produção do concreto armado e de 
tratamento da madeira. 

Unidade de processo concreto armado madeira serrada
material cimento areia agregado aço madeira 

Tipo R R R F R 
Unidades kg·km kg·km kg·km kg·km kg·km 

CEB 8981,5 10328,5 25597,5 29640 666900 
CELG 8981,5 10328,5 25597,5 36240 815400 
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CEMAT 8981,5 10328,5 25597,5 63760 90000 
ENERSUL 8981,5 10328,5 25597,5 40560 90000 
BOA VISTA 141009,6 10328,5 25597,5 189440 3452400 
CELPA 8981,5 10328,5 25597,5 112960 90000 
CELTINS 174780 10328,5 25597,5 67600 1154700 
MANAUS 8981,5 10328,5 25597,5 158040 2745900 
BORBOREMA - CELB 8981,5 10328,5 25597,5 86840 854100 
CEAL 8981,5 10328,5 25597,5 74160 568800 
CELPE 8981,5 10328,5 25597,5 82440 755100 
CEMAR 8981,5 10328,5 25597,5 109520 725400 
CEPISA 8981,5 10328,5 25597,5 92080 852300 
COELBA 8981,5 10328,5 25597,5 54880 90000 
COELCE 8981,5 10328,5 25597,5 101120 1250100 
COSERN 8981,5 10328,5 25597,5 93920 1013400 
ENERGIPE 8981,5 10328,5 25597,5 63120 320400 
SAELPA 8981,5 10328,5 25597,5 86840 854100 
SULGIPE 8981,5 10328,5 25597,5 63120 320400 
AESSUL 8981,5 10328,5 25597,5 44360 90000 
CEEE 8981,5 10328,5 25597,5 44360 90000 
CELESC 8981,5 10328,5 25597,5 28200 90000 
COPEL 8981,5 10328,5 25597,5 16320 90000 
RGE 8981,5 10328,5 25597,5 44360 90000 
BANDEIRANTES 8981,5 10328,5 25597,5 4000 90000 
CATAGUAZES 8981,5 10328,5 25597,5 4000 90000 
CEMIG 8981,5 10328,5 25597,5 4000 90000 
CERJ 8981,5 10328,5 25597,5 4000 386100 
CPFL 8981,5 10328,5 25597,5 4000 90000 
ELEKTRO 8981,5 10328,5 25597,5 4000 90000 
ELETROPAULO 8981,5 10328,5 25597,5 4000 90000 
ESCELSA 8981,5 10328,5 25597,5 4000 90000 
LIGHT 8981,5 10328,5 25597,5 4000 386100 

Tabela 90: Transporte nas unidade de processo de produção do aço. 
Unidade de processo lingotes aço com 20% de sucata ferro gusa sinter 

material HCl cal coque cal coque minério
Tipo R R F R F F 

Unidades kg·km kg·km kg·km kg·km kg·km kg·km 
CEB 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
CELG 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
CEMAT 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
ENERSUL 2,9 3,5 46,2 6,5 100 849,7 
BOA VISTA 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
CELPA 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
CELTINS 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
MANAUS 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
BORBOREMA - CELB 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
CEAL 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
CELPE 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
CEMAR 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
CEPISA 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
COELBA 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
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COELCE 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
COSERN 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
ENERGIPE 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
SAELPA 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
SULGIPE 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
AESSUL 2,9 3,5 46,2 6,5 100 849,7 
CEEE 2,9 3,5 46,2 6,5 100 849,7 
CELESC 2,9 3,5 46,2 6,5 100 849,7 
COPEL 2,9 3,5 46,2 6,5 100 849,7 
RGE 2,9 3,5 46,2 6,5 100 849,7 
BANDEIRANTES 2,9 3,5 46,2 6,5 100 849,7 
CATAGUAZES 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
CEMIG 2,9 3,5 46,2 6,5 100 72,5 
CERJ 24,882 3,5 46,2 6,5 100 629,3 
CPFL 2,9 3,5 46,2 6,5 100 849,7 
ELEKTRO 2,9 3,5 46,2 6,5 100 849,7 
ELETROPAULO 2,9 3,5 46,2 6,5 100 849,7 
ESCELSA 2,9 3,5 46,2 6,5 100 759,8 
LIGHT 24,882 3,5 46,2 6,5 100 629,3 

Tabela 91: Transporte nas unidades de processo do alumínio. 
Concessionária alumina alumínio primário 

Materiais bauxita soda cal alumina coque AlF3 criolita 
Tipo F R R F F R R 

Unidades kg·km kg·km kg·km kg·km kg·km kg·km kg·km 
CEB 170,066 6,1835 1,28625 0 48,24 12,21224 3,55012 
CELG 170,066 6,1835 1,28625 0 48,24 12,21224 3,55012 
CEMAT 170,066 6,1835 1,28625 0 48,24 12,21224 3,55012 
ENERSUL 1993,173 6,1835 1,28625 0 48,24 1,042 3,50922 
BOA VISTA 170,066 6,1835 1,28625 0 48,24 12,21224 3,55012 
CELPA 170,066 259,707 1,28625 0 48,24 61,12372 26,585 
CELTINS 170,066 259,707 1,28625 0 48,24 61,12372 26,585 
MANAUS 170,066 6,1835 1,28625 0 48,24 12,21224 3,55012 
BORBOREMA - CELB 170,066 6,1835 1,28625 2666,619 48,24 40,88808 13,46428 
CEAL 170,066 6,1835 1,28625 2666,619 48,24 40,88808 13,46428 
CELPE 170,066 6,1835 1,28625 2666,619 48,24 40,88808 13,46428 
CEMAR 2741,463 194,5329 1,28625 0 48,24 61,8948 24,6627 
CEPISA 2741,463 194,5329 1,28625 0 48,24 61,8948 24,6627 
COELBA 170,066 6,1835 1,28625 2666,619 48,24 40,88808 13,46428 
COELCE 2741,463 194,5329 1,28625 0 48,24 61,8948 24,6627 
COSERN 170,066 6,1835 1,28625 2666,619 48,24 40,88808 13,46428 
ENERGIPE 170,066 6,1835 1,28625 2666,619 48,24 40,88808 13,46428 
SAELPA 170,066 6,1835 1,28625 2666,619 48,24 40,88808 13,46428 
SULGIPE 170,066 6,1835 1,28625 2666,619 48,24 40,88808 13,46428 
AESSUL 1993,173 6,1835 1,28625 0 48,24 1,042 3,50922 
CEEE 1993,173 6,1835 1,28625 0 48,24 1,042 3,50922 
CELESC 1993,173 6,1835 1,28625 0 48,24 1,042 3,50922 
COPEL 1993,173 6,1835 1,28625 0 48,24 1,042 3,50922 
RGE 1993,173 6,1835 1,28625 0 48,24 1,042 3,50922 
BANDEIRANTES 1993,173 6,1835 1,28625 0 48,24 1,042 3,50922 
CATAGUAZES 170,066 6,1835 1,28625 0 48,24 12,21224 3,55012 
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CEMIG 170,066 6,1835 1,28625 0 48,24 12,21224 3,55012 
CERJ 1993,173 6,1835 1,28625 833,8044 48,24 8,94036 0,409 
CPFL 1993,173 6,1835 1,28625 0 48,24 1,042 3,50922 
ELEKTRO 1993,173 6,1835 1,28625 0 48,24 1,042 3,50922 
ELETROPAULO 1993,173 6,1835 1,28625 0 48,24 1,042 3,50922 
ESCELSA 1993,173 6,1835 1,28625 833,8044 48,24 8,94036 0,409 
LIGHT 1993,173 6,1835 1,28625 833,8044 48,24 8,94036 0,409 

Tabela 92: Transporte do zinco para a galvanizadora e transportes das unidades de 
processo do cobre. 

Unidade de processo zinco para galvanização + proc. cobre 
materiais zinco minério coque 

Tipo  R F F 
Unidades kg·km kg·km kg·km 

CEB 741 44,5 29,7 
CELG 906 44,5 29,7 
CEMAT 1594 44,5 29,7 
ENERSUL 1453 44,5 29,7 
BOA VISTA 4736 44,5 29,7 
CELPA 2824 44,5 29,7 
CELTINS 1690 44,5 29,7 
MANAUS 3951 44,5 29,7 
BORBOREMA - CELB 2171 44,5 29,7 
CEAL 1854 44,5 29,7 
CELPE 2061 44,5 29,7 
CEMAR 2738 44,5 29,7 
CEPISA 2302 44,5 29,7 
COELBA 1372 44,5 29,7 
COELCE 2528 44,5 29,7 
COSERN 2348 44,5 29,7 
ENERGIPE 1578 44,5 29,7 
SAELPA 2171 44,5 29,7 
SULGIPE 1578 44,5 29,7 
AESSUL 1712 2750,1 29,7 
CEEE 1712 2750,1 29,7 
CELESC 1301 2750,1 29,7 
COPEL 1004 2750,1 29,7 
RGE 1712 2750,1 29,7 
BANDEIRANTES 586 44,5 29,7 
CATAGUAZES 100 44,5 29,7 
CEMIG 100 44,5 29,7 
CERJ 434 44,5 29,7 
CPFL 586 44,5 29,7 
ELEKTRO 586 44,5 29,7 
ELETROPAULO 586 44,5 29,7 
ESCELSA 524 44,5 29,7 
LIGHT 434 44,5 29,7 

Tabela 93: Transportes da unidade de processo do material cerâmico. 
Unidade de Processo material cerâmico 

Materiais Caolinita Feldspato Areia 
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Tipo R R R 
Unidades kg·km kg·km kg·km 

CEB 94,05 185,25 15 
CELG 22,5 226,5 15 
CEMAT 420,3 398,5 15 
ENERSUL 420,75 247,75 15 
BOA VISTA 1413,45 1184 15 
CELPA 907,65 525 15 
CELTINS 393,3 363,5 15 
MANAUS 1480,95 987,75 15 
BORBOREMA - CELB 83,25 12,5 15 
CEAL 257,4 98,75 15 
CELPE 133,65 30 15 
CEMAR 362,7 267,5 15 
CEPISA 426,15 158,5 15 
COELBA 22,5 12,5 15 
COELCE 241,65 12,5 15 
COSERN 22,5 12,5 15 
ENERGIPE 160,2 89 15 
SAELPA 83,25 12,5 15 
SULGIPE 160,2 89 15 
AESSUL 22,5 119 15 
CEEE 22,5 119 15 
CELESC 22,5 12,5 15 
COPEL 22,5 12,5 15 
RGE 22,5 119 15 
BANDEIRANTES 22,5 12,5 15 
CATAGUAZES 22,5 12,5 15 
CEMIG 22,5 12,5 15 
CERJ 193,05 107,25 15 
CPFL 22,5 12,5 15 
ELEKTRO 22,5 12,5 15 
ELETROPAULO 22,5 12,5 15 
ESCELSA 235,8 131 15 
LIGHT 193,05 107,25 15 

Tabela 94: Transportes na manufatura dos componentes – conjunto 1. 
Componentes condutor 1o. rural condutor 1o. urbano Condutor 2o. 

Material aço alumínio alumínio alumínio XLPE 
Tipo  F F F F R 

Unidades kg·km kg·km kg·km kg·km kg·km 
CEB 99850 218002 348344 844651 264022 
CELG 122084 266545 425911 1032731 240871 
CEMAT 214792 468955 749339 1816969 419834 
ENERSUL 136637 298319 476681 1155838 263762 
BOA VISTA 638176 1393331 2226394 5398472 1237131
CELPA 380534 29420 47010 113988 546252 
CELTINS 227728 377459 603138 1462466 378214 
MANAUS 532397 1162384 1857365 4503666 1032937
BORBOREMA - CELB 292542 279196 446125 1081746 246854 
CEAL 249827 185934 297103 720404 164396 



 243
 

CELPE 277720 246834 394414 956359 218241 
CEMAR 368946 29420 47010 113988 415932 
CEPISA 310195 131213 209665 508386 302520 
COELBA 184877 29420 47010 113988 26012 
COELCE 340648 314794 503007 1219672 361307 
COSERN 316393 331269 529333 1283505 292895 
ENERGIPE 212636 104735 167356 405797 92603 
SAELPA 292542 279196 446125 1081746 246854 
SULGIPE 212636 104735 167356 405797 92603 
AESSUL 149438 326268 521341 1264127 26012 
CEEE 149438 326268 521341 1264127 26012 
CELESC 94999 207411 331421 803615 123817 
COPEL 54978 120034 191801 465071 106129 
RGE 149438 326268 521341 1264127 26012 
BANDEIRANTES 13475 29420 47010 113988 26012 
CATAGUAZES 13475 29420 47010 113988 152430 
CEMIG 13475 29420 47010 113988 152430 
CERJ 13475 29420 47010 113988 111591 
CPFL 13475 29420 47010 113988 26012 
ELEKTRO 13475 29420 47010 113988 26012 
ELETROPAULO 13475 29420 47010 113988 26012 
ESCELSA 13475 153278 244922 593877 229426 
LIGHT 13475 29420 47010 113988 111591 

Tabela 95: Transportes na manufatura dos componentes – conjunto 2. 
Componentes mão franc sistema de aterramento sistema de transformação suporte de transformado 

Materiais aço aço cobre cobre XLPE circ - aço DT - aço 
Tipo F F F F R F F 

Unidades kg·km kg·km kg·km kg·km kg·km kg·km kg·km 
CEB 766,94 10843,05 2403,25 16066,51 549,12 4586,49 5019,90 
CELG 937,71 13257,50 2730,67 18255,37 500,97 5607,78 6137,70 
CEMAT 1649,79 23325,00 4266,35 28521,94 873,17 9866,22 10798,55 
ENERSUL 1049,49 14837,86 4268,02 28533,05 548,57 6276,25 6869,34 
BOA VISTA 4901,76 69301,89 9554,84 63877,14 2573,00 29313,95 32084,03 
CELPA 2922,84 41323,59 3490,20 23333,10 1136,10 17479,43 19131,19 
CELTINS 1749,15 24729,77 2416,55 16155,39 786,61 10460,42 11448,91 
MANAUS 4089,29 57814,98 8324,96 55655,00 2148,31 24455,11 26766,05 
BORBOREMA - CELB 2246,99 31768,24 1577,24 10544,34 513,41 13437,62 14707,44 
CEAL 1918,89 27129,58 1050,38 7022,15 341,91 11475,52 12559,92 
CELPE 2133,14 30158,61 1394,42 9322,13 453,90 12756,77 13962,24 
CEMAR 2833,83 40065,15 2657,54 17766,49 865,06 16947,12 18548,58 
CEPISA 2382,57 33685,17 1932,91 12922,09 629,18 14248,46 15594,90 
COELBA 1420,02 20076,48 166,20 1111,10 54,10 8492,13 9294,61 
COELCE 2616,48 36992,22 2308,52 15433,18 751,45 15647,31 17125,94 
COSERN 2430,18 34358,28 1871,41 12510,99 609,17 14533,18 15906,53 
ENERGIPE 1633,23 23090,87 591,67 3955,52 192,60 9767,19 10690,16 
SAELPA 2246,99 31768,24 1577,24 10544,34 513,41 13437,62 14707,44 
SULGIPE 1633,23 23090,87 591,67 3955,52 192,60 9767,19 10690,16 
AESSUL 1147,82 16228,00 166,20 1111,10 54,10 6864,27 7512,92 
CEEE 1147,82 16228,00 166,20 1111,10 54,10 6864,27 7512,92 
CELESC 729,68 10316,27 791,11 5288,84 257,52 4363,67 4776,02 
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COPEL 422,28 5970,26 1181,68 7899,92 220,73 2525,36 2764,00 
RGE 1147,82 16228,00 166,20 1111,10 54,10 6864,27 7512,92 
BANDEIRANTES 103,50 1463,30 3260,84 21799,78 54,10 618,96 677,45 
CATAGUAZES 103,50 1463,30 2280,26 15244,29 317,03 618,96 677,45 
CEMIG 103,50 1463,30 2280,26 15244,29 317,03 618,96 677,45 
CERJ 103,50 1463,30 2740,64 18322,04 232,09 618,96 677,45 
CPFL 103,50 1463,30 3260,84 21799,78 54,10 618,96 677,45 
ELEKTRO 103,50 1463,30 3260,84 21799,78 54,10 618,96 677,45 
ELETROPAULO 103,50 1463,30 3260,84 21799,78 54,10 618,96 677,45 
ESCELSA 103,50 1463,30 1997,72 13355,42 477,16 618,96 677,45 
LIGHT 103,50 1463,30 2740,64 18322,04 232,09 618,96 677,45 

Tabela 96: Transportes na manufatura dos transformadores. 
Componentes transformador de 15kV transformador de 36,2kV 

Materiais Aço Cobre Aço Cobre 
Tipo F F F F 

Unidades kg·km kg·km kg·km kg·km 
CEB 67945 88392 155474 202260 
CELG 0 0 174859 211397 
CEMAT 146159 156917 342000 367169 
ENERSUL 96118 162282 195335 329792 
BOA VISTA 434258 351429 717996 581042 
CELPA 258941 128370 857237 424968 
CELTINS 154961 88881 374314 214692 
MANAUS 0 0 946316 799800 
BORBOREMA - CELB 226835 66103 469645 136861 
CEAL 224359 50987 356315 80974 
CELPE 188979 51287 395077 107218 
CEMAR 251056 97745 536990 209066 
CEPISA 211077 71093 583027 196365 
COELBA 125803 6113 268038 13024 
COELCE 231800 84908 708077 259362 
COSERN 215295 68831 525418 167976 
ENERGIPE 160359 24118 257212 38685 
SAELPA 351445 102417 503819 146819 
SULGIPE 144692 21762 372027 55952 
AESSUL 101688 6113 303787 18262 
CEEE 101688 6113 265571 15964 
CELESC 64644 29097 141307 63604 
COPEL 37411 43462 66705 77495 
RGE 101688 6113 293410 17638 
BANDEIRANTES 9169 119934 23312 304910 
CATAGUAZES 0 0 17855 163314 
CEMIG 8783 80339 18636 170454 
CERJ 9169 100801 18026 198168 
CPFL 9169 119934 18671 244213 
ELEKTRO 9169 119934 20901 273378 
ELETROPAULO 0 0 18514 242154 
ESCELSA 9169 73477 19626 157269 
LIGHT 9169 100801 21957 241377 
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Para completar os dados de transporte faltam os valores dos transportes de 

instalação, inspeção e manutenção. Todos os três já foram discutidos anteriormente 

quanto a forma como foram calculados à partir da massa total de 1 km de rede (ver 

itens 5.7 e 5.8). Esses valores de transporte calculados são apresentados na tabela 97. 

Tabela 97: Transportes de instalação, inspeção e manutenção. 
 Rural Urbano 

Tipo de transporte Instalação Inspeção Manutenção Instalação Inspeção Manutenção
Unidade t·km t·km t·km t·km t·km t·km 

CEB 2,34 8,00 9,35 6,34 8,00 25,36 
CELG 2,28 8,00 9,10 6,20 8,00 24,81 
CEMAT 2,28 8,00 9,13 6,25 8,00 24,99 
ENERSUL 2,30 8,00 9,19 6,25 8,00 24,99 
BOA VISTA 2,30 8,00 9,20 6,25 8,00 24,99 
CELPA 2,34 8,00 9,36 6,31 8,00 25,22 
CELTINS 2,28 8,00 9,12 6,13 8,00 24,54 
MANAUS 2,28 8,00 9,10 6,28 8,00 25,12 
BORBOREMA - CELB 2,31 8,00 9,26 6,20 8,00 24,78 
CEAL 2,37 8,00 9,49 6,18 8,00 24,71 
CELPE 2,33 8,00 9,32 6,16 8,00 24,63 
CEMAR 2,29 8,00 9,15 6,16 8,00 24,64 
CEPISA 2,30 8,00 9,22 6,17 8,00 24,68 
COELBA 2,29 8,00 9,14 6,18 8,00 24,73 
COELCE 2,33 8,00 9,32 6,19 8,00 24,75 
COSERN 2,31 8,00 9,23 6,20 8,00 24,81 
ENERGIPE 2,29 8,00 9,18 6,18 8,00 24,73 
SAELPA 2,32 8,00 9,27 6,19 8,00 24,75 
SULGIPE 2,30 8,00 9,20 6,28 8,00 25,10 
AESSUL 2,31 8,00 9,23 6,26 8,00 25,03 
CEEE 2,30 8,00 9,21 6,24 8,00 24,96 
CELESC 2,33 8,00 9,33 6,24 8,00 24,95 
COPEL 2,37 8,00 9,50 6,28 8,00 25,10 
RGE 2,31 8,00 9,24 6,24 8,00 24,96 
BANDEIRANTES 2,37 8,00 9,46 6,21 8,00 24,85 
CATAGUAZES 2,28 8,00 9,10 6,90 8,00 27,61 
CEMIG 2,34 8,00 9,36 6,36 8,00 25,44 
CERJ 2,36 8,00 9,44 6,27 8,00 25,06 
CPFL 2,29 8,00 9,17 6,35 8,00 25,41 
ELEKTRO 2,33 8,00 9,34 6,26 8,00 25,04 
ELETROPAULO 2,28 8,00 9,10 6,34 8,00 25,37 
ESCELSA 2,31 8,00 9,24 6,24 8,00 24,96 
LIGHT 2,32 8,00 9,27 6,43 8,00 25,73 
 

5.11 Inventário por concessionária 

Com os dados apresentados até o momento os inventários de cada 

concessionária foram consolidados até a fase de uso, sem consolidar para a unidade 
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funcional. O passo seguinte é consolidar cada inventário, de uso de 1 km de rede 

aérea rural ou urbana durante 20 anos, para as unidades funcionais definidas: 

 (A) 1 MWh entregue aos consumidores da rede aérea rural; 

 (B) 1 MWh entregue aos consumidores da rede aérea urbana; 

 (C) 1 MWh entregue aos consumidores da concessionária (global); 

 (D) 1 MWh·km na área de consumo rural; 

 (E) 1 MWh·km na área de consumo urbana; 

 (F) 1 MWh·km na área abrangida pela concessionária (global); 

Essa consolidação foi realizada da seguinte maneira: 

• primeiramente, a consolidação deve ser realizada para cada área de consumo, 

rural (“A” e “D”) ou urbana (“B” e “E”), em seguida realiza-se a consolidação 

para uma unidade genérica ou global da concessionária (“C” e “F”), este último 

através dos inventários A, B, D e E; 

• A consolidação dos inventários A e B é feita através de uma divisão do 

inventário de uso de 1 km de rede durante 20 anos pela energia total distribuída 

em 20 anos dividida pela extensão total da rede, separadamente entre a rede rural 

e a urbana; 

• A consolidação dos inventários D e E também é feita por uma divisão, mas 

neste caso, divide-se pela energia total distribuída em 20 anos por toda a rede; 

• A explicação matemática das formas de consolidação apresentadas nos dois 

parágrafos anteriores é apresentada a seguir: 

- para esquematizar matematicamente a forma como serão consolidados os 

inventários, convém pensar inicialmente em qual seria o conjunto 

quantificado de aspectos ambientais totais de toda a rede de uma 

concessionária. Como o inventário da distribuição de energia elétrica é 

assumido como linear, este conjunto ou vetor de aspectos poderia ser 

obtido através do equacionamento apresentado na eq. 4; 

- deve-se destacar que o inventário de uso de 1 km de rede durante 20 anos 

ou “I (1km - 20 anos)” está em função de 1 km de rede; 

 

 

 



 247
 

rede da total ambiental Carga  rede da total Extensão  anos) 20 - (1km I =×   (4) 

em unidade de medidas teríamos [ ] J,...) ml, (kg,km
km

...) J, ml, (kg,
=×⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡  

- Aplicado a equação 4 para cada rede (urbana e rural), em seguida 

podemos para cada rede, com essa carga ambiental total, obter a carga 

para a unidade funcional. No caso de 1 MWh de unidade funcional, 

dividimos a carga ambiental total por toda a energia distribuída durante os 

20 anos de uso do sistema, para que tenhamos a carga para exatamente 1 

MWh. No caso de 1 MWh·km devemos dividir pelo produto entre a 

energia total distribuída durante 20 anos e a extensão total da rede, para 

assim obter a carga de 1 MWh·km. Se essas relações forem realizadas na 

forma literal, observaremos que os procedimentos das consolidações dos 

inventários estão corretas; 

- A tabela 98 apresenta os valores da relação energia distribuída por km de 

rede durante 20 anos, para uso na consolidação para 1 MWh de unidade 

funcional. A tabela 99 apresenta a energia distribuída pela rede rural ou 

urbana de cada concessionária. 

Tabela 98: Energia distribuída alocada para cada km de rede durante 20 anos. 
Concessionária Rural Urbana 

Unidade MWh/km MWh/km 
CEB 346 10928 
CELG 126 3961 
CEMAT 366 5913 
ENERSUL 342 5691 
BOA VISTA 204 6184 
CELPA 121 7426 
CELTINS 166 1109 
MANAUS 444 12575 
BORBOREMA - CELB 211 9331 
CEAL 563 3822 
CELPE 133 4227 
CEMAR 95 1988 
CEPISA 89 2247 
COELBA 149 2865 
COELCE 162 5365 
COSERN 238 4561 
ENERGIPE 618 3326 
SAELPA 73 4501 
SULGIPE 16 5228 
AESSUL 484 10377 
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CEEE 231 7912 
CELESC 494 5674 
COPEL 184 8636 
RGE 301 7435 
BANDEIRANTES 545 8702 
CATAGUAZES 0 23119 
CEMIG 128 13423 
CERJ 340 7529 
CPFL 694 12511 
ELEKTRO 230 7478 
ELETROPAULO 0 9211 
ESCELSA 341 7593 
LIGHT 162 24225 

 

Tabela 99: Energia distribuída por cada concessionária para a área rural e urbana 
extrapolada para 20 anos. 

Concessionária Rural Urbana 
Unidade MWh MWh 

CEB 1799661 70607979 
CELG 12256433 111332427 
CEMAT 3314235 54419365 
ENERSUL 4928907 47158153 
BOA VISTA 35217 4613403 
CELPA 712235 67911645 
CELTINS 416897 12470663 
MANAUS 88858 45193082 
BORBOREMA - CELB 321431 9340409 
CEAL 1804552 35813408 
CELPE 7607750 132559850 
CEMAR 813908 43080352 
CEPISA 1208857 24819343 
COELBA 11075076 169491184 
COELCE 5784512 108225088 
COSERN 2844677 50855863 
ENERGIPE 1238799 33370141 
SAELPA 1287300 39165140 
SULGIPE 72702 3126198 
AESSUL 14939831 121027349 
CEEE 6510939 109176181 
CELESC 23129484 200933896 
COPEL 21168326 291012914 
RGE 14672006 90057034 
BANDEIRANTES 5721393 435327727 
CATAGUAZES 0 16784258 
CEMIG 31820901 680959679 
CERJ 3794005 138592755 
CPFL 16477061 364590039 
ELEKTRO 13294190 200913190 
ELETROPAULO 0 707556213 
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ESCELSA 6380036 114485164 
LIGHT 797801 475569079 

• Calculados os inventários para cada rede de cada concessionária podemos 

calcular um inventário genérico que não depende se a rede é rural ou urbana. Esse 

inventário representado pelas consolidações nas unidades funcionais C e F, são 

médias ponderadas realizadas por ponderações entre os outros inventários 

consolidados. 

• No caso da consolidação para a unidade funcional de 1 MWh global, 

ponderamos os inventários A e B através da fração de energia distribuída na rede 

rural ou urbana. 

• No caso da consolidação para a unidade funcional de 1 MWh·km global, a 

ponderação é feita pela fração do produto entre energia e extensão. Os fatores de 

ponderação utilizados em C e F são apresentados na tabela 100. 

Tabela 100: Frações para a consolidação global de cada concessionária. 
 frações usadas em C frações usadas em F 

Para cada área 
calculamos: 

( )
( )∑

=

33

1i
i

i

adistribuíd Energia

adistribuíd Energia
 

( )
( )∑ ×

×

=

33

1i
i

i

Extensão  adistribuíd Energia

Extensão  adistribuíd Energia  

Concessionária Rural Urbano Rural Urbana 
CEB 0,0249 0,9751 0,020113 0,979887 
CELG 0,0992 0,9008 0,275564 0,724436 
CEMAT 0,0574 0,9426 0,056564 0,943436 
ENERSUL 0,0946 0,9054 0,153847 0,846153 
BOA VISTA 0,0076 0,9924 0,001767 0,998233 
CELPA 0,0104 0,9896 0,006728 0,993272 
CELTINS 0,0323 0,9677 0,007404 0,992596 
MANAUS 0,0020 0,9980 0,000109 0,999891 
BORBOREMA - CELB 0,0333 0,9667 0,049816 0,950184 
CEAL 0,0480 0,9520 0,016943 0,983057 
CELPE 0,0543 0,9457 0,09465 0,90535 
CEMAR 0,0185 0,9815 0,007447 0,992553 
CEPISA 0,0464 0,9536 0,056282 0,943718 
COELBA 0,0613 0,9387 0,075921 0,924079 
COELCE 0,0507 0,9493 0,086346 0,913654 
COSERN 0,0530 0,9470 0,056644 0,943356 
ENERGIPE 0,0358 0,9642 0,007368 0,992632 
SAELPA 0,0318 0,9682 0,062506 0,937494 
SULGIPE 0,0227 0,9773 0,150512 0,849488 
AESSUL 0,1099 0,8901 0,246375 0,753625 
CEEE 0,0563 0,9437 0,108773 0,891227 
CELESC 0,1032 0,8968 0,131999 0,868001 
COPEL 0,0678 0,9322 0,198819 0,801181 
RGE 0,1401 0,8599 0,396329 0,603671 
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BANDEIRANTES 0,0130 0,9870 0,002749 0,997251 
CATAGUAZES 0 1 0 1 
CEMIG 0,0446 0,9554 0,185803 0,814197 
CERJ 0,0266 0,9734 0,016336 0,983664 
CPFL 0,0432 0,9568 0,035495 0,964505 
ELEKTRO 0,0621 0,9379 0,124375 0,875625 
ELETROPAULO 0 1 0 1 
ESCELSA 0,0528 0,9472 0,064767 0,935233 
LIGHT 0,0017 0,9983 0,000421 0,999579 

 

Os inventários finais rurais, urbanos e os globais para cada concessionárias 

não serão apresentados pois o objetivo do trabalho é apresentar os inventários 

representativos para todo o Brasil. 

5.12 Inventário brasileiro 

Foram desenvolvidos 198 inventários, sendo 6 para cada concessionária. 

Desses 6 inventários, 3 são consolidados para 1 MWh e outros 3 são para 1 

MWh·km. Nesse conjunto de 3 inventários, 1 é para a área rural, outro para a urbana 

e o terceiro é uma ponderação entre os dois primeiros. 

O passo agora é consolidar todos os 198 inventários em apenas 6 inventários 

que representem todo o Brasil. Esses 6 inventários são distribuídos de forma idêntica 

aos inventários das concessionárias, isto é, consolidados para 2 unidades funcionais, 

2 áreas de distribuição (rural e urbano) e duas médias ponderadas (global). 

A consolidação dos inventários de cada concessionária para um inventário 

brasileiro foi desenvolvida como uma média ponderada através da ponderação 

segundo: 

  a participação percentual de cada concessionária no mercado brasileiro no 

caso da unidade funcional de 1 MWh e 

 a participação e extensão total (produto entre os dois) da rede no caso da 

unidade funcional de 1 MWh·km.  

Os fatores de ponderação são calculados conforme mostra a tabela 101. Essa 

tabela também apresenta os valores dos fatores de ponderação.  
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Tabela 101: Fatores de ponderação para a consolidação dos inventários de cada 
concessionária em um inventário brasileiro. 

 para UF = 1MWh para UF = 1MWh·km 
Concessionária rural urbano global rural urbana global 
Fórmula 
Ei = energia distribuída 
Li = extensão da rede 
(r) = rural 
(u) = urbana 
(t) = total = (u) + (r) 

∑
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AESSUL 0,06828 0,02415 0,02600 0,02714 0,00760 0,01153 
BANDEIRANTES 0,02615 0,08688 0,08434 0,00353 0,11719 0,05317 
BOA VISTA 0,00016 0,00092 0,00089 0,00000 0,00002 0,00001 
BORBOREMA - CELB 0,00147 0,00186 0,00185 0,00003 0,00005 0,00005 
CATAGUAZES 0,00925 0,00335 0,00360 0,00000 0,00007 0,00003 
CEAL 0,00825 0,00715 0,00719 0,00034 0,00181 0,00094 
CEB 0,00823 0,01409 0,01385 0,00055 0,00246 0,00168 
CEEE 0,02976 0,02179 0,02212 0,01081 0,00811 0,00969 
CELESC 0,10571 0,04010 0,04285 0,06364 0,03829 0,03669 
CELG 0,05602 0,02222 0,02363 0,07000 0,01684 0,03083 
CELPA 0,00326 0,01355 0,01312 0,00025 0,00334 0,00206 
CELPE 0,03477 0,02646 0,02680 0,02556 0,02237 0,02471 
CELTINS 0,00191 0,00249 0,00246 0,00006 0,00075 0,00035 
CEMAR 0,00372 0,00860 0,00839 0,00041 0,00502 0,00265 
CEMAT 0,01515 0,01086 0,01104 0,00177 0,00270 0,00210 
CEMIG 0,14544 0,13591 0,13630 0,46360 0,18590 0,42380 
CEPISA 0,00553 0,00495 0,00498 0,00096 0,00148 0,00127 
CERJ 0,01734 0,02766 0,02723 0,00249 0,01373 0,00839 
COELBA 0,05062 0,03383 0,03453 0,04845 0,05397 0,04804 
COELCE 0,02644 0,02160 0,02180 0,01213 0,01175 0,01268 
COPEL 0,09675 0,05808 0,05970 0,14312 0,05278 0,09246 
COSERN 0,01300 0,01015 0,01027 0,00200 0,00305 0,00247 
CPFL 0,07531 0,07276 0,07287 0,02299 0,05718 0,04014 
ELEKTRO 0,06076 0,04010 0,04096 0,04509 0,02905 0,03608 
ELETROPAULO 0,00208 0,14121 0,13539 0,00000 0,29249 0,10834 
ENERGIPE 0,00566 0,00666 0,00662 0,00015 0,00180 0,00083 
ENERSUL 0,02253 0,00941 0,00996 0,00418 0,00210 0,00236 
ESCELSA 0,02916 0,02285 0,02311 0,00703 0,00929 0,00814 
LIGHT 0,00365 0,09491 0,09110 0,00023 0,05024 0,02330 
MANAUS 0,00041 0,00902 0,00866 0,00000 0,00087 0,00034 
RGE 0,06706 0,01797 0,02003 0,04212 0,00587 0,01271 
SAELPA 0,00588 0,00782 0,00774 0,00134 0,00183 0,00212 
SULGIPE 0,00033 0,00062 0,00061 0,00002 0,00001 0,00003 
TOTAL 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

 

Aplicando os fatores de ponderação iremos obter os inventários brasileiros, 

objetivo fundamental desse projeto. 

Os seguintes inventários de ciclo de vida foram desenvolvidos: 
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• ICV da distribuição de energia elétrica no Brasil por redes rurais sem 

considerar a distância transportada; (ver tabela 102) 

• ICV da distribuição de energia elétrica no Brasil por redes urbanas sem 

considerar a distância transportada; (ver tabela 103) 

• ICV da distribuição de energia elétrica no Brasil sem considerar a distância 

transportada; (ver tabela 104) 

• ICV da distribuição de energia elétrica no Brasil por redes rurais; (ver tabela 

105) 

• ICV da distribuição de energia elétrica no Brasil por redes urbanas; (ver 

tabela 106) 

• e finalmente ICV da distribuição de energia elétrica no Brasil. (ver tabela 

107) 

Tabela 102: ICV da distribuição de energia elétrica no Brasil por redes rural sem 
considerar a distância transportada. 

UF: 1MWh distribuída na região rural 
nº. Aspectos Ambientais Compartimentos Unidade Total 
1 aditivos (produção do zinco) Recursos g 6,911 
2 ar Recursos kg 0,208 
3 sucata de alumínio Recursos kg 0,575 
4 As2O5 Recursos kg 0,159 
5 barita Recursos mg 21,087 
6 bauxita Recursos kg 23,213 
7 bentonita Recursos mg 22,262 
8 biomassa Recursos kg 5,651 
9 cromo (em minério) Recursos mg 1,047 
10 carvão mineral Recursos kg 5,646 
11 cobalto (em minério) Recursos ng 0,507 
12 cobre (em minério) Recursos kg 0,256 
13 criolita Recursos g 28,589 
14 CrO3 Recursos kg 0,221 
15 petróleo Recursos kg 8,872 
16 CuO Recursos kg 0,086 
17 hidroeletricidade Recursos MJ 604,538 
18 feldspato Recursos kg 0,166 
19 ferromanganês Recursos g 26,599 
20 fertilizantes Recursos g 14,537 
21 floculante sintético Recursos g 6,801 
22 gás de refinaria Recursos l 0,169 
23 H2SiF6 Recursos g 62,704 
24 ferro (em minério) Recursos g 0,174 
25 ferro (como minério) Recursos kg 2,910 
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26 caulim Recursos kg 0,299 
27 uso da terra (como recurso) Recursos m² 0,874 
28 chumbo (em minério) Recursos mg 0,103 
29 lignita Recursos g 18,571 
30 calcário (rocha) Recursos kg 1,423 
31 manganês (em minério) Recursos mg 0,191 
32 calcário argiloso Recursos g 0,564 
33 metano Recursos g 0,100 
34 molibdênio (em minério) Recursos ng 0,195 
35 gás natural Recursos kg 7,961 
36 níquel (em minério) Recursos mg 0,736 
37 óleo recondicionado Recursos g 109,487 
38 paládio (em minério) Recursos pg 9,644 
39 platina (em minério) Recursos pg 21,273 
40 rênio (em minério) Recursos pg 5,117 
41 ródio (em minério) Recursos pg 7,615 
42 salgema Recursos kg 0,824 
43 sal marinho Recursos kg 0,333 
44 areia Recursos kg 0,199 
45 prata Recursos µg 10,242 
46 sucata de aço Recursos kg 0,589 
47 sucata de cobre Recursos g 37,431 
48 estanho (em minério) Recursos µg 5,690 
49 energia não especificada Recursos MJ 33,475 
50 urânio (em minério) Recursos mg 1,262 
51 urânio (como minério) Recursos g 50,649 
52 água Recursos kg 3,071 
53 água (processo) Recursos kg 40,757 
54 madeira Recursos g 0,152 
55 zeólito Recursos mg 0,234 
56 zinco (em minério) Recursos µg 7,119 
57 zinco (como minério) Recursos kg 0,139 
58 1,1,1-tricloroetano ar mg 21,417 
59 1,2-dicloroetano ar µg 0,306 
60 acetaldeído ar µg 27,756 
61 ácido acético ar mg 0,127 
62 acetona ar µg 27,617 
63 acroleína ar ng 6,210 
64 Al ar mg 0,879 
65 aldeído ar mg 51,904 
66 alcanos ar mg 0,257 
67 alcenos ar mg 0,087 
68 amônia ar mg 26,273 
69 As ar µg 3,003 
70 B ar mg 0,669 
71 Ba ar µg 12,015 
72 Be ar µg 0,120 
73 benzaldeído ar ng 2,131 
74 benzeno ar mg 14,427 
75 benzo-pireno ar mg 0,184 
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76 Br ar µg 43,137 
77 butano ar mg 0,372 
78 buteno ar µg 5,917 
79 Ca ar mg 0,563 
80 óxido de cádmio ar µg 21,114 
81 negro de fumo ar g 0,980 
82 Cd ar µg 37,544 
83 CF4 ar g 0,769 
84 CFC-116 ar µg 1,080 
85 CFC-14 ar µg 8,655 
86 CFC (hard) ar mg 7,356 
87 Cl2 ar mg 7,000 
88 CO ar kg 0,369 
89 CO2 ar kg 62,060 
90 cobalto ar µg 6,719 
91 Cr ar µg 6,477 
92 petróleo ar g 2,375 
93 Cu ar mg 12,076 
94 CxHy ar kg 0,122 
95 CxHy alifático ar g 4,550 
96 CxHy aromático ar mg 24,488 
97 cianetos ar ng 33,705 
98 diclorometano ar mg 4,663 
99 dioxina ar pg 1,887 

100 poeira ar kg 0,149 
101 poeiras (grossa) ar g 0,091 
102 poeira (SPM) ar kg 0,087 
103 etano ar mg 0,586 
104 etanol ar µg 55,364 
105 eteno ar µg 32,889 
106 etilbenzeno ar mg 0,086 
107 acetileno ar µg 1,019 
108 gás flúor ar mg 5,742 
109 Fe ar mg 0,469 
110 fluoroetano ar mg 1,813 
111 fluoreto ar g 2,624 
112 formaldeído ar mg 0,214 
113 hidrogênio ar g 1,115 
114 H2S ar g 1,037 
115 H2SO4 ar mg 4,005 
116 HALON-1301 ar µg 0,829 
117 HCl ar kg 0,155 
118 heptano ar µg 59,174 
119 hexano ar mg 0,125 
120 HF ar mg 36,144 
121 Hg ar mg 0,417 
122 hidrocarbonetos (exceto metano) ar g 0,129 
123 I ar µg 20,787 
124 K ar mg 0,107 



 255
 

125 La ar µg 0,345 
126 metano ar g 6,381 
127 metanol ar µg 55,467 
128 metil mercaptana ar µg 92,237 
129 Mg ar mg 0,315 
130 Mn ar µg 5,859 
131 Mo ar µg 1,962 
132 N2O ar g 1,813 
133 Na ar mg 0,149 
134 Ni ar mg 0,183 
135 NO2 ar g 102,061 
136 VOC (não metano) ar g 13,244 
137 NOx ar kg 0,080 
138 P ar µg 10,321 
139 PAH's ar mg 5,357 
140 particulados (PM10) ar g 20,609 
141 particulados (SPM) ar g 28,480 
142 particulados não especificados ar g 31,491 
143 Pb ar mg 0,125 
144 pentano ar mg 0,493 
145 fenol ar µg 0,081 
146 matéria orgânica policíclica ar mg 5,651 
147 propano ar mg 0,432 
148 propeno ar µg 19,376 
149 ácido propriônico ar µg 2,136 
150 Pt ar pg 1,226 
151 Sb ar µg 0,474 
152 Sc ar µg 0,130 
153 Se ar µg 7,905 
154 sicatos ar mg 2,239 
155 Sn ar µg 0,300 
156 SO2 ar kg 0,222 
157 fuligem ar g 30,278 
158 SOx ar kg 0,132 
159 Sr ar µg 14,306 
160 tetraclorometano ar mg 2,452 
161 Th ar µg 0,795 
162 Ti ar µg 38,796 
163 Tl ar ng 32,058 
164 tolueno ar g 3,229 
165 U ar µg 0,346 
166 emissões não especificadas ar g 0,772 
167 V ar mg 1,920 
168 cloreto de vinila ar µg 0,175 
169 VOC ar g 21,162 
170 xileno ar mg 8,828 
171 óxido de zinco ar mg 5,169 
172 Zn ar g 0,074 
173 Zr ar ng 19,275 
174 1,1,2-tricloroetano água g 3,496 
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175 H+ água µg 4,816 
176 Ag água mg 0,442 
177 água residuária (processo da alumina) água kg 32,616 
178 Al água mg 22,877 
179 alcanos água µg 23,067 
180 alcenos água µg 2,094 
181 AOX água µg 0,602 
182 As água mg 0,427 
183 asbestos água mg 10,621 
184 B água µg 38,806 
185 Ba água mg 2,500 
186 barita água mg 4,105 
187 Be água ng 16,035 
188 benzeno água µg 23,112 
189 DBO água µg 15,869 
190 Br água mg 3,106 
191 compostos de cálcio água mg 25,501 
192 Cd água mg 11,391 
193 clorobenzeno água pg 0,127 
194 cloroformio água mg 0,351 
195 Cl- água g 0,588 
196 CO água µg 47,865 
197 DQO água g 0,136 
198 Cr água mg 75,530 
199 Cr (VI) água ng 58,736 
200 petróleo água g 0,241 
201 Cs água µg 0,173 
202 Cu água mg 4,800 
203 CxHy água mg 19,331 
204 CxHy aromático água mg 0,109 
205 CxHy cloro água µg 0,120 
206 cianeto água mg 15,174 
207 dicloroetano água µg 0,153 
208 diclorometano água µg 0,199 
209 orgânicos dissolvidos água µg 41,591 
210 substâncias dissolvidas água g 0,398 
211 EOCl água mg 0,390 
212 etil benzeno água µg 4,169 
213 gás flúor água g 0,320 
214 Fe água g 0,133 
215 fluoretos água g 0,349 
216 formaldeídos água ng 1,353 
217 glutaraldeídos água µg 0,507 
218 H2 água g 0,182 
219 H2S água µg 0,963 
220 Hg água mg 0,169 
221 ácido hipocloroso água mg 0,209 
222 I água µg 17,355 
223 inorgânicos gerais água kg 0,812 
224 K água mg 7,580 
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225 íons metálicos água mg 29,404 
226 Mg água mg 19,376 
227 Mn água g 0,151 
228 Mo água µg 74,812 
229 N-tot (nitrogênio) água mg 3,521 
230 Na água g 0,211 
231 NH3 água mg 10,258 
232 Ni água mg 16,448 
233 nitrato água mg 5,314 
234 resíduos não filtráveis água g 0,623 
235 óleo água mg 56,026 
236 P-tot (fósforo) água ng 42,131 
237 PAH's água µg 32,481 
238 Pb água mg 77,246 
239 fenol água mg 5,906 
240 fosfatos água mg 1,350 
241 S água µg 5,378 
242 sais água mg 65,434 
243 Sb água mg 0,226 
244 Se água mg 0,198 
245 Si água µg 0,098 
246 Sn água µg 1,586 
247 SO3 água µg 10,181 
248 Sr água mg 1,319 
249 sulfatos água g 3,170 
250 sólidos em suspensão água g 14,037 
251 substâncias em suspensão água g 2,045 
252 Th água mg 0,150 
253 Ti água mg 1,350 
254 TOC água mg 4,161 
255 tolueno água µg 20,961 
256 tributil-estanho água µg 0,711 
257 tricloroeteno água ng 26,175 
258 emissões não especificadas água g 0,328 
259 V água mg 0,122 
260 W água µg 0,245 
261 xileno água µg 16,695 
262 Zn água g 0,405 
263 asbestos sólido mg 64,215 
264 rejeitos químicos sólido g 2,032 
265 escórias de alumínio sólido g 52,426 
266 rejeitos inertes sólido g 49,652 
267 rejeitos radioativos com alta atividade sólido cm³ 0,333 
268 inorgânicos gerais sólido kg 38,608 
269 rejeitos radioativos de baixa/média atividade sólido mm³ 94,295 
270 rejeitos minerais sólido kg 0,211 
271 óleo sólido g 1,338 
272 resíduos do corte de árvores sólido kg 3,408 
273 rejeitos de produção (não inertes) sólido kg 2,439 
274 resíduos inertes da bauxita sólido kg 10,383 



 258
 

275 escória da laminação sólido g 2,736 
276 resíduos sólido g 0,175 
277 conversão para área urbana não materiais cm² 50,365 
278 conversão para área industrial não materiais cm² 1,271 
279 perda de calor para o ar não materiais MJ 533,194 
280 perda de calor para o sólo não materiais kJ 0,750 
281 perda de calor para a água não materiais MJ 313,721 
282 uso da terra II-III não materiais cm²a 40,265 
283 uso da terra II-IV não materiais cm²a 0,920 
284 uso da terra III-IV não materiais mm²a 47,323 
285 uso da terra IV-IV não materiais mm²a 0,161 
286 ocupação de área (rodovia/ferrovia) não materiais m²a 0,119 
287 substâncias radioativas para o ar não materiais kBq 109,382 
288 substâncias radioativas para a água não materiais Bq 1012,482 

Tabela 103: ICV da distribuição de energia elétrica no Brasil por redes urbanas sem 
considerar a distância transportada. 

UF: 1MWh distribuída na região urbana 
nº. Aspectos Ambientais Compartimentos Unidade Total 
1 aditivos (produção do zinco) Recursos mg 78,302 
2 ar Recursos g 11,443 
3 sucata de alumínio Recursos g 47,114 
4 As2O5 Recursos g 0,177 
5 barita Recursos mg 1,177 
6 bauxita Recursos kg 1,919 
7 bentonita Recursos mg 1,243 
8 biomassa Recursos kg 4,161 
9 cromo (em minério) Recursos µg 58,406 
10 argila Recursos g 35,694 
11 carvão mineral Recursos kg 1,441 
12 cobalto (em minério) Recursos pg 28,332 
13 cobre (em minério) Recursos g 20,218 
14 criolita Recursos g 2,343 
15 CrO3 Recursos g 0,248 
16 petróleo Recursos kg 3,314 
17 CuO Recursos mg 96,611 
18 hidroeletricidade Recursos MJ 444,769 
19 feldspato Recursos g 13,310 
20 ferromanganês Recursos g 1,467 
21 fertilizantes Recursos mg 16,274 
22 floculante sintético Recursos g 0,557 
23 gás de refinaria Recursos cm3 9,414 
24 cascalho Recursos kg 1,511 
25 gipsita Recursos g 26,993 
26 H2SiF6 Recursos g 5,134 
27 ferro (em minério) Recursos mg 9,694 
28 ferro (como minério) Recursos g 164,275 
29 caulim Recursos g 23,970 
30 uso da terra (como recurso) Recursos cm2 9,786 
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31 chumbo (em minério) Recursos µg 5,769 
32 lignita Recursos g 1,036 
33 calcário (rocha) Recursos kg 0,873 
34 manganês (em minério) Recursos g 0,655 
35 calcário argiloso Recursos mg 31,495 
36 metano Recursos mg 5,605 
37 molibdênio (em minério) Recursos pg 10,876 
38 gás natural Recursos kg 4,012 
39 níquel (em minério) Recursos µg 41,086 
40 óleo recondicionado Recursos g 12,733 
41 paládio (em minério) Recursos pg 0,538 
42 platina (em minério) Recursos pg 1,188 
43 rênio (em minério) Recursos pg 0,286 
44 ródio (em minério) Recursos pg 0,425 
45 salgema Recursos g 62,752 
46 sal marinho Recursos g 25,353 
47 areia Recursos kg 0,818 
48 xisto Recursos g 35,694 
49 silício (em SiO2) Recursos g 0,324 
50 prata Recursos µg 0,571 
51 sucata de aço Recursos g 32,479 
52 sucata de cobre Recursos g 2,952 
53 estanho (em minério) Recursos µg 0,318 
54 energia não especificada Recursos MJ 8,838 
55 urânio (em minério) Recursos µg 70,466 
56 urânio (como minério) Recursos g 37,311 
57 água Recursos kg 13,767 
58 água (processo) Recursos kg 3,340 
59 madeira Recursos mg 8,463 
60 zeólito Recursos µg 13,046 
61 zinco (em minério) Recursos µg 0,398 
62 zinco (como minério) Recursos g 1,571 
63 1,1,1-tricloroetano ar mg 0,357 
64 1,2-dicloroetano ar ng 17,080 
65 acetaldeído ar µg 1,550 
66 ácido acético ar µg 7,094 
67 acetona ar µg 1,541 
68 acroleína ar ng 0,347 
69 Al ar µg 49,094 
70 aldeído ar mg 2,256 
71 alcanos ar µg 14,324 
72 alcenos ar µg 4,839 
73 amônia ar mg 1,387 
74 As ar ng 167,720 
75 B ar µg 37,295 
76 Ba ar µg 0,671 
77 Be ar ng 6,679 
78 benzaldeído ar pg 118,992 
79 benzeno ar mg 0,909 
80 benzo-pireno ar µg 10,172 
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81 Br ar µg 2,408 
82 butano ar µg 20,756 
83 buteno ar µg 0,330 
84 Ca ar µg 31,422 
85 óxido de cádmio ar ng 239,221 
86 negro de fumo ar mg 54,612 
87 Cd ar µg 0,713 
88 CF4 ar mg 63,014 
89 CFC-116 ar ng 60,323 
90 CFC-14 ar µg 0,482 
91 CFC (hard) ar mg 0,559 
92 Cl2 ar mg 0,349 
93 CO ar g 14,631 
94 CO2 ar kg 27,767 
95 cobalto ar µg 0,375 
96 Cr ar µg 0,361 
97 petróleo ar g 0,970 
98 Cu ar mg 0,665 
99 CxHy ar g 13,030 

100 CxHy alifático ar g 1,903 
101 CxHy aromático ar mg 1,708 
102 cianetos ar ng 1,881 
103 diclorometano ar mg 0,355 
104 dioxina ar pg 0,105 
105 poeira ar g 41,147 
106 poeira (grossa) ar mg 5,060 
107 poeira (SPM) ar g 38,619 
108 etano ar µg 32,700 
109 etanol ar µg 3,091 
110 eteno ar µg 1,834 
111 etilbenzeno ar µg 4,817 
112 acetileno ar ng 56,900 
113 gás flúor ar mg 0,320 
114 Fe ar µg 26,163 
115 fluoroetano ar µg 101,171 
116 fluoreto ar g 0,215 
117 flúor ar µg 58,854 
118 formaldeído ar µg 11,941 
119 hidrogênio ar mg 74,739 
120 H2S ar mg 65,450 
121 H2SO4 ar µg 45,348 
122 HALON-1301 ar ng 46,278 
123 HCl ar g 2,618 
124 heptano ar µg 3,302 
125 hexano ar µg 6,952 
126 HF ar mg 2,452 
127 Hg ar µg 31,760 
128 hidrocarbonetos (exceto metano) ar µg 144,363 
129 I ar µg 1,160 
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130 K ar µg 5,996 
131 La ar ng 19,233 
132 metano ar g 0,221 
133 metanol ar µg 3,096 
134 metil mercaptana ar µg 37,652 
135 Mg ar µg 17,593 
136 Mn ar µg 0,327 
137 Mo ar ng 109,524 
138 N2O ar mg 91,565 
139 Na ar µg 8,325 
140 Ni ar µg 10,162 
141 NO2 ar g 51,034 
142 VOC (não metano) ar g 3,816 
143 NOx ar g 10,470 
144 P ar µg 0,576 
145 PAH's ar µg 89,528 
146 particulados (PM10) ar g 5,022 
147 particulados (SPM) ar g 20,460 
148 particulados não especificados ar mg 35,298 
149 Pb ar µg 3,127 
150 pentano ar µg 27,527 
151 fenol ar ng 4,535 
152 matéria orgânica policíclica ar mg 4,161 
153 propano ar µg 24,088 
154 propeno ar µg 1,083 
155 ácido propriônico ar ng 119,274 
156 Pt ar pg 0,068 
157 Sb ar ng 26,436 
158 Sc ar ng 7,271 
159 Se ar µg 0,442 
160 sicatos ar µg 125,091 
161 Sn ar ng 16,771 
162 SO2 ar g 17,959 
163 fuligem ar g 12,804 
164 SOx ar g 65,639 
165 Sr ar µg 0,799 
166 tetraclorometano ar mg 0,187 
167 Th ar ng 44,377 
168 Ti ar µg 2,164 
169 Tl ar ng 1,789 
170 tolueno ar mg 54,825 
171 U ar ng 19,329 
172 emissões não especificadas ar mg 43,148 
173 V ar µg 106,027 
174 cloreto de vinila ar ng 9,748 
175 VOC ar g 1,576 
176 xileno ar mg 0,493 
177 óxido de zinco ar µg 58,515 
178 Zn ar mg 1,567 
179 Zr ar ng 1,076 
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180 1,1,2-tricloroetano água g 0,287 
181 H+ água µg 0,269 
182 Ag água µg 24,353 
183 água (da produção de blend de cimento) água kg 1,459 
184 água residuária (processo da alumina) água kg 2,673 
185 Al água mg 1,277 
186 alcanos água µg 1,287 
187 alcenos água ng 116,840 
188 AOX água ng 33,617 
189 As água µg 23,166 
190 asbestos água mg 0,809 
191 B água µg 2,166 
192 Ba água µg 146,163 
193 barita água mg 0,229 
194 Be água ng 0,895 
195 benzeno água µg 1,290 
196 DBO água µg 0,886 
197 Br água mg 0,237 
198 compostos de cálcio água mg 1,422 
199 Cd água µg 176,041 
200 clorobenzeno água pg 0,007 
201 cloroformio água µg 19,349 
202 Cl- água mg 103,696 
203 CO água µg 2,543 
204 DQO água mg 19,129 
205 Cr água mg 2,608 
206 Cr (VI) água ng 3,281 
207 petróleo água mg 106,752 
208 Cs água ng 9,675 
209 Cu água mg 0,204 
210 CxHy água mg 1,079 
211 CxHy aromático água µg 6,071 
212 CxHy cloro água ng 6,727 
213 cianeto água mg 1,243 
214 dicloroetano água ng 8,518 
215 diclorometano água ng 11,125 
216 orgânicos dissolvidos água µg 2,322 
217 substâncias dissolvidas água mg 30,524 
218 EOCl água µg 29,693 
219 etil benzeno água µg 0,233 
220 gás flúor água mg 30,399 
221 Fe água mg 9,890 
222 fluoretos água mg 27,471 
223 formaldeídos água pg 75,558 
224 glutaraldeídos água ng 28,262 
225 H2 água mg 74,477 
226 H2S água ng 53,754 
227 Hg água µg 9,871 
228 ácido hipocloroso água µg 11,663 
229 I água µg 0,969 
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230 inorgânicos gerais água g 64,032 
231 K água mg 0,423 
232 íons metálicos água mg 12,010 
233 Mg água mg 1,082 
234 Mn água mg 12,364 
235 Mo água µg 4,162 
236 N-tot (nitrogênio) água mg 0,197 
237 Na água mg 69,759 
238 NH3 água mg 6,518 
239 Ni água mg 0,392 
240 nitrato água mg 3,299 
241 resíduos não filtráveis água mg 51,052 
242 óleo água mg 22,911 
243 P-tot (fósforo) água ng 2,352 
244 PAH's água µg 1,812 
245 Pb água mg 3,840 
246 fenol água mg 2,403 
247 fosfatos água µg 75,398 
248 S água µg 0,300 
249 sais água mg 3,653 
250 Sb água µg 2,576 
251 Se água µg 10,984 
252 Si água ng 5,451 
253 Sn água ng 31,835 
254 SO3 água µg 0,568 
255 Sr água µg 73,611 
256 sulfatos água mg 53,143 
257 sólidos em suspensão água g 0,792 
258 substâncias em suspensão água mg 112,643 
259 Th água µg 8,266 
260 Ti água µg 75,313 
261 TOC água mg 0,635 
262 tolueno água µg 1,170 
263 tributil-estanho água ng 39,737 
264 tricloroeteno água ng 1,462 
265 emissões não especificadas água mg 26,642 
266 V água µg 6,827 
267 W água ng 13,667 
268 xileno água µg 0,932 
269 Zn água mg 6,789 
270 asbestos sólido mg 4,885 
271 rejeitos químicos sólido mg 132,770 
272 escórias de alumínio sólido g 4,299 
273 rejeitos inertes sólido g 0,828 
274 rejeitos radioativos de alta atividade sólido mm3 245,239 
275 inorgânicos gerais sólido kg 3,043 
276 rejeitos radioativos de baixa/média atividade sólido mm3 60,868 
277 rejeitos minerais sólido g 8,116 
278 óleo sólido mg 22,342 
279 resíduos do corte de árvores sólido g 3,817 
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280 rejeitos de produção (não inertes) sólido g 138,264 
281 rejeito do blend de cimento sólido kg 0,324 
282 resíduos inertes da bauxita sólido kg 0,852 
283 escória da laminação sólido mg 68,708 
284 resíduos sólido g 23,130 
285 conversão para área urbana não materiais mm2 397,374 
286 conversão para área industrial não materiais mm2 49,970 
287 perda de calor para o ar não materiais MJ 542,507 
288 perda de calor para o sólo não materiais J 41,864 
289 perda de calor para a água não materiais MJ 231,255 
290 uso da terra II-III não materiais cm2a 2,248 
291 uso da terra II-IV não materiais mm2a 5,141 
292 uso da terra III-IV não materiais mm2a 2,642 
293 uso da terra IV-IV não materiais mm2a 0,009 
294 ocupação de área (industrial) não materiais m2a 0,022 
295 ocupação de área (rodovia/ferrovia) não materiais cm2a 110,580 
296 substâncias radioativas para o ar não materiais kBq 6,113 
297 substâncias radioativas para a água não materiais Bq 56,512 
 

Tabela 104: ICV da distribuição de energia elétrica no Brasil sem considerar a 
distância transportada. 

UF: 1MWh distribuída no Brasil 
nº. Aspectos Ambientais Compartimentos Unidade Total 
1 aditivos (produção do zinco) Recursos g 0,365 
2 ar Recursos g 19,650 
3 sucata de alumínio Recursos g 69,196 
4 As2O5 Recursos g 6,793 
5 barita Recursos mg 2,010 
6 bauxita Recursos kg 2,810 
7 bentonita Recursos mg 2,121 
8 biomassa Recursos kg 4,228 
9 cromo (em minério) Recursos µg 99,756 
10 argila Recursos g 34,208 
11 carvão mineral Recursos kg 1,616 
12 cobalto (em minério) Recursos pg 48,364 
13 cobre (em minério) Recursos g 30,098 
14 criolita Recursos g 3,442 
15 CrO3 Recursos g 9,495 
16 petróleo Recursos kg 3,543 
17 CuO Recursos g 3,699 
18 hidroeletricidade Recursos MJ 451,658 
19 feldspato Recursos g 19,716 
20 ferromanganês Recursos g 2,520 
21 fertilizantes Recursos g 0,623 
22 floculante sintético Recursos g 0,817 
23 gás de refinaria Recursos cm³ 16,068 
24 cascalho Recursos kg 1,447 
25 gipsita Recursos g 25,869 
26 H2SiF6 Recursos g 7,544 
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27 ferro (em minério) Recursos mg 16,564 
28 ferro (como minério) Recursos kg 0,279 
29 caulim Recursos g 35,485 
30 uso da terra (como recurso) Recursos dm² 3,748 
31 chumbo (em minério) Recursos µg 9,857 
32 lignita Recursos g 1,770 
33 calcário (rocha) Recursos kg 0,896 
34 manganês (em minério) Recursos g 0,628 
35 calcário argiloso Recursos mg 53,781 
36 metano Recursos mg 9,570 
37 molibdênio (em minério) Recursos pg 18,592 
38 gás natural Recursos kg 4,073 
39 níquel (em minério) Recursos µg 70,145 
40 óleo recondicionado Recursos g 16,782 
41 paládio (em minério) Recursos pg 0,920 
42 platina (em minério) Recursos pg 2,027 
43 rênio (em minério) Recursos pg 0,488 
44 ródio (em minério) Recursos pg 0,725 
45 salgema Recursos g 94,553 
46 sal marinho Recursos g 38,220 
47 areia Recursos kg 0,793 
48 xisto Recursos g 34,208 
49 silício (em SiO2) Recursos g 0,311 
50 prata Recursos µg 0,975 
51 sucata de aço Recursos g 55,778 
52 sucata de cobre Recursos g 4,398 
53 estanho (em minério) Recursos µg 0,543 
54 energia não especificada Recursos MJ 9,875 
55 urânio (em minério) Recursos µg 120,335 
56 urânio (como minério) Recursos g 37,883 
57 água Recursos kg 13,319 
58 água (processo) Recursos kg 4,906 
59 madeira Recursos mg 14,453 
60 zeólito Recursos µg 22,279 
61 zinco (em minério) Recursos µg 0,679 
62 zinco (como minério) Recursos g 7,311 
63 1,1,1-tricloroetano ar mg 1,238 
64 1,2-dicloroetano ar ng 29,157 
65 acetaldeído ar µg 2,645 
66 ácido acético ar µg 12,118 
67 acetona ar µg 2,633 
68 acroleína ar ng 0,593 
69 Al ar µg 83,921 
70 aldeído ar mg 4,334 
71 alcanos ar µg 24,468 
72 alcenos ar µg 8,262 
73 amônia ar mg 2,428 
74 As ar µg 0,286 
75 B ar µg 63,666 
76 Ba ar µg 1,145 
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77 Be ar ng 11,405 
78 benzaldeído ar pg 203,190 
79 benzeno ar mg 1,475 
80 benzo-pireno ar µg 17,424 
81 Br ar µg 4,112 
82 butano ar µg 35,429 
83 buteno ar µg 0,564 
84 Ca ar µg 53,673 
85 óxido de cádmio ar µg 1,112 
86 negro de fumo ar mg 93,292 
87 Cd ar µg 2,255 
88 CF4 ar mg 92,597 
89 CFC-116 ar ng 103,044 
90 CFC-14 ar µg 0,824 
91 CFC (hard) ar mg 0,844 
92 Cl2 ar mg 0,626 
93 CO ar g 29,432 
94 CO2 ar kg 29,213 
95 cobalto ar µg 0,641 
96 Cr ar µg 0,617 
97 petróleo ar g 1,029 
98 Cu ar mg 1,142 
99 CxHy ar g 17,596 

100 CxHy alifático ar g 2,014 
101 CxHy aromático ar mg 2,662 
102 cianetos ar ng 3,213 
103 diclorometano ar mg 0,535 
104 dioxina ar pg 0,180 
105 poeira ar g 45,661 
106 poeira (grossa) ar mg 8,643 
107 poeira (SPM) ar g 40,670 
108 etano ar µg 55,850 
109 etanol ar µg 5,277 
110 eteno ar µg 3,134 
111 etilbenzeno ar µg 8,230 
112 acetileno ar ng 97,259 
113 gás flúor ar mg 0,547 
114 Fe ar µg 44,706 
115 fluoroetano ar µg 172,761 
116 fluoreto ar g 0,316 
117 flúor ar µg 56,408 
118 formaldeído ar µg 20,391 
119 hidrogênio ar mg 118,305 
120 H2S ar mg 106,181 
121 H2SO4 ar mg 0,211 
122 HALON-1301 ar ng 79,019 
123 HCl ar g 8,998 
124 heptano ar µg 5,643 
125 hexano ar µg 11,877 
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126 HF ar mg 3,860 
127 Hg ar µg 47,891 
128 hidrocarbonetos (exceto metano) ar mg 5,526 
129 I ar µg 1,982 
130 K ar µg 10,237 
131 La ar ng 32,864 
132 metano ar g 0,479 
133 metanol ar µg 5,290 
134 metil mercaptana ar µg 39,961 
135 Mg ar µg 30,054 
136 Mn ar µg 0,558 
137 Mo ar ng 186,986 
138 N2O ar mg 163,636 
139 Na ar µg 14,220 
140 Ni ar µg 17,422 
141 NO2 ar g 53,209 
142 VOC (não metano) ar g 4,211 
143 NOx ar g 13,377 
144 P ar µg 0,983 
145 PAH's ar mg 0,310 
146 particulados (PM10) ar g 5,677 
147 particulados (SPM) ar g 20,800 
148 particulados não especificados ar g 1,352 
149 Pb ar µg 8,218 
150 pentano ar µg 47,034 
151 fenol ar ng 7,742 
152 matéria orgânica policíclica ar mg 4,228 
153 propano ar µg 41,151 
154 propeno ar µg 1,848 
155 ácido propriônico ar ng 203,694 
156 Pt ar pg 0,117 
157 Sb ar ng 45,156 
158 Sc ar ng 12,409 
159 Se ar µg 0,754 
160 sicatos ar µg 213,621 
161 Sn ar ng 28,621 
162 SO2 ar g 26,486 
163 fuligem ar g 13,546 
164 SOx ar g 68,471 
165 Sr ar µg 1,364 
166 tetraclorometano ar mg 0,282 
167 Th ar ng 75,772 
168 Ti ar µg 3,698 
169 Tl ar ng 3,057 
170 tolueno ar g 0,188 
171 U ar ng 33,004 
172 emissões não especificadas ar mg 73,752 
173 V ar µg 182,032 
174 cloreto de vinila ar ng 16,650 
175 VOC ar g 2,397 
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176 xileno ar mg 0,841 
177 óxido de zinco ar mg 0,272 
178 Zn ar mg 4,608 
179 Zr ar ng 1,838 
180 1,1,2-tricloroetano água g 0,421 
181 H+ água µg 0,459 
182 Ag água µg 41,832 
183 água (da produção de blend de cimento) água kg 1,399 
184 água residuária (processo da alumina) água kg 3,926 
185 Al água mg 2,180 
186 alcanos água µg 2,199 
187 alcenos água ng 199,649 
188 AOX água ng 57,421 
189 As água µg 40,052 
190 asbestos água mg 1,220 
191 B água µg 3,700 
192 Ba água µg 244,649 
193 barita água mg 0,391 
194 Be água ng 1,528 
195 benzeno água µg 2,202 
196 DBO água µg 1,512 
197 Br água mg 0,357 
198 compostos de cálcio água mg 2,429 
199 Cd água mg 0,645 
200 clorobenzeno água pg 0,012 
201 cloroformio água µg 33,217 
202 Cl- água mg 123,926 
203 CO água µg 4,437 
204 DQO água mg 24,014 
205 Cr água mg 5,659 
206 Cr (VI) água ng 5,602 
207 petróleo água mg 112,387 
208 Cs água ng 16,528 
209 Cu água mg 0,397 
210 CxHy água mg 1,843 
211 CxHy aromático água µg 10,366 
212 CxHy cloro água ng 11,493 
213 cianeto água mg 1,828 
214 dicloroetano água ng 14,549 
215 diclorometano água ng 18,988 
216 orgânicos dissolvidos água µg 3,965 
217 substâncias dissolvidas água mg 45,866 
218 EOCl água µg 44,748 
219 etil benzeno água µg 0,397 
220 gás flúor água mg 42,495 
221 Fe água mg 15,024 
222 fluoretos água mg 40,904 
223 formaldeídos água pg 128,965 
224 glutaraldeídos água ng 48,288 
225 H2 água mg 78,989 
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226 H2S água ng 91,828 
227 Hg água µg 16,541 
228 ácido hipocloroso água µg 19,920 
229 I água µg 1,654 
230 inorgânicos gerais água g 95,367 
231 K água mg 0,723 
232 íons metálicos água mg 12,749 
233 Mg água mg 1,848 
234 Mn água mg 18,153 
235 Mo água µg 7,114 
236 N-tot (nitrogênio) água mg 0,336 
237 Na água mg 75,676 
238 NH3 água mg 6,678 
239 Ni água mg 1,063 
240 nitrato água mg 3,384 
241 resíduos não filtráveis água mg 75,023 
242 óleo água mg 24,301 
243 P-tot (fósforo) água ng 4,016 
244 PAH's água µg 3,094 
245 Pb água mg 6,906 
246 fenol água mg 2,551 
247 fosfatos água µg 128,776 
248 S água µg 0,513 
249 sais água mg 6,242 
250 Sb água µg 11,931 
251 Se água µg 18,785 
252 Si água ng 9,315 
253 Sn água ng 96,869 
254 SO3 água µg 0,969 
255 Sr água µg 125,674 
256 sulfatos água g 0,183 
257 sólidos em suspensão água g 1,346 
258 substâncias em suspensão água mg 193,533 
259 Th água µg 14,203 
260 Ti água µg 128,705 
261 TOC água mg 0,782 
262 tolueno água µg 1,998 
263 tributil-estanho água ng 67,838 
264 tricloroeteno água ng 2,495 
265 emissões não especificadas água mg 39,237 
266 V água µg 11,652 
267 W água ng 23,347 
268 xileno água µg 1,590 
269 Zn água mg 23,463 
270 asbestos sólido mg 7,364 
271 rejeitos químicos sólido mg 212,317 
272 escórias de alumínio sólido g 6,310 
273 rejeitos inertes sólido g 2,870 
274 rejeitos radioativos de alta atividade sólido mm³ 248,942 
275 inorgânicos gerais sólido kg 4,532 
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276 rejeitos radioativos de baixa/média atividade sólido mm³ 62,321 
277 rejeitos minerais sólido g 16,594 
278 óleo sólido mg 77,334 
279 resíduos do corte de árvores sólido kg 0,146 
280 rejeitos de produção (não inertes) sólido g 234,492 
281 rejeito do blend de cimento sólido kg 0,311 
282 resíduos inertes da bauxita sólido kg 1,252 
283 escória da laminação sólido mg 180,396 
284 resíduos sólido g 22,173 
285 conversão para área urbana não materiais cm² 5,916 
286 conversão para área industrial não materiais mm² 53,220 
287 perda de calor para o ar não materiais MJ 542,668 
288 perda de calor para o sólo não materiais J 71,548 
289 perda de calor para a água não materiais MJ 234,651 
290 uso da terra II-III não materiais cm²a 3,838 
291 uso da terra II-IV não materiais mm²a 8,783 
292 uso da terra III-IV não materiais mm²a 4,512 
293 uso da terra IV-IV não materiais mm²a 0,015 
294 ocupação de área (industrial) não materiais m²a 0,021 
295 ocupação de área (rodovia/ferrovia) não materiais cm²a 156,021 
296 substâncias radioativas para o ar não materiais kBq 10,445 
297 substâncias radioativas para a água não materiais Bq 96,575 
 

Tabela 105: ICV da distribuição de energia elétrica no Brasil por redes rurais. 
UF: transporte de 1 MWh·km na região rural 

nº. Aspectos Ambientais Compartimentos Unidade Total 
1 aditivos (produção do zinco) Recursos mg 0,089 
2 ar Recursos g 0,003 
3 sucata de alumínio Recursos g 0,007 
4 As2O5 Recursos mg 2,041 
5 barita Recursos µg 0,271 
6 bauxita Recursos g 0,299 
7 bentonita Recursos µg 0,287 
8 biomassa Recursos g 0,073 
9 cromo (em minério) Recursos µg 0,013 
10 carvão mineral Recursos g 0,111 
11 cobalto (em minério) Recursos pg 0,007 
12 cobre (em minério) Recursos mg 3,299 
13 criolita Recursos mg 0,368 
14 CrO3 Recursos g 0,003 
15 petróleo Recursos g 0,182 
16 CuO Recursos mg 1,109 
17 hidroeletricidade Recursos MJ 0,008 
18 feldspato Recursos g 0,002 
19 ferromanganês Recursos mg 0,342 
20 fertilizantes Recursos mg 0,187 
21 floculante sintético Recursos mg 0,087 
22 gás de refinaria Recursos mm³ 2,171 
23 H2SiF6 Recursos mg 0,807 
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24 ferro (em minério) Recursos µg 2,238 
25 ferro (como minério) Recursos g 0,037 
26 caulim Recursos g 0,004 
27 uso da terra (como recurso) Recursos cm² 0,112 
28 chumbo (em minério) Recursos ng 1,331 
29 lignita Recursos mg 0,239 
30 calcário (rocha) Recursos g 0,018 
31 manganês (em minério) Recursos µg 0,002 
32 calcário argiloso Recursos mg 0,007 
33 metano Recursos µg 1,291 
34 molibdênio (em minério) Recursos pg 0,003 
35 gás natural Recursos g 0,159 
36 níquel (em minério) Recursos µg 0,009 
37 óleo recondicionado Recursos mg 1,407 
38 paládio (em minério) Recursos pg 0,000 
39 platina (em minério) Recursos pg 0,000 
40 rênio (em minério) Recursos pg 0,000 
41 ródio (em minério) Recursos pg 0,000 
42 salgema Recursos g 0,011 
43 sal marinho Recursos g 0,004 
44 areia Recursos g 0,003 
45 prata Recursos ng 0,132 
46 sucata de aço Recursos g 0,008 
47 sucata de cobre Recursos mg 0,482 
48 estanho (em minério) Recursos ng 0,073 
49 energia não especificada Recursos kJ 0,431 
50 urânio (em minério) Recursos µg 0,016 
51 urânio (como minério) Recursos mg 0,652 
52 água Recursos g 0,040 
53 água (processo) Recursos g 0,525 
54 madeira Recursos µg 1,952 
55 zeólito Recursos µg 0,003 
56 zinco (em minério) Recursos ng 0,092 
57 zinco (como minério) Recursos mg 1,785 
58 1,1,1-tricloroetano ar µg 0,275 
59 1,2-dicloroetano ar ng 0,004 
60 acetaldeído ar ng 0,357 
61 ácido acético ar ng 1,636 
62 acetona ar ng 0,356 
63 acroleína ar pg 0,080 
64 Al ar µg 0,011 
65 aldeído ar µg 0,668 
66 alcanos ar µg 0,003 
67 alcenos ar ng 1,116 
68 amônia ar µg 0,338 
69 As ar ng 0,039 
70 B ar µg 0,009 
71 Ba ar ng 0,155 
72 Be ar pg 1,540 
73 benzaldeído ar pg 0,027 
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74 benzeno ar µg 0,186 
75 benzo-pireno ar µg 0,002 
76 Br ar ng 0,555 
77 butano ar µg 0,005 
78 buteno ar ng 0,076 
79 Ca ar µg 0,007 
80 óxido de cádmio ar ng 0,271 
81 negro de fumo ar mg 0,013 
82 Cd ar µg 0,000 
83 CF4 ar mg 0,010 
84 CFC-116 ar ng 0,014 
85 CFC-14 ar ng 0,111 
86 CFC (hard) ar µg 0,094 
87 Cl2 ar µg 0,090 
88 CO ar g 0,005 
89 CO2 ar g 0,798 
90 cobalto ar ng 0,087 
91 Cr ar ng 0,083 
92 petróleo ar mg 0,031 
93 Cu ar µg 0,155 
94 CxHy ar mg 1,572 
95 CxHy alifático ar mg 0,059 
96 CxHy aromático ar µg 0,315 
97 cianetos ar pg 0,434 
98 diclorometano ar µg 0,060 
99 dioxina ar pg 0,000 

100 poeira ar mg 1,919 
101 poeiras (grossa) ar µg 1,168 
102 poeira (SPM) ar mg 1,121 
103 etano ar µg 0,008 
104 etanol ar ng 0,713 
105 eteno ar ng 0,423 
106 etilbenzeno ar ng 1,110 
107 acetileno ar ng 0,013 
108 gás flúor ar µg 0,074 
109 Fe ar µg 0,006 
110 fluoroetano ar µg 0,023 
111 fluoreto ar mg 0,034 
112 formaldeído ar µg 0,003 
113 hidrogênio ar mg 0,014 
114 H2S ar mg 0,013 
115 H2SO4 ar µg 0,052 
116 HALON-1301 ar ng 0,011 
117 HCl ar mg 2,001 
118 heptano ar ng 0,761 
119 hexano ar ng 1,603 
120 HF ar µg 0,465 
121 Hg ar µg 0,005 
122 hidrocarbonetos (exceto metano) ar µg 1,658 
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123 I ar ng 0,268 
124 K ar ng 1,382 
125 La ar ng 0,004 
126 metano ar mg 0,082 
127 metanol ar ng 0,714 
128 metil mercaptana ar ng 1,186 
129 Mg ar µg 0,004 
130 Mn ar ng 0,075 
131 Mo ar ng 0,025 
132 N2O ar mg 0,023 
133 Na ar ng 1,920 
134 Ni ar µg 0,002 
135 NO2 ar mg 1,313 
136 VOC (não metano) ar mg 0,170 
137 NOx ar g 0,001 
138 P ar ng 0,133 
139 PAH's ar µg 0,069 
140 particulados (PM10) ar mg 0,265 
141 particulados (SPM) ar mg 0,366 
142 particulados não especificados ar mg 0,405 
143 Pb ar µg 0,002 
144 pentano ar µg 0,006 
145 fenol ar pg 1,045 
146 matéria orgânica policíclica ar µg 0,073 
147 propano ar µg 0,006 
148 propeno ar ng 0,249 
149 ácido propriônico ar ng 0,027 
150 Pt ar pg 0,000 
151 Sb ar ng 0,006 
152 Sc ar pg 1,677 
153 Se ar ng 0,102 
154 sicatos ar µg 0,029 
155 Sn ar ng 0,004 
156 SO2 ar mg 2,854 
157 fuligem ar mg 0,390 
158 SOx ar mg 1,699 
159 Sr ar ng 0,184 
160 tetraclorometano ar µg 0,032 
161 Th ar ng 0,010 
162 Ti ar ng 0,499 
163 Tl ar pg 0,413 
164 tolueno ar mg 0,042 
165 U ar ng 0,004 
166 emissões não especificadas ar mg 0,010 
167 V ar µg 0,025 
168 cloreto de vinila ar pg 2,246 
169 VOC ar mg 0,273 
170 xileno ar µg 0,114 
171 óxido de zinco ar µg 0,067 
172 Zn ar mg 0,001 
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173 Zr ar pg 0,248 
174 1,1,2-tricloroetano água mg 0,045 
175 H+ água ng 0,062 
176 Ag água µg 0,006 
177 água residuária (processo da alumina) água g 0,419 
178 Al água µg 0,294 
179 alcanos água ng 0,297 
180 alcenos água ng 0,027 
181 AOX água ng 0,008 
182 As água µg 0,005 
183 asbestos água µg 0,137 
184 B água ng 0,499 
185 Ba água µg 0,032 
186 barita água µg 0,053 
187 Be água pg 0,206 
188 benzeno água ng 0,298 
189 DBO água ng 0,204 
190 Br água µg 0,040 
191 compostos de cálcio água µg 0,328 
192 Cd água µg 0,147 
193 clorobenzeno água pg 0,000 
194 cloroformio água µg 0,005 
195 Cl- água mg 0,008 
196 CO água ng 0,616 
197 DQO água µg 1,754 
198 Cr água µg 0,972 
199 Cr (VI) água pg 0,756 
200 petróleo água mg 0,003 
201 Cs água pg 2,230 
202 Cu água µg 0,062 
203 CxHy água µg 0,249 
204 CxHy aromático água ng 1,398 
205 CxHy cloro água pg 1,551 
206 cianeto água µg 0,195 
207 dicloroetano água pg 1,962 
208 diclorometano água ng 0,003 
209 orgânicos dissolvidos água ng 0,535 
210 substâncias dissolvidas água mg 0,005 
211 EOCl água µg 0,005 
212 etil benzeno água ng 0,054 
213 gás flúor água mg 0,004 
214 Fe água µg 1,705 
215 fluoretos água mg 0,004 
216 formaldeídos água pg 0,017 
217 glutaraldeídos água ng 0,007 
218 H2 água mg 0,002 
219 H2S água ng 0,012 
220 Hg água ng 2,177 
221 ácido hipocloroso água µg 0,003 
222 I água ng 0,223 
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223 inorgânicos gerais água g 0,010 
224 K água µg 0,098 
225 íons metálicos água µg 0,378 
226 Mg água µg 0,249 
227 Mn água µg 1,942 
228 Mo água ng 0,962 
229 N-tot (nitrogênio) água µg 0,045 
230 Na água mg 0,003 
231 NH3 água µg 0,132 
232 Ni água µg 0,212 
233 nitrato água µg 0,068 
234 resíduos não filtráveis água mg 0,008 
235 óleo água µg 0,721 
236 P-tot (fósforo) água pg 0,542 
237 PAH's água ng 0,418 
238 Pb água µg 0,993 
239 fenol água µg 0,076 
240 fosfatos água µg 0,017 
241 S água ng 0,069 
242 sais água µg 0,842 
243 Sb água µg 0,003 
244 Se água µg 0,003 
245 Si água pg 1,257 
246 Sn água ng 0,020 
247 SO3 água ng 0,131 
248 Sr água µg 0,017 
249 sulfatos água mg 0,041 
250 sólidos em suspensão água mg 0,181 
251 substâncias em suspensão água mg 0,026 
252 Th água ng 1,931 
253 Ti água µg 0,017 
254 TOC água µg 0,054 
255 tolueno água ng 0,270 
256 tributil-estanho água ng 0,009 
257 tricloroeteno água pg 0,337 
258 emissões não especificadas água mg 0,004 
259 V água ng 1,574 
260 W água ng 0,003 
261 xileno água ng 0,215 
262 Zn água mg 0,005 
263 asbestos sólido µg 0,825 
264 rejeitos químicos sólido mg 0,026 
265 escórias de alumínio sólido mg 0,675 
266 rejeitos inertes sólido mg 0,639 
267 rejeitos radioativos com alta atividade sólido mm³ 0,004 
268 inorgânicos gerais sólido g 0,497 
269 rejeitos radioativos de baixa/média atividade sólido mm³ 0,001 
270 rejeitos minerais sólido g 0,003 
271 óleo sólido mg 0,017 
272 resíduos do corte de árvores sólido g 0,044 
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273 rejeitos de produção (não inertes) sólido g 0,031 
274 resíduos inertes da bauxita sólido g 0,134 
275 escória da laminação sólido mg 0,035 
276 resíduos sólido mg 0,002 
277 conversão para área urbana não materiais mm² 0,065 
278 conversão para área industrial não materiais mm² 0,002 
279 perda de calor para o ar não materiais MJ 0,007 
280 perda de calor para o sólo não materiais J 0,010 
281 perda de calor para a água não materiais MJ 0,004 
282 uso da terra II-III não materiais mm²a 0,052 
283 uso da terra II-IV não materiais mm²a 0,001 
284 uso da terra III-IV não materiais mm²a 0,001 
285 uso da terra IV-IV não materiais mm²a 0,000 
286 ocupação de área (rodovia/ferrovia) não materiais cm²a 0,015 
287 substâncias radioativas para o ar não materiais Bq 1,410 
288 substâncias radioativas para a água não materiais Bq 0,013 
 

Tabela 106: ICV da distribuição de energia elétrica no Brasil por redes urbanas. 
UF: transporte de 1 MWh·km na região urbana 

nº. Aspectos Ambientais Compartimentos Unit Total 
1 aditivos (produção do zinco) Recursos µg 2,108 
2 ar Recursos mg 0,308 
3 sucata de alumínio Recursos mg 1,267 
4 As2O5 Recursos µg 4,776 
5 barita Recursos µg 0,032 
6 bauxita Recursos g 0,052 
7 bentonita Recursos µg 0,033 
8 biomassa Recursos g 0,112 
9 cromo (em minério) Recursos ng 1,572 
10 argila Recursos mg 0,961 
11 carvão mineral Recursos g 0,039 
12 cobalto (em minério) Recursos pg 0,001 
13 cobre (em minério) Recursos mg 0,543 
14 criolita Recursos mg 0,063 
15 CrO3 Recursos µg 6,677 
16 petróleo Recursos g 0,094 
17 CuO Recursos µg 2,600 
18 hidroeletricidade Recursos kJ 11,971 
19 feldspato Recursos mg 0,359 
20 ferromanganês Recursos mg 0,039 
21 fertilizantes Recursos µg 0,438 
22 floculante sintético Recursos µg 14,986 
23 gás de refinaria Recursos mm³ 0,253 
24 cascalho Recursos g 0,041 
25 gipsita Recursos mg 0,726 
26 H2SiF6 Recursos mg 0,138 
27 ferro (em minério) Recursos µg 0,261 
28 ferro (como minério) Recursos mg 4,419 
29 caulim Recursos mg 0,645 
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30 uso da terra (como recurso) Recursos mm² 0,026 
31 chumbo (em minério) Recursos ng 0,155 
32 lignita Recursos mg 0,028 
33 calcário (rocha) Recursos g 0,023 
34 manganês (em minério) Recursos mg 0,018 
35 calcário argiloso Recursos µg 0,847 
36 metano Recursos µg 0,151 
37 molibdênio (em minério) Recursos pg 0,000 
38 gás natural Recursos g 0,108 
39 níquel (em minério) Recursos ng 1,105 
40 óleo recondicionado Recursos mg 0,342 
41 paládio (em minério) Recursos pg 0,000 
42 platina (em minério) Recursos pg 0,000 
43 rênio (em minério) Recursos pg 0,000 
44 ródio (em minério) Recursos pg 0,000 
45 salgema Recursos mg 1,688 
46 sal marinho Recursos mg 0,682 
47 areia Recursos g 0,022 
48 xisto Recursos mg 0,961 
49 silício (em SiO2) Recursos µg 8,732 
50 prata Recursos pg 15,371 
51 sucata de aço Recursos mg 0,873 
52 sucata de cobre Recursos mg 0,079 
53 estanho (em minério) Recursos pg 8,546 
54 energia não especificada Recursos kJ 0,238 
55 urânio (em minério) Recursos ng 1,895 
56 urânio (como minério) Recursos mg 1,004 
57 água Recursos g 0,371 
58 água (processo) Recursos g 0,090 
59 madeira Recursos µg 0,228 
60 zeólito Recursos ng 0,351 
61 zinco (em minério) Recursos pg 10,694 
62 zinco (como minério) Recursos mg 0,042 
63 1,1,1-tricloroetano ar ng 9,608 
64 1,2-dicloroetano ar pg 0,459 
65 acetaldeído ar ng 0,042 
66 ácido acético ar ng 0,191 
67 acetona ar ng 0,041 
68 acroleína ar pg 0,009 
69 Al ar ng 1,321 
70 aldeído ar µg 0,061 
71 alcanos ar ng 0,385 
72 alcenos ar ng 0,130 
73 amônia ar µg 0,037 
74 As ar pg 4,511 
75 B ar ng 1,004 
76 Ba ar ng 0,018 
77 Be ar pg 0,180 
78 benzaldeído ar pg 0,003 
79 benzeno ar µg 0,024 
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80 benzo-pireno ar ng 0,274 
81 Br ar ng 0,065 
82 butano ar ng 0,558 
83 buteno ar pg 8,890 
84 Ca ar ng 0,846 
85 óxido de cádmio ar pg 6,427 
86 negro de fumo ar µg 1,470 
87 Cd ar ng 0,019 
88 CF4 ar µg 1,696 
89 CFC-116 ar pg 1,623 
90 CFC-14 ar pg 12,985 
91 CFC (hard) ar ng 15,054 
92 Cl2 ar ng 9,376 
93 CO ar mg 0,394 
94 CO2 ar g 0,747 
95 cobalto ar pg 10,098 
96 Cr ar pg 9,726 
97 petróleo ar mg 0,026 
98 Cu ar µg 0,018 
99 CxHy ar mg 0,351 

100 CxHy alifático ar mg 0,051 
101 CxHy aromático ar µg 0,046 
102 cianetos ar pg 0,051 
103 diclorometano ar ng 9,554 
104 dioxina ar pg 0,000 
105 poeira ar mg 1,107 
106 poeira (grossa) ar µg 0,136 
107 poeira (SPM) ar mg 1,040 
108 etano ar ng 0,880 
109 etanol ar ng 0,083 
110 eteno ar ng 0,049 
111 etilbenzeno ar ng 0,130 
112 acetileno ar pg 1,531 
113 gás flúor ar ng 8,616 
114 Fe ar ng 0,704 
115 fluoroetano ar ng 2,722 
116 fluoreto ar µg 5,788 
117 flúor ar ng 1,583 
118 formaldeído ar ng 0,321 
119 hidrogênio ar µg 2,011 
120 H2S ar µg 1,761 
121 H2SO4 ar ng 1,219 
122 HALON-1301 ar pg 1,245 
123 HCl ar mg 0,070 
124 heptano ar ng 0,089 
125 hexano ar ng 0,187 
126 HF ar µg 0,066 
127 Hg ar ng 0,854 
128 hidrocarbonetos (exceto metano) ar ng 3,886 
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129 I ar ng 0,031 
130 K ar ng 0,161 
131 La ar pg 0,518 
132 metano ar µg 5,938 
133 metanol ar ng 0,083 
134 metil mercaptana ar ng 1,013 
135 Mg ar ng 0,473 
136 Mn ar pg 8,797 
137 Mo ar pg 2,945 
138 N2O ar µg 2,464 
139 Na ar ng 0,224 
140 Ni ar ng 0,274 
141 NO2 ar mg 1,373 
142 VOC (não metano) ar mg 0,103 
143 NOx ar mg 0,282 
144 P ar pg 15,500 
145 PAH's ar ng 2,405 
146 particulados (PM10) ar mg 0,135 
147 particulados (SPM) ar mg 0,551 
148 particulados não especificados ar µg 0,950 
149 Pb ar ng 0,084 
150 pentano ar ng 0,741 
151 fenol ar pg 0,122 
152 matéria orgânica policíclica ar µg 0,112 
153 propano ar ng 0,648 
154 propeno ar ng 0,029 
155 ácido propriônico ar pg 3,208 
156 Pt ar pg 0,000 
157 Sb ar pg 0,711 
158 Sc ar pg 0,196 
159 Se ar pg 11,874 
160 sicatos ar ng 3,362 
161 Sn ar pg 0,451 
162 SO2 ar mg 0,483 
163 fuligem ar mg 0,344 
164 SOx ar mg 1,766 
165 Sr ar ng 0,022 
166 tetraclorometano ar ng 5,026 
167 Th ar pg 1,194 
168 Ti ar ng 0,058 
169 Tl ar pg 0,048 
170 tolueno ar µg 1,475 
171 U ar pg 0,520 
172 emissões não especificadas ar µg 1,160 
173 V ar ng 2,855 
174 cloreto de vinila ar pg 0,262 
175 VOC ar mg 0,042 
176 xileno ar ng 13,263 
177 óxido de zinco ar ng 1,575 
178 Zn ar µg 0,042 
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179 Zr ar pg 0,029 
180 1,1,2-tricloroetano água µg 7,709 
181 H+ água pg 7,235 
182 Ag água ng 0,656 
183 água (da produção de blend de cimento) água g 0,039 
184 água residuária (processo da alumina) água g 0,072 
185 Al água µg 0,034 
186 alcanos água ng 0,035 
187 alcenos água pg 3,143 
188 AOX água pg 0,905 
189 As água ng 0,623 
190 asbestos água µg 0,022 
191 B água ng 0,058 
192 Ba água ng 3,929 
193 barita água ng 6,166 
194 Be água pg 0,024 
195 benzeno água ng 0,035 
196 DBO água ng 0,024 
197 Br água ng 6,364 
198 compostos de cálcio água µg 0,038 
199 Cd água ng 4,737 
200 clorobenzeno água pg 0,000 
201 cloroformio água ng 0,520 
202 Cl- água µg 2,793 
203 CO água ng 0,068 
204 DQO água µg 0,514 
205 Cr água µg 0,070 
206 Cr (VI) água pg 0,088 
207 petróleo água µg 2,873 
208 Cs água pg 0,260 
209 Cu água ng 5,493 
210 CxHy água µg 0,029 
211 CxHy aromático água ng 0,163 
212 CxHy cloro água pg 0,181 
213 cianeto água µg 0,033 
214 dicloroetano água pg 0,229 
215 diclorometano água pg 0,299 
216 orgânicos dissolvidos água ng 0,062 
217 substâncias dissolvidas água µg 0,821 
218 EOCl água ng 0,799 
219 etil benzeno água pg 6,259 
220 gás flúor água µg 0,818 
221 Fe água µg 0,266 
222 fluoretos água µg 0,739 
223 formaldeídos água pg 0,002 
224 glutaraldeídos água pg 0,761 
225 H2 água µg 2,004 
226 H2S água pg 1,446 
227 Hg água ng 0,266 
228 ácido hipocloroso água ng 0,314 



 281
 

229 I água ng 0,026 
230 inorgânicos gerais água mg 1,724 
231 K água ng 11,386 
232 íons metálicos água µg 0,323 
233 Mg água µg 0,029 
234 Mn água µg 0,332 
235 Mo água ng 0,112 
236 N-tot (nitrogênio) água ng 5,290 
237 Na água µg 1,877 
238 NH3 água µg 0,175 
239 Ni água ng 10,551 
240 nitrato água µg 0,089 
241 resíduos não filtráveis água µg 1,374 
242 óleo água µg 0,616 
243 P-tot (fósforo) água pg 0,063 
244 PAH's água ng 0,049 
245 Pb água µg 0,103 
246 fenol água µg 0,065 
247 fosfatos água ng 2,029 
248 S água pg 8,079 
249 sais água µg 0,098 
250 Sb água ng 0,069 
251 Se água ng 0,295 
252 Si água pg 0,147 
253 Sn água pg 0,857 
254 SO3 água pg 15,265 
255 Sr água ng 1,982 
256 sulfatos água µg 1,429 
257 sólidos em suspensão água mg 0,021 
258 substâncias em suspensão água µg 3,033 
259 Th água ng 0,222 
260 Ti água ng 2,026 
261 TOC água µg 0,017 
262 tolueno água ng 0,031 
263 tributil-estanho água pg 1,069 
264 tricloroeteno água pg 0,039 
265 emissões não especificadas água µg 0,717 
266 V água ng 0,184 
267 W água pg 0,368 
268 xileno água ng 0,025 
269 Zn água µg 0,183 
270 asbestos sólido µg 0,131 
271 rejeitos químicos sólido µg 3,575 
272 escórias de alumínio sólido mg 0,116 
273 rejeitos inertes sólido mg 0,022 
274 rejeitos radioativos de alta atividade sólido mm³ 0,007 
275 inorgânicos gerais sólido g 0,082 
276 rejeitos radioativos de baixa/média atividade sólido mm³ 0,002 
277 rejeitos minerais sólido mg 0,218 
278 óleo sólido µg 0,601 
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279 resíduos do corte de árvores sólido mg 0,103 
280 rejeitos de produção (não inertes) sólido mg 3,720 
281 rejeito do blend de cimento sólido mg 8,736 
282 resíduos inertes da bauxita sólido g 0,023 
283 escória da laminação sólido µg 1,848 
284 resíduos sólido mg 0,622 
285 conversão para área urbana não materiais mm² 0,011 
286 conversão para área industrial não materiais mm² 0,001 
287 perda de calor para o ar não materiais kJ 14,592 
288 perda de calor para o sólo não materiais J 0,001 
289 perda de calor para a água não materiais kJ 6,223 
290 uso da terra II-III não materiais mm²a 0,006 
291 uso da terra II-IV não materiais mm²a 0,000 
292 uso da terra III-IV não materiais mm²a 0,000 
293 uso da terra IV-IV não materiais mm²a 0,000 
294 ocupação de área (industrial) não materiais mm²a 0,601 
295 ocupação de área (rodovia/ferrovia) não materiais mm²a 0,298 
296 substâncias radioativas para o ar não materiais Bq 0,164 
297 substâncias radioativas para a água não materiais mBq 1,522 
 

Tabela 107: ICV da distribuição de energia elétrica no Brasil. 
UF: transporte de 1 MWh·km no Brasil 

nº. Aspectos Ambientais Compartimentos Unidade Total 
1 aditivos (produção do zinco) Recursos mg 0,012 
2 ar Recursos mg 0,577 
3 sucata de alumínio Recursos mg 1,946 
4 As2O5 Recursos mg 0,239 
5 barita Recursos µg 0,059 
6 bauxita Recursos g 0,079 
7 bentonita Recursos µg 0,062 
8 biomassa Recursos g 0,100 
9 cromo (em minério) Recursos ng 2,930 
10 argila Recursos mg 0,830 
11 carvão mineral Recursos g 0,040 
12 cobalto (em minério) Recursos pg 0,001 
13 cobre (em minério) Recursos mg 0,880 
14 criolita Recursos mg 0,097 
15 CrO3 Recursos mg 0,333 
16 petróleo Recursos g 0,086 
17 CuO Recursos mg 0,130 
18 hidroeletricidade Recursos kJ 10,693 
19 feldspato Recursos mg 0,557 
20 ferromanganês Recursos mg 0,074 
21 fertilizantes Recursos mg 0,022 
22 floculante sintético Recursos mg 0,023 
23 gás de refinaria Recursos mm³ 0,472 
24 cascalho Recursos g 0,035 
25 gipsita Recursos mg 0,627 
26 H2SiF6 Recursos mg 0,212 
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27 ferro (em minério) Recursos µg 0,486 
28 ferro (como minério) Recursos g 0,008 
29 caulim Recursos mg 1,001 
30 uso da terra (como recurso) Recursos mm² 1,314 
31 chumbo (em minério) Recursos ng 0,289 
32 lignita Recursos mg 0,052 
33 calcário (rocha) Recursos g 0,022 
34 manganês (em minério) Recursos mg 0,015 
35 calcário argiloso Recursos µg 1,579 
36 metano Recursos µg 0,281 
37 molibdênio (em minério) Recursos pg 0,001 
38 gás natural Recursos g 0,098 
39 níquel (em minério) Recursos ng 2,059 
40 óleo recondicionado Recursos mg 0,476 
41 paládio (em minério) Recursos pg 0,000 
42 platina (em minério) Recursos pg 0,000 
43 rênio (em minério) Recursos pg 0,000 
44 ródio (em minério) Recursos pg 0,000 
45 salgema Recursos mg 2,680 
46 sal marinho Recursos mg 1,082 
47 areia Recursos g 0,019 
48 xisto Recursos mg 0,830 
49 silício (em SiO2) Recursos µg 7,535 
50 prata Recursos ng 0,029 
51 sucata de aço Recursos mg 1,637 
52 sucata de cobre Recursos mg 0,128 
53 estanho (em minério) Recursos ng 0,016 
54 energia não especificada Recursos kJ 0,246 
55 urânio (em minério) Recursos ng 3,530 
56 urânio (como minério) Recursos mg 0,897 
57 água Recursos g 0,324 
58 água (processo) Recursos g 0,138 
59 madeira Recursos µg 0,424 
60 zeólito Recursos ng 0,654 
61 zinco (em minério) Recursos ng 0,020 
62 zinco (como minério) Recursos mg 0,244 
63 1,1,1-tricloroetano ar µg 0,040 
64 1,2-dicloroetano ar pg 0,856 
65 acetaldeído ar ng 0,078 
66 ácido acético ar ng 0,356 
67 acetona ar ng 0,077 
68 acroleína ar pg 0,017 
69 Al ar ng 2,464 
70 aldeído ar µg 0,130 
71 alcanos ar ng 0,718 
72 alcenos ar ng 0,243 
73 amônia ar µg 0,072 
74 As ar ng 0,008 
75 B ar ng 1,870 
76 Ba ar ng 0,034 
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77 Be ar pg 0,335 
78 benzaldeído ar pg 0,006 
79 benzeno ar µg 0,041 
80 benzo-pireno ar ng 0,511 
81 Br ar ng 0,121 
82 butano ar ng 1,041 
83 buteno ar ng 0,017 
84 Ca ar ng 1,578 
85 óxido de cádmio ar ng 0,037 
86 negro de fumo ar µg 2,741 
87 Cd ar ng 0,068 
88 CF4 ar µg 2,602 
89 CFC-116 ar pg 3,023 
90 CFC-14 ar ng 0,024 
91 CFC (hard) ar µg 0,024 
92 Cl2 ar µg 0,019 
93 CO ar mg 0,885 
94 CO2 ar g 0,706 
95 cobalto ar ng 0,019 
96 Cr ar ng 0,018 
97 petróleo ar mg 0,025 
98 Cu ar µg 0,034 
99 CxHy ar mg 0,478 

100 CxHy alifático ar mg 0,049 
101 CxHy aromático ar µg 0,076 
102 cianetos ar pg 0,094 
103 diclorometano ar µg 0,015 
104 dioxina ar pg 0,000 
105 poeira ar mg 1,179 
106 poeira (grossa) ar µg 0,254 
107 poeira (SPM) ar mg 1,021 
108 etano ar ng 1,640 
109 etanol ar ng 0,155 
110 eteno ar ng 0,092 
111 etilbenzeno ar ng 0,241 
112 acetileno ar pg 2,854 
113 gás flúor ar µg 0,016 
114 Fe ar ng 1,312 
115 fluoroetano ar ng 5,073 
116 fluoreto ar mg 0,009 
117 flúor ar ng 1,368 
118 formaldeído ar ng 0,599 
119 hidrogênio ar µg 3,372 
120 H2S ar µg 3,070 
121 H2SO4 ar µg 0,007 
122 HALON-1301 ar pg 2,321 
123 HCl ar mg 0,294 
124 heptano ar ng 0,166 
125 hexano ar ng 0,349 
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126 HF ar µg 0,111 
127 Hg ar ng 1,356 
128 hidrocarbonetos (exceto metano) ar µg 0,194 
129 I ar ng 0,058 
130 K ar ng 0,301 
131 La ar pg 0,965 
132 metano ar mg 0,014 
133 metanol ar ng 0,155 
134 metil mercaptana ar ng 0,970 
135 Mg ar ng 0,882 
136 Mn ar ng 0,016 
137 Mo ar pg 5,490 
138 N2O ar µg 4,840 
139 Na ar ng 0,418 
140 Ni ar ng 0,512 
141 NO2 ar mg 1,279 
142 VOC (não metano) ar mg 0,104 
143 NOx ar mg 0,347 
144 P ar ng 0,029 
145 PAH's ar µg 0,010 
146 particulados (PM10) ar mg 0,144 
147 particulados (SPM) ar mg 0,493 
148 particulados não especificados ar mg 0,047 
149 Pb ar ng 0,236 
150 pentano ar ng 1,381 
151 fenol ar pg 0,227 
152 matéria orgânica policíclica ar µg 0,100 
153 propano ar ng 1,208 
154 propeno ar ng 0,054 
155 ácido propriônico ar pg 5,979 
156 Pt ar pg 0,000 
157 Sb ar pg 1,326 
158 Sc ar pg 0,364 
159 Se ar ng 0,022 
160 sicatos ar ng 6,268 
161 Sn ar pg 0,840 
162 SO2 ar mg 0,768 
163 fuligem ar mg 0,329 
164 SOx ar mg 1,648 
165 Sr ar ng 0,040 
166 tetraclorometano ar µg 0,008 
167 Th ar pg 2,224 
168 Ti ar ng 0,108 
169 Tl ar pg 0,090 
170 tolueno ar mg 0,006 
171 U ar pg 0,970 
172 emissões não especificadas ar µg 2,164 
173 V ar ng 5,343 
174 cloreto de vinila ar pg 0,489 
175 VOC ar mg 0,068 
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176 xileno ar µg 0,025 
177 óxido de zinco ar µg 0,009 
178 Zn ar µg 0,133 
179 Zr ar pg 0,054 
180 1,1,2-tricloroetano água mg 0,012 
181 H+ água ng 0,013 
182 Ag água ng 1,228 
183 água (da produção de blend de cimento) água g 0,034 
184 água residuária (processo da alumina) água g 0,110 
185 Al água µg 0,064 
186 alcanos água ng 0,065 
187 alcenos água pg 5,862 
188 AOX água pg 1,685 
189 As água ng 1,178 
190 asbestos água µg 0,035 
191 B água ng 0,109 
192 Ba água µg 0,007 
193 barita água µg 0,011 
194 Be água pg 0,045 
195 benzeno água ng 0,065 
196 DBO água ng 0,044 
197 Br água µg 0,010 
198 compostos de cálcio água µg 0,071 
199 Cd água µg 0,021 
200 clorobenzeno água pg 0,000 
201 cloroformio água ng 0,975 
202 Cl- água µg 3,198 
203 CO água ng 0,131 
204 DQO água µg 0,637 
205 Cr água µg 0,174 
206 Cr (VI) água pg 0,164 
207 petróleo água µg 2,737 
208 Cs água pg 0,485 
209 Cu água µg 0,012 
210 CxHy água µg 0,054 
211 CxHy aromático água ng 0,304 
212 CxHy cloro água pg 0,337 
213 cianeto água µg 0,051 
214 dicloroetano água pg 0,427 
215 diclorometano água pg 0,557 
216 orgânicos dissolvidos água ng 0,116 
217 substâncias dissolvidas água µg 1,300 
218 EOCl água ng 1,268 
219 etil benzeno água ng 0,012 
220 gás flúor água µg 1,168 
221 Fe água µg 0,426 
222 fluoretos água µg 1,156 
223 formaldeídos água pg 0,004 
224 glutaraldeídos água pg 1,418 
225 H2 água µg 1,918 
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226 H2S água pg 2,697 
227 Hg água ng 0,482 
228 ácido hipocloroso água ng 0,585 
229 I água ng 0,049 
230 inorgânicos gerais água mg 2,788 
231 K água µg 0,021 
232 íons metálicos água µg 0,309 
233 Mg água µg 0,054 
234 Mn água µg 0,510 
235 Mo água ng 0,209 
236 N-tot (nitrogênio) água µg 0,010 
237 Na água µg 1,872 
238 NH3 água µg 0,159 
239 Ni água µg 0,034 
240 nitrato água µg 0,081 
241 resíduos não filtráveis água µg 2,110 
242 óleo água µg 0,589 
243 P-tot (fósforo) água pg 0,118 
244 PAH's água ng 0,091 
245 Pb água µg 0,205 
246 fenol água µg 0,062 
247 fosfatos água ng 3,783 
248 S água ng 0,015 
249 sais água µg 0,183 
250 Sb água ng 0,398 
251 Se água ng 0,552 
252 Si água pg 0,273 
253 Sn água pg 3,111 
254 SO3 água ng 0,028 
255 Sr água ng 3,691 
256 sulfatos água mg 0,006 
257 sólidos em suspensão água mg 0,039 
258 substâncias em suspensão água µg 5,685 
259 Th água ng 0,417 
260 Ti água ng 3,775 
261 TOC água µg 0,021 
262 tolueno água ng 0,059 
263 tributil-estanho água pg 1,991 
264 tricloroeteno água pg 0,073 
265 emissões não especificadas água µg 1,104 
266 V água ng 0,342 
267 W água pg 0,685 
268 xileno água ng 0,047 
269 Zn água µg 0,764 
270 asbestos sólido µg 0,209 
271 rejeitos químicos sólido µg 6,110 
272 escórias de alumínio sólido mg 0,178 
273 rejeitos inertes sólido mg 0,093 
274 rejeitos radioativos de alta atividade sólido mm³ 0,006 
275 inorgânicos gerais sólido g 0,132 
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276 rejeitos radioativos de baixa/média atividade sólido mm³ 0,001 
277 rejeitos minerais sólido mg 0,501 
278 óleo sólido µg 2,528 
279 resíduos do corte de árvores sólido g 0,005 
280 rejeitos de produção (não inertes) sólido g 0,007 
281 rejeito do blend de cimento sólido mg 7,537 
282 resíduos inertes da bauxita sólido g 0,035 
283 escória da laminação sólido mg 0,006 
284 resíduos sólido mg 0,538 
285 conversão para área urbana não materiais mm² 0,017 
286 conversão para área industrial não materiais mm² 0,001 
287 perda de calor para o ar não materiais kJ 12,724 
288 perda de calor para o sólo não materiais J 0,002 
289 perda de calor para a água não materiais kJ 5,558 
290 uso da terra II-III não materiais mm²a 0,011 
291 uso da terra II-IV não materiais mm²a 0,000 
292 uso da terra III-IV não materiais mm²a 0,000 
293 uso da terra IV-IV não materiais mm²a 0,000 
294 ocupação de área (industrial) não materiais mm²a 0,518 
295 ocupação de área (rodovia/ferrovia) não materiais mm²a 0,392 
296 substâncias radioativas para o ar não materiais Bq 0,307 
297 substâncias radioativas para a água não materiais mBq 2,833 
 

5.13 Refinamento dos inventários consolidados para 1 MWh·km 

Após uma preliminar fase de interpretação deste projeto de ICV, verificou-se 

que havia uma grande discrepância entre os resultados dos inventários consolidados 

para 1 MWh e 1 MWh·km. 

Fazendo uma revisão sobre as definições dessas unidades funcionais, 

observou-se que o modelo adotado para definição de 1 MWh·km tinha sido assumido 

como se fosse uma rede linear e sua esquematização para consolidação seria 

representada como uma rede linear onde as subestações concentrariam em um ponto 

único e esse ponto seria a origem de toda a rede, conforme o esquema A da figura 

5.41. 

Acontece que o sistema de distribuição não é linear, ele é um sistema 

constituído de redes. Essas redes são centralizadas por subestações dispersas na 

região de atuação da concessionária e constituem a origem das redes, conforme 

esquema B da figura 5.41. 

Uma forma de mitigar este ponto de não consistência é modelar o sistema 

descentralizando as subestações e dividindo a extensão da rede de cada 
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concessionária igualmente para cada uma das suas subestações, conforme o esquema 

B da figura 5.41.  

Fig. 5.41: Esquema de descentralização das subestações. 

Não será necessário refazer todos os inventários de cada empresa 

concessionária, basta que cada um dos inventários sejam multiplicados pela 

quantidade total de suas respectivas subestações, na rede rural, urbana e global. 

Portanto decidiu-se levantar os dados de quantidade de subestações de cada 

empresa concessionária. O levantamento foi realizado através das mesmas fontes 
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onde foram obtidos os dados de potência instalada de transformação e perda de 

energia durante a operação. 

Das 33 empresas apenas 25 forneciam o dado procurado e além disso não 

distinguiam se a subestação era para a rede rural ou urbana. 

Optou-se por manter a idéia, mas a consolidação foi realizada em função dos 

25 dados obtidos. Logo essa idéia foi aplicada apenas nos inventários consolidados 

para o Brasil e por isso preferiu-se manter esta etapa, nesse documento, como um 

refinamento do ICV realizado. 

Para obter a quantidade média de subestações na rede de distribuição 

brasileira genérica, bastou ponderar as quantidades de subestações de cada 

concessionária pelos mesmos fatores de ponderação utilizados nas consolidações 

finais dos inventários, ou seja, as frações do produto da extensão total da rede e 

energia total distribuída de cada concessionária. O valor da quantidade média 

ponderada de subestações para o sistema brasileiro de distribuição de energia elétrica 

é 218,62 subestações, conforme apresenta a tabela 108. Esse valor será o 

multiplicado do inventário consolidado para 1 MWh·km genérico. 

Tabela 108: Cálculo da quantidade média ponderada de subestações para o sistema 
brasileiro. 

EMPRESA nº. de subestações frações ponderado 
AESSUL 43 1,30E-02 5,59E-01 
BANDEIRANTE 203 6,00E-02 1,22E+01 
BORBOREMA 1 5,48E-05 5,48E-05 
CATAGUAZES 47 3,07E-05 1,44E-03 
CEAL 32 1,06E-03 3,40E-02 
CEB 26 1,90E-03 4,93E-02 
CEEE 50 1,09E-02 5,46E-01 
CELESC 90 4,14E-02 3,72E+00 
CELPA 56 2,32E-03 1,30E-01 
CELPE 113 2,79E-02 3,15E+00 
CELTINS 82 3,98E-04 3,27E-02 
CEMAR 55 2,99E-03 1,64E-01 
CEMAT 73 2,37E-03 1,73E-01 
CEMIG 293 4,78E-01 1,40E+02 
CEPISA 57 1,44E-03 8,19E-02 
COELCE 77 1,43E-02 1,10E+00 
COPEL 233 1,04E-01 2,43E+01 
CPFL 238 4,53E-02 1,08E+01 
ELEKTRO 115 4,07E-02 4,68E+00 
ELETROPAULO 125 1,22E-01 1,53E+01 
ENERGIPE 23 9,36E-04 2,15E-02 
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ENERSUL 89 2,66E-03 2,36E-01 
ESCELSA 64 9,18E-03 5,88E-01 
RGE 45 1,43E-02 6,45E-01 
SAELPA 50 2,40E-03 1,20E-01 
TOTAL   1,00 218,62 

 

Para obter as quantidades médias ponderadas para a rede rural e urbana, 

primeiro foi preciso calcular a quantidade de subestações na rede rural e na urbana de 

cada concessionária. Isso foi realizado, através da fração rural ou urbana do total do 

produto da energia distribuída pela extensão da rede de cada concessionária. Ou seja, 

pelos mesmos fatores utilizados na consolidação do inventário global de cada 

concessionária, a partir dos inventários rurais e urbanos. Esse cálculo é mostrado na 

tabela 109. 

Tabela 109: Cálculo das quantidades ponderadas de subestações para cada tipo de 
rede. 

  Frações nº. SE/ região 
EMPRESA nº. de subestações Rural Urbano Rural Urbano 
AESSUL 43 0,2464 0,7536 10,59 32,41 
BANDEIRANTE 203 0,0027 0,9973 0,56 202,44 
BORBOREMA 1 0,0498 0,9502 0,05 0,95 
CATAGUAZES 47 0,0000 1,0000 0,00 47,00 
CEAL 32 0,0169 0,9831 0,54 31,46 
CEB 26 0,0201 0,9799 0,52 25,48 
CEEE 50 0,1088 0,8912 5,44 44,56 
CELESC 90 0,1320 0,8680 11,88 78,12 
CELPA 56 0,0067 0,9933 0,38 55,62 
CELPE 113 0,0946 0,9054 10,70 102,30 
CELTINS 82 0,0074 0,9926 0,61 81,39 
CEMAR 55 0,0074 0,9926 0,41 54,59 
CEMAT 73 0,0566 0,9434 4,13 68,87 
CEMIG 293 0,1858 0,8142 54,44 238,56 
CEPISA 57 0,0563 0,9437 3,21 53,79 
COELCE 77 0,0863 0,9137 6,65 70,35 
COPEL 233 0,1988 0,8012 46,32 186,68 
CPFL 238 0,0355 0,9645 8,45 229,55 
ELEKTRO 115 0,1244 0,8756 14,30 100,70 
ELETROPAULO 125 0,0000 1,0000 0,00 125,00 
ENERGIPE 23 0,0074 0,9926 0,17 22,83 
ENERSUL 89 0,1538 0,8462 13,69 75,31 
ESCELSA 64 0,0648 0,9352 4,15 59,85 
RGE 45 0,3963 0,6037 17,83 27,17 
SAELPA 50 0,0625 0,9375 3,13 46,87 
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Com as quantidades de subestações de cada concessionária segmentadas em 

rural e urbana (Tabela 109), procedemos da mesma forma como foi feito para a rede 

global brasileira, neste caso utilizando os respectivos fatores de ponderação. Os 

valores das médias ponderadas obtidas foram de 39,94 subestações para a rede rural 

brasileira e 161,58 para a rede urbana brasileira. A obtenção desses dois valores é 

mostrada respectivamente pelas tabelas 110 e 111. 

Tabela 110: Cálculo da quantidade média ponderada de subestações para o sistema 
rural brasileiro. 

EMPRESA nº. de subestações frações ponderado 
AESSUL 10,59 3,10E-02 3,28E-01 
BANDEIRANTE 0,56 4,03E-03 2,25E-03 
BORBOREMA 0,05 3,29E-05 1,64E-06 
CATAGUAZES 0,00 0,00E+00 0,00E+00 
CEAL 0,54 3,88E-04 2,10E-04 
CEB 0,52 6,28E-04 3,28E-04 
CEEE 5,44 1,23E-02 6,71E-02 
CELESC 11,88 7,26E-02 8,62E-01 
CELPA 0,38 2,82E-04 1,06E-04 
CELPE 10,70 2,92E-02 3,12E-01 
CELTINS 0,61 7,02E-05 4,26E-05 
CEMAR 0,41 4,70E-04 1,92E-04 
CEMAT 4,13 2,01E-03 8,32E-03 
CEMIG 54,44 5,29E-01 2,88E+01 
CEPISA 3,21 1,10E-03 3,52E-03 
COELCE 6,65 1,38E-02 9,20E-02 
COPEL 46,32 1,63E-01 7,56E+00 
CPFL 8,45 2,62E-02 2,22E-01 
ELEKTRO 14,30 5,14E-02 7,36E-01 
ELETROPAULO 0,00 0,00E+00 0,00E+00 
ENERGIPE 0,17 1,67E-04 2,82E-05 
ENERSUL 13,69 4,77E-03 6,53E-02 
ESCELSA 4,15 8,02E-03 3,32E-02 
RGE 17,83 4,80E-02 8,57E-01 
SAELPA 3,13 1,52E-03 4,76E-03 
TOTAL  1,00 39,94 
 

Tabela 111: Cálculo da quantidade média ponderada de subestações para o sistema 
urbano brasileiro. 

EMPRESA nº. de subestações frações ponderado 
AESSUL 32,41 8,82E-03 2,86E-01 
BANDEIRANTE 202,44 1,36E-01 2,75E+01 
BORBOREMA 0,95 5,84E-05 5,55E-05 
CATAGUAZES 47,00 7,61E-05 3,58E-03 
CEAL 31,46 2,10E-03 6,60E-02 
CEB 25,48 2,85E-03 7,26E-02 
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CEEE 44,56 9,41E-03 4,19E-01 
CELESC 78,12 4,45E-02 3,47E+00 
CELPA 55,62 3,88E-03 2,16E-01 
CELPE 102,30 2,60E-02 2,66E+00 
CELTINS 81,39 8,76E-04 7,13E-02 
CEMAR 54,59 5,83E-03 3,18E-01 
CEMAT 68,87 3,13E-03 2,16E-01 
CEMIG 238,56 2,16E-01 5,15E+01 
CEPISA 53,79 1,71E-03 9,21E-02 
COELCE 70,35 1,36E-02 9,60E-01 
COPEL 186,68 6,13E-02 1,14E+01 
CPFL 229,55 6,64E-02 1,52E+01 
ELEKTRO 100,70 3,37E-02 3,40E+00 
ELETROPAULO 125,00 3,40E-01 4,25E+01 
ENERGIPE 22,83 2,09E-03 4,78E-02 
ENERSUL 75,31 2,44E-03 1,84E-01 
ESCELSA 59,85 1,08E-02 6,46E-01 
RGE 27,17 6,82E-03 1,85E-01 
SAELPA 46,87 2,13E-03 9,98E-02 
TOTAL  1,00 161,58 
 

Com os valores de quantidade de subestações (média ponderada) na rede 

brasileira rural, urbana e global, os inventários corrigidos ficam conforme as tabelas 

112, 113 e 114, para respectivamente transporte de 1 MWh·km rural, 1 MWh·km 

urbano e 1 MWh·km global. 

Tabela 112: Inventário refinado para 1 MWh·km da rede rural brasileira de 
distribuição de energia elétrica. 

UF: transporte de 1 MWh·km na região rural 
nº. Aspectos Ambientais Compartimentos Unidade Total 
1 aditivos (produção do zinco) Recursos mg 3,554 
2 ar Recursos g 0,107 
3 sucata de alumínio Recursos g 0,296 
4 As2O5 Recursos mg 81,506 
5 barita Recursos µg 10,832 
6 bauxita Recursos g 11,932 
7 bentonita Recursos µg 11,447 
8 biomassa Recursos g 2,903 
9 cromo (em minério) Recursos µg 0,538 
10 carvão mineral Recursos g 4,414 
11 cobalto (em minério) Recursos pg 0,261 
12 cobre (em minério) Recursos mg 131,742 
13 criolita Recursos mg 14,697 
14 CrO3 Recursos g 0,114 
15 petróleo Recursos g 7,256 
16 CuO Recursos mg 44,291 
17 hidroeletricidade Recursos MJ 0,311 
18 feldspato Recursos g 0,085 
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19 ferromanganês Recursos mg 13,667 
20 fertilizantes Recursos mg 7,465 
21 floculante sintético Recursos mg 3,491 
22 gás de refinaria Recursos mm³ 86,707 
23 H2SiF6 Recursos mg 32,213 
24 ferro (em minério) Recursos µg 89,394 
25 ferro (como minério) Recursos g 1,496 
26 caulim Recursos g 0,154 
27 uso da terra (como recurso) Recursos cm² 4,491 
28 chumbo (em minério) Recursos ng 53,157 
29 lignita Recursos mg 9,537 
30 calcário (rocha) Recursos g 0,731 
31 manganês (em minério) Recursos µg 0,098 
32 calcário argiloso Recursos mg 0,290 
33 metano Recursos µg 51,580 
34 molibdênio (em minério) Recursos pg 0,100 
35 gás natural Recursos g 6,341 
36 níquel (em minério) Recursos µg 0,378 
37 óleo recondicionado Recursos mg 56,194 
38 paládio (em minério) Recursos pg 0,005 
39 platina (em minério) Recursos pg 0,011 
40 rênio (em minério) Recursos pg 0,003 
41 ródio (em minério) Recursos pg 0,004 
42 salgema Recursos g 0,423 
43 sal marinho Recursos g 0,171 
44 areia Recursos g 0,103 
45 prata Recursos ng 5,256 
46 sucata de aço Recursos g 0,303 
47 sucata de cobre Recursos mg 19,236 
48 estanho (em minério) Recursos ng 2,926 
49 energia não especificada Recursos kJ 17,200 
50 urânio (em minério) Recursos µg 0,649 
51 urânio (como minério) Recursos mg 26,029 
52 água Recursos g 1,578 
53 água (processo) Recursos g 20,955 
54 madeira Recursos µg 77,979 
55 zeólito Recursos µg 0,120 
56 zinco (em minério) Recursos ng 3,662 
57 zinco (como minério) Recursos mg 71,308 
58 1,1,1-tricloroetano ar µg 10,997 
59 1,2-dicloroetano ar ng 0,157 
60 acetaldeído ar ng 14,259 
61 ácido acético ar ng 65,328 
62 acetona ar ng 14,201 
63 acroleína ar pg 3,198 
64 Al ar µg 0,452 
65 aldeído ar µg 26,672 
66 alcanos ar µg 0,132 
67 alcenos ar ng 44,568 
68 amônia ar µg 13,487 
69 As ar ng 1,543 
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70 B ar µg 0,343 
71 Ba ar ng 6,175 
72 Be ar pg 61,517 
73 benzaldeído ar pg 1,096 
74 benzeno ar µg 7,412 
75 benzo-pireno ar µg 0,094 
76 Br ar ng 22,162 
77 butano ar µg 0,191 
78 buteno ar ng 3,040 
79 Ca ar µg 0,290 
80 óxido de cádmio ar ng 10,843 
81 negro de fumo ar mg 0,503 
82 Cd ar µg 0,019 
83 CF4 ar mg 0,395 
84 CFC-116 ar ng 0,555 
85 CFC-14 ar ng 4,447 
86 CFC (hard) ar µg 3,774 
87 Cl2 ar µg 3,599 
88 CO ar g 0,189 
89 CO2 ar g 31,890 
90 cobalto ar ng 3,456 
91 Cr ar ng 3,327 
92 petróleo ar mg 1,221 
93 Cu ar µg 6,196 
94 CxHy ar mg 62,793 
95 CxHy alifático ar mg 2,339 
96 CxHy aromático ar µg 12,593 
97 cianetos ar pg 17,329 
98 diclorometano ar µg 2,396 
99 dioxina ar pg 0,001 

100 poeira ar mg 76,642 
101 poeiras (grossa) ar µg 46,638 
102 poeira (SPM) ar mg 44,776 
103 etano ar µg 0,301 
104 etanol ar ng 28,459 
105 eteno ar ng 16,905 
106 etilbenzeno ar ng 44,338 
107 acetileno ar ng 0,524 
108 gás flúor ar µg 2,949 
109 Fe ar µg 0,241 
110 fluoroetano ar µg 0,931 
111 fluoreto ar mg 1,349 
112 formaldeído ar µg 0,110 
113 hidrogênio ar mg 0,572 
114 H2S ar mg 0,534 
115 H2SO4 ar µg 2,059 
116 HALON-1301 ar ng 0,426 
117 HCl ar mg 79,918 
118 heptano ar ng 30,399 
119 hexano ar ng 64,020 
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120 HF ar µg 18,578 
121 Hg ar µg 0,215 
122 hidrocarbonetos (exceto metano) ar µg 66,209 
123 I ar ng 10,685 
124 K ar ng 55,183 
125 La ar ng 0,177 
126 metano ar mg 3,279 
127 metanol ar ng 28,516 
128 metil mercaptana ar ng 47,384 
129 Mg ar µg 0,162 
130 Mn ar ng 3,010 
131 Mo ar ng 1,009 
132 N2O ar mg 0,931 
133 Na ar ng 76,666 
134 Ni ar µg 0,094 
135 NO2 ar mg 52,442 
136 VOC (não metano) ar mg 6,806 
137 NOx ar g 0,041 
138 P ar ng 5,299 
139 PAH's ar µg 2,751 
140 particulados (PM10) ar mg 10,594 
141 particulados (SPM) ar mg 14,633 
142 particulados não especificados ar mg 16,185 
143 Pb ar µg 0,064 
144 pentano ar µg 0,254 
145 fenol ar pg 41,742 
146 matéria orgânica policíclica ar µg 2,903 
147 propano ar µg 0,222 
148 propeno ar ng 9,964 
149 ácido propriônico ar ng 1,097 
150 Pt ar pg 0,001 
151 Sb ar ng 0,243 
152 Sc ar pg 66,962 
153 Se ar ng 4,062 
154 sicatos ar µg 1,152 
155 Sn ar ng 0,154 
156 SO2 ar mg 114,007 
157 fuligem ar mg 15,560 
158 SOx ar mg 67,864 
159 Sr ar ng 7,365 
160 tetraclorometano ar µg 1,260 
161 Th ar ng 0,409 
162 Ti ar ng 19,934 
163 Tl ar pg 16,479 
164 tolueno ar mg 1,659 
165 U ar ng 0,178 
166 emissões não especificadas ar mg 0,397 
167 V ar µg 0,987 
168 cloreto de vinila ar pg 89,698 
169 VOC ar mg 10,885 
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170 xileno ar µg 4,538 
171 óxido de zinco ar µg 2,658 
172 Zn ar mg 0,038 
173 Zr ar pg 9,909 
174 1,1,2-tricloroetano água mg 1,796 
175 H+ água ng 2,475 
176 Ag água µg 0,227 
177 água residuária (processo da alumina) água g 16,754 
178 Al água µg 11,758 
179 alcanos água ng 11,849 
180 alcenos água ng 1,076 
181 AOX água ng 0,309 
182 As água µg 0,219 
183 asbestos água µg 5,461 
184 B água ng 19,944 
185 Ba água µg 1,286 
186 barita água µg 2,109 
187 Be água pg 8,239 
188 benzeno água ng 11,884 
189 DBO água ng 8,158 
190 Br água µg 1,597 
191 compostos de cálcio água µg 13,101 
192 Cd água µg 5,854 
193 clorobenzeno água pg 6,523E-05
194 cloroformio água µg 0,180 
195 Cl- água mg 0,302 
196 CO água ng 24,606 
197 DQO água µg 70,054 
198 Cr água µg 38,838 
199 Cr (VI) água pg 30,210 
200 petróleo água mg 0,124 
201 Cs água pg 89,061 
202 Cu água µg 2,467 
203 CxHy água µg 9,939 
204 CxHy aromático água ng 55,851 
205 CxHy cloro água pg 61,942 
206 cianeto água µg 7,784 
207 dicloroetano água pg 78,379 
208 diclorometano água ng 0,102 
209 orgânicos dissolvidos água ng 21,376 
210 substâncias dissolvidas água mg 0,205 
211 EOCl água µg 0,200 
212 etil benzeno água ng 2,142 
213 gás flúor água mg 0,164 
214 Fe água µg 68,088 
215 fluoretos água mg 0,179 
216 formaldeídos água pg 0,696 
217 glutaraldeídos água ng 0,260 
218 H2 água mg 0,094 
219 H2S água ng 0,495 
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220 Hg água ng 86,967 
221 ácido hipocloroso água µg 0,107 
222 I água ng 8,910 
223 inorgânicos gerais água g 0,417 
224 K água µg 3,898 
225 íons metálicos água µg 15,110 
226 Mg água µg 9,964 
227 Mn água µg 77,571 
228 Mo água ng 38,432 
229 N-tot (nitrogênio) água µg 1,809 
230 Na água mg 0,109 
231 NH3 água µg 5,278 
232 Ni água µg 8,451 
233 nitrato água µg 2,730 
234 resíduos não filtráveis água mg 0,320 
235 óleo água µg 28,803 
236 P-tot (fósforo) água pg 21,656 
237 PAH's água ng 16,685 
238 Pb água µg 39,662 
239 fenol água µg 3,034 
240 fosfatos água µg 0,694 
241 S água ng 2,765 
242 sais água µg 33,622 
243 Sb água µg 0,116 
244 Se água µg 0,102 
245 Si água pg 50,206 
246 Sn água ng 0,815 
247 SO3 água ng 5,227 
248 Sr água µg 0,678 
249 sulfatos água mg 1,629 
250 sólidos em suspensão água mg 7,214 
251 substâncias em suspensão água mg 1,051 
252 Th água ng 77,141 
253 Ti água µg 0,693 
254 TOC água µg 2,139 
255 tolueno água ng 10,770 
256 tributil-estanho água ng 0,366 
257 tricloroeteno água pg 13,463 
258 emissões não especificadas água mg 0,168 
259 V água ng 62,846 
260 W água ng 0,126 
261 xileno água ng 8,584 
262 Zn água mg 0,208 
263 asbestos sólido µg 32,964 
264 rejeitos químicos sólido mg 1,045 
265 escórias de alumínio sólido mg 26,948 
266 rejeitos inertes sólido mg 25,518 
267 rejeitos radioativos com alta atividade sólido mm³ 0,171 
268 inorgânicos gerais sólido g 19,838 
269 rejeitos radioativos de baixa/média atividade sólido mm³ 0,048 
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270 rejeitos minerais sólido g 0,108 
271 óleo sólido mg 0,688 
272 resíduos do corte de árvores sólido g 1,752 
273 rejeitos de produção (não inertes) sólido g 1,255 
274 resíduos inertes da bauxita sólido g 5,341 
275 escória da laminação sólido mg 1,406 
276 resíduos sólido mg 0,090 
277 conversão para área urbana não materiais mm² 2,589 
278 conversão para área industrial não materiais mm² 0,065 
279 perda de calor para o ar não materiais MJ 0,274 
280 perda de calor para o sólo não materiais J 0,386 
281 perda de calor para a água não materiais MJ 0,161 
282 uso da terra II-III não materiais mm²a 2,070 
283 uso da terra II-IV não materiais mm²a 0,047 
284 uso da terra III-IV não materiais mm²a 0,024 
285 uso da terra IV-IV não materiais mm²a 8,259E-05
286 ocupação de área (rodovia/ferrovia) não materiais cm²a 0,614 
287 substâncias radioativas para o ar não materiais Bq 56,316 
288 substâncias radioativas para a água não materiais Bq 0,521 
 

Tabela 113: Inventário refinado para 1 MWh·km da rede urbana brasileira de 
distribuição de energia elétrica. 

UF: transporte de 1 MWh·km na região rural 
nº. Aspectos Ambientais Compartimentos Unidade Total 
1 aditivos (produção do zinco) Recursos µg 340,530
2 ar Recursos mg 49,745
3 sucata de alumínio Recursos mg 204,763
4 As2O5 Recursos µg 771,682
5 barita Recursos µg 5,115
6 bauxita Recursos g 8,343
7 bentonita Recursos µg 5,402
8 biomassa Recursos g 18,102
9 cromo (em minério) Recursos ng 253,994
10 argila Recursos mg 155,266
11 carvão mineral Recursos g 6,260
12 cobalto (em minério) Recursos pg 0,123
13 cobre (em minério) Recursos mg 87,807
14 criolita Recursos mg 10,193
15 CrO3 Recursos µg 1078,907
16 petróleo Recursos g 15,250
17 CuO Recursos µg 420,057
18 hidroeletricidade Recursos kJ 1934,302
19 feldspato Recursos mg 57,937
20 ferromanganês Recursos mg 6,375
21 fertilizantes Recursos µg 70,738
22 floculante sintético Recursos µg 2421,475
23 gás de refinaria Recursos mm³ 40,941
24 cascalho Recursos g 6,568
25 gipsita Recursos mg 117,371
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26 H2SiF6 Recursos mg 22,331
27 ferro (em minério) Recursos µg 42,144
28 ferro (como minério) Recursos mg 713,958
29 caulim Recursos mg 104,171
30 uso da terra (como recurso) Recursos mm² 4,257
31 chumbo (em minério) Recursos ng 25,076
32 lignita Recursos mg 4,503
33 calcário (rocha) Recursos g 3,794
34 manganês (em minério) Recursos mg 2,849
35 calcário argiloso Recursos µg 136,858
36 metano Recursos µg 24,372
37 molibdênio (em minério) Recursos pg 0,047
38 gás natural Recursos g 17,443
39 níquel (em minério) Recursos ng 178,561
40 óleo recondicionado Recursos mg 55,335
41 paládio (em minério) Recursos pg 0,002
42 platina (em minério) Recursos pg 0,005
43 rênio (em minério) Recursos pg 0,001
44 ródio (em minério) Recursos pg 0,002
45 salgema Recursos mg 272,766
46 sal marinho Recursos mg 110,246
47 areia Recursos g 3,556
48 xisto Recursos mg 155,266
49 silício (em SiO2) Recursos µg 1410,962
50 prata Recursos pg 2483,610
51 sucata de aço Recursos mg 141,125
52 sucata de cobre Recursos mg 12,820
53 estanho (em minério) Recursos pg 1380,861
54 energia não especificada Recursos kJ 38,432
55 urânio (em minério) Recursos ng 306,274
56 urânio (como minério) Recursos mg 162,234
57 água Recursos g 59,867
58 água (processo) Recursos g 14,527
59 madeira Recursos µg 36,779
60 zeólito Recursos ng 56,667
61 zinco (em minério) Recursos pg 1727,961
62 zinco (como minério) Recursos mg 6,827
63 1,1,1-tricloroetano ar ng 1552,527
64 1,2-dicloroetano ar pg 74,217
65 acetaldeído ar ng 6,734
66 ácido acético ar ng 30,835
67 acetona ar ng 6,702
68 acroleína ar pg 1,509
69 Al ar ng 213,467
70 aldeído ar µg 9,807
71 alcanos ar ng 62,287
72 alcenos ar ng 21,041
73 amônia ar µg 6,030
74 As ar pg 728,807
75 B ar ng 162,171
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76 Ba ar ng 2,915
77 Be ar pg 29,032
78 benzaldeído ar pg 0,517
79 benzeno ar µg 3,952
80 benzo-pireno ar ng 44,199
81 Br ar ng 10,465
82 butano ar ng 90,236
83 buteno ar pg 1436,366
84 Ca ar ng 136,673
85 óxido de cádmio ar pg 1038,549
86 negro de fumo ar µg 237,526
87 Cd ar ng 3,098
88 CF4 ar µg 274,058
89 CFC-116 ar pg 262,217
90 CFC-14 ar pg 2098,126
91 CFC (hard) ar ng 2432,402
92 Cl2 ar ng 1514,954
93 CO ar mg 63,601
94 CO2 ar g 120,654
95 cobalto ar pg 1631,557
96 Cr ar pg 1571,473
97 petróleo ar mg 4,215
98 Cu ar µg 2,894
99 CxHy ar mg 56,640

100 CxHy alifático ar mg 8,275
101 CxHy aromático ar µg 7,429
102 cianetos ar pg 8,179
103 diclorometano ar ng 1543,777
104 dioxina ar pg 4,577E-04
105 poeira ar mg 178,874
106 poeira (grossa) ar µg 22,008
107 poeira (SPM) ar mg 167,987
108 etano ar ng 142,154
109 etanol ar ng 13,435
110 eteno ar ng 7,978
111 etilbenzeno ar ng 20,939
112 acetileno ar pg 247,410
113 gás flúor ar ng 1392,227
114 Fe ar ng 113,730
115 fluoroetano ar ng 439,795
116 fluoreto ar µg 935,200
117 flúor ar ng 255,745
118 formaldeído ar ng 51,933
119 hidrogênio ar µg 324,963
120 H2S ar µg 284,479
121 H2SO4 ar ng 196,973
122 HALON-1301 ar pg 201,143
123 HCl ar mg 11,368
124 heptano ar ng 14,364
125 hexano ar ng 30,247
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126 HF ar µg 10,656
127 Hg ar ng 138,060
128 hidrocarbonetos (exceto metano) ar ng 627,886
129 I ar ng 5,039
130 K ar ng 26,058
131 La ar pg 83,624
132 metano ar µg 959,507
133 metanol ar ng 13,464
134 metil mercaptana ar ng 163,604
135 Mg ar ng 76,484
136 Mn ar pg 1421,393
137 Mo ar pg 475,872
138 N2O ar µg 398,107
139 Na ar ng 36,171
140 Ni ar ng 44,201
141 NO2 ar mg 221,856
142 VOC (não metano) ar mg 16,578
143 NOx ar mg 45,559
144 P ar pg 2504,528
145 PAH's ar ng 388,604
146 particulados (PM10) ar mg 21,839
147 particulados (SPM) ar mg 88,967
148 particulados não especificados ar µg 153,461
149 Pb ar ng 13,601
150 pentano ar ng 119,733
151 fenol ar pg 19,698
152 matéria orgânica policíclica ar µg 18,102
153 propano ar ng 104,733
154 propeno ar ng 4,704
155 ácido propriônico ar pg 518,339
156 Pt ar pg 2,976E-04
157 Sb ar pg 114,944
158 Sc ar pg 31,609
159 Se ar pg 1918,579
160 sicatos ar ng 543,208
161 Sn ar pg 72,873
162 SO2 ar mg 78,071
163 fuligem ar mg 55,628
164 SOx ar mg 285,333
165 Sr ar ng 3,474
166 tetraclorometano ar ng 812,026
167 Th ar pg 192,935
168 Ti ar ng 9,411
169 Tl ar pg 7,781
170 tolueno ar µg 238,271
171 U ar pg 84,032
172 emissões não especificadas ar µg 187,510
173 V ar ng 461,286
174 cloreto de vinila ar pg 42,393
175 VOC ar mg 6,854
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176 xileno ar ng 2143,033
177 óxido de zinco ar ng 254,440
178 Zn ar µg 6,820
179 Zr ar pg 4,677
180 1,1,2-tricloroetano água µg 1245,627
181 H+ água pg 1168,991
182 Ag água ng 105,929
183 água (da produção de blend de cimento) água g 6,346
184 água residuária (processo da alumina) água g 11,630
185 Al água µg 5,554
186 alcanos água ng 5,596
187 alcenos água pg 507,803
188 AOX água pg 146,151
189 As água ng 100,732
190 asbestos água µg 3,517
191 B água ng 9,420
192 Ba água ng 634,808
193 barita água ng 996,228
194 Be água pg 3,891
195 benzeno água ng 5,607
196 DBO água ng 3,851
197 Br água ng 1028,328
198 compostos de cálcio água µg 6,186
199 Cd água ng 765,326
200 clorobenzeno água pg 3,079E-05
201 cloroformio água ng 84,073
202 Cl- água µg 451,328
203 CO água ng 11,051
204 DQO água µg 83,123
205 Cr água µg 11,334
206 Cr (VI) água pg 14,257
207 petróleo água µg 464,167
208 Cs água pg 42,073
209 Cu água ng 887,619
210 CxHy água µg 4,690
211 CxHy aromático água ng 26,384
212 CxHy cloro água pg 29,238
213 cianeto água µg 5,409
214 dicloroetano água pg 37,069
215 diclorometano água pg 48,316
216 orgânicos dissolvidos água ng 10,094
217 substâncias dissolvidas água µg 132,645
218 EOCl água ng 129,169
219 etil benzeno água pg 1011,382
220 gás flúor água µg 132,121
221 Fe água µg 42,988
222 fluoretos água µg 119,451
223 formaldeídos água pg 0,329
224 glutaraldeídos água pg 122,893
225 H2 água µg 323,787
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226 H2S água pg 233,691
227 Hg água ng 42,923
228 ácido hipocloroso água ng 50,676
229 I água ng 4,213
230 inorgânicos gerais água mg 278,565
231 K água ng 1839,709
232 íons metálicos água µg 52,229
233 Mg água µg 4,704
234 Mn água µg 53,706
235 Mo água ng 18,092
236 N-tot (nitrogênio) água ng 854,712
237 Na água µg 303,246
238 NH3 água µg 28,331
239 Ni água ng 1704,820
240 nitrato água µg 14,335
241 resíduos não filtráveis água µg 221,946
242 óleo água µg 99,596
243 P-tot (fósforo) água pg 10,224
244 PAH's água ng 7,875
245 Pb água µg 16,699
246 fenol água µg 10,451
247 fosfatos água ng 327,795
248 S água pg 1305,333
249 sais água µg 15,883
250 Sb água ng 11,194
251 Se água ng 47,704
252 Si água pg 23,700
253 Sn água pg 138,444
254 SO3 água pg 2466,515
255 Sr água ng 320,181
256 sulfatos água µg 230,964
257 sólidos em suspensão água mg 3,439
258 substâncias em suspensão água µg 490,086
259 Th água ng 35,951
260 Ti água ng 327,350
261 TOC água µg 2,762
262 tolueno água ng 5,089
263 tributil-estanho água pg 172,724
264 tricloroeteno água pg 6,350
265 emissões não especificadas água µg 115,792
266 V água ng 29,686
267 W água pg 59,455
268 xileno água ng 4,046
269 Zn água µg 29,499
270 asbestos sólido µg 21,247
271 rejeitos químicos sólido µg 577,607
272 escórias de alumínio sólido mg 18,693
273 rejeitos inertes sólido mg 3,598
274 rejeitos radioativos de alta atividade sólido mm³ 1,066
275 inorgânicos gerais sólido g 13,221
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276 rejeitos radioativos de baixa/média atividade sólido mm³ 0,265
277 rejeitos minerais sólido mg 35,266
278 óleo sólido µg 97,094
279 resíduos do corte de árvores sólido mg 16,594
280 rejeitos de produção (não inertes) sólido mg 601,079
281 rejeito do blend de cimento sólido mg 1411,627
282 resíduos inertes da bauxita sólido g 3,704
283 escória da laminação sólido µg 298,554
284 resíduos sólido mg 100,500
285 conversão para área urbana não materiais mm² 1,727
286 conversão para área industrial não materiais mm² 0,217
287 perda de calor para o ar não materiais kJ 2357,813
288 perda de calor para o sólo não materiais J 0,182
289 perda de calor para a água não materiais kJ 1005,537
290 uso da terra II-III não materiais mm²a 0,977
291 uso da terra II-IV não materiais mm²a 0,022
292 uso da terra III-IV não materiais mm²a 0,011
293 uso da terra IV-IV não materiais mm²a 3,901E-05
294 ocupação de área (industrial) não materiais mm²a 97,064
295 ocupação de área (rodovia/ferrovia) não materiais mm²a 48,104
296 substâncias radioativas para o ar não materiais Bq 26,573
297 substâncias radioativas para a água não materiais mBq 245,859

 

Tabela 114: Inventário refinado para 1 MWh·km da rede brasileira de distribuição de 
energia elétrica (global). 

UF: transporte de 1 MWh·km no Brasil 
nº. Aspectos Ambientais Compartimentos Unidade Total 
1 aditivos (produção do zinco) Recursos mg 2,663
2 ar Recursos mg 126,144
3 sucata de alumínio Recursos mg 425,445
4 As2O5 Recursos mg 52,181
5 barita Recursos µg 12,902
6 bauxita Recursos g 17,264
7 bentonita Recursos µg 13,623
8 biomassa Recursos g 21,865
9 cromo (em minério) Recursos ng 640,480
10 argila Recursos mg 181,410
11 carvão mineral Recursos g 8,844
12 cobalto (em minério) Recursos pg 0,311
13 cobre (em minério) Recursos mg 192,455
14 criolita Recursos mg 21,164
15 CrO3 Recursos mg 72,897
16 petróleo Recursos g 18,896
17 CuO Recursos mg 28,402
18 hidroeletricidade Recursos kJ 2337,670
19 feldspato Recursos mg 121,664
20 ferromanganês Recursos mg 16,174
21 fertilizantes Recursos mg 4,780
22 floculante sintético Recursos mg 5,027
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23 gás de refinaria Recursos mm³ 103,180
24 cascalho Recursos g 7,668
25 gipsita Recursos mg 136,984
26 H2SiF6 Recursos mg 46,331
27 ferro (em minério) Recursos µg 106,292
28 ferro (como minério) Recursos g 1,789
29 caulim Recursos mg 218,895
30 uso da terra (como recurso) Recursos mm² 287,363
31 chumbo (em minério) Recursos ng 63,184
32 lignita Recursos mg 11,360
33 calcário (rocha) Recursos g 4,897
34 manganês (em minério) Recursos mg 3,329
35 calcário argiloso Recursos µg 345,257
36 metano Recursos µg 61,469
37 molibdênio (em minério) Recursos pg 0,119
38 gás natural Recursos g 21,469
39 níquel (em minério) Recursos ng 450,231
40 óleo recondicionado Recursos mg 104,006
41 paládio (em minério) Recursos pg 0,006
42 platina (em minério) Recursos pg 0,013
43 rênio (em minério) Recursos pg 0,003
44 ródio (em minério) Recursos pg 0,005
45 salgema Recursos mg 585,834
46 sal marinho Recursos mg 236,591
47 areia Recursos g 4,221
48 xisto Recursos mg 181,410
49 silício (em SiO2) Recursos µg 1647,204
50 prata Recursos ng 6,260
51 sucata de aço Recursos mg 357,911
52 sucata de cobre Recursos mg 28,074
53 estanho (em minério) Recursos ng 3,486
54 energia não especificada Recursos kJ 53,883
55 urânio (em minério) Recursos ng 771,749
56 urânio (como minério) Recursos mg 196,038
57 água Recursos g 70,884
58 água (processo) Recursos g 30,157
59 madeira Recursos µg 92,773
60 zeólito Recursos ng 142,933
61 zinco (em minério) Recursos ng 4,355
62 zinco (como minério) Recursos mg 53,317
63 1,1,1-tricloroetano ar µg 8,837
64 1,2-dicloroetano ar pg 187,057
65 acetaldeído ar ng 16,973
66 ácido acético ar ng 77,748
67 acetona ar ng 16,903
68 acroleína ar pg 3,805
69 Al ar ng 538,749
70 aldeído ar µg 28,427
71 alcanos ar ng 156,984
72 alcenos ar ng 53,020
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73 amônia ar µg 15,667
74 As ar ng 1,837
75 B ar ng 408,793
76 Ba ar ng 7,352
77 Be ar pg 73,255
78 benzaldeído ar pg 1,304
79 benzeno ar µg 9,061
80 benzo-pireno ar ng 111,815
81 Br ar ng 26,402
82 butano ar ng 227,686
83 buteno ar ng 3,620
84 Ca ar ng 344,997
85 óxido de cádmio ar ng 8,112
86 negro de fumo ar µg 599,149
87 Cd ar ng 14,866
88 CF4 ar µg 568,880
89 CFC-116 ar pg 660,796
90 CFC-14 ar ng 5,291
91 CFC (hard) ar µg 5,223
92 Cl2 ar µg 4,050
93 CO ar mg 193,428
94 CO2 ar g 154,422
95 cobalto ar ng 4,117
96 Cr ar ng 3,964
97 petróleo ar mg 5,460
98 Cu ar µg 7,328
99 CxHy ar mg 104,527

100 CxHy alifático ar mg 10,693
101 CxHy aromático ar µg 16,724
102 cianetos ar pg 20,627
103 diclorometano ar µg 3,316
104 dioxina ar pg 0,001
105 poeira ar mg 257,825
106 poeira (grossa) ar µg 55,488
107 poeira (SPM) ar mg 223,155
108 etano ar ng 358,465
109 etanol ar ng 33,885
110 eteno ar ng 20,111
111 etilbenzeno ar ng 52,776
112 acetileno ar pg 623,886
113 gás flúor ar µg 3,515
114 Fe ar ng 286,936
115 fluoroetano ar ng 1109,052
116 fluoreto ar mg 1,943
117 flúor ar ng 299,048
118 formaldeído ar ng 130,971
119 hidrogênio ar µg 737,214
120 H2S ar µg 671,214
121 H2SO4 ar µg 1,539
122 HALON-1301 ar pg 507,377
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123 HCl ar mg 64,184
124 heptano ar ng 36,202
125 hexano ar ng 76,222
126 HF ar µg 24,214
127 Hg ar ng 296,485
128 hidrocarbonetos (exceto metano) ar µg 42,428
129 I ar ng 12,718
130 K ar ng 65,721
131 La ar pg 210,909
132 metano ar mg 3,119
133 metanol ar ng 33,944
134 metil mercaptana ar ng 211,967
135 Mg ar ng 192,832
136 Mn ar ng 3,585
137 Mo ar pg 1200,195
138 N2O ar µg 1058,066
139 Na ar ng 91,277
140 Ni ar ng 111,828
141 NO2 ar mg 279,629
142 VOC (não metano) ar mg 22,680
143 NOx ar mg 75,845
144 P ar ng 6,313
145 PAH's ar µg 2,209
146 particulados (PM10) ar mg 31,500
147 particulados (SPM) ar mg 107,758
148 particulados não especificados ar mg 10,364
149 Pb ar ng 51,536
150 pentano ar ng 301,904
151 fenol ar pg 49,730
152 matéria orgânica policíclica ar µg 21,865
153 propano ar ng 264,151
154 propeno ar ng 11,866
155 ácido propriônico ar pg 1307,154
156 Pt ar pg 0,001
157 Sb ar pg 289,928
158 Sc ar pg 79,651
159 Se ar ng 4,844
160 sicatos ar ng 1370,393
161 Sn ar pg 183,734
162 SO2 ar mg 167,850
163 fuligem ar mg 71,958
164 SOx ar mg 360,255
165 Sr ar ng 8,760
166 tetraclorometano ar µg 1,743
167 Th ar pg 486,171
168 Ti ar ng 23,719
169 Tl ar pg 19,601
170 tolueno ar mg 1,336
171 U ar pg 212,008
172 emissões não especificadas ar µg 473,121
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173 V ar ng 1168,044
174 cloreto de vinila ar pg 106,879
175 VOC ar mg 14,895
176 xileno ar µg 5,400
177 óxido de zinco ar µg 1,986
178 Zn ar µg 29,080
179 Zr ar pg 11,801
180 1,1,2-tricloroetano água mg 2,587
181 H+ água ng 2,947
182 Ag água ng 268,414
183 água (da produção de blend de cimento) água g 7,416
184 água residuária (processo da alumina) água g 24,139
185 Al água µg 14,000
186 alcanos água ng 14,111
187 alcenos água pg 1281,571
188 AOX água pg 368,433
189 As água ng 257,553
190 asbestos água µg 7,552
191 B água ng 23,742
192 Ba água µg 1,562
193 barita água µg 2,511
194 Be água pg 9,806
195 benzeno água ng 14,141
196 DBO água ng 9,708
197 Br água µg 2,208
198 compostos de cálcio água µg 15,596
199 Cd água µg 4,618
200 clorobenzeno água pg 7,765E-05
201 cloroformio água ng 213,169
202 Cl- água µg 699,080
203 CO água ng 28,632
204 DQO água µg 139,250
205 Cr água µg 37,963
206 Cr (VI) água pg 35,946
207 petróleo água µg 598,298
208 Cs água pg 106,013
209 Cu água µg 2,609
210 CxHy água µg 11,825
211 CxHy aromático água ng 66,564
212 CxHy cloro água pg 73,706
213 cianeto água µg 11,229
214 dicloroetano água pg 93,338
215 diclorometano água pg 121,802
216 orgânicos dissolvidos água ng 25,439
217 substâncias dissolvidas água µg 284,104
218 EOCl água ng 277,117
219 etil benzeno água ng 2,550
220 gás flúor água µg 255,415
221 Fe água µg 93,226
222 fluoretos água µg 252,634
223 formaldeídos água pg 0,828
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224 glutaraldeídos água pg 310,081
225 H2 água µg 419,350
226 H2S água pg 589,656
227 Hg água ng 105,466
228 ácido hipocloroso água ng 127,871
229 I água ng 10,624
230 inorgânicos gerais água mg 609,454
231 K água µg 4,637
232 íons metálicos água µg 67,630
233 Mg água µg 11,866
234 Mn água µg 111,573
235 Mo água ng 45,672
236 N-tot (nitrogênio) água µg 2,156
237 Na água µg 409,280
238 NH3 água µg 34,757
239 Ni água µg 7,386
240 nitrato água µg 17,619
241 resíduos não filtráveis água µg 461,236
242 óleo água µg 128,834
243 P-tot (fósforo) água pg 25,762
244 PAH's água ng 19,869
245 Pb água µg 44,829
246 fenol água µg 13,535
247 fosfatos água ng 826,933
248 S água ng 3,294
249 sais água µg 40,019
250 Sb água ng 86,918
251 Se água ng 120,623
252 Si água pg 59,729
253 Sn água pg 680,156
254 SO3 água ng 6,223
255 Sr água ng 806,889
256 sulfatos água mg 1,305
257 sólidos em suspensão água mg 8,619
258 substâncias em suspensão água µg 1242,815
259 Th água ng 91,116
260 Ti água ng 825,334
261 TOC água µg 4,589
262 tolueno água ng 12,825
263 tributil-estanho água pg 435,293
264 tricloroeteno água pg 16,020
265 emissões não especificadas água µg 241,446
266 V água ng 74,846
267 W água pg 149,780
268 xileno água ng 10,216
269 Zn água µg 166,919
270 asbestos sólido µg 45,622
271 rejeitos químicos sólido µg 1335,764
272 escórias de alumínio sólido mg 38,823
273 rejeitos inertes sólido mg 20,428
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274 rejeitos radioativos de alta atividade sólido mm³ 1,289
275 inorgânicos gerais sólido g 28,934
276 rejeitos radioativos de baixa/média atividade sólido mm³ 0,324
277 rejeitos minerais sólido mg 109,600
278 óleo sólido µg 552,603
279 resíduos do corte de árvores sólido g 1,122
280 rejeitos de produção (não inertes) sólido g 1,503
281 rejeito do blend de cimento sólido mg 1647,672
282 resíduos inertes da bauxita sólido g 7,698
283 escória da laminação sólido mg 1,239
284 resíduos sólido mg 117,564
285 conversão para área urbana não materiais mm² 3,784
286 conversão para área industrial não materiais mm² 0,283
287 perda de calor para o ar não materiais kJ 2781,826
288 perda de calor para o sólo não materiais J 0,459
289 perda de calor para a água não materiais kJ 1215,173
290 uso da terra II-III não materiais mm²a 2,465
291 uso da terra II-IV não materiais mm²a 0,056
292 uso da terra III-IV não materiais mm²a 0,029
293 uso da terra IV-IV não materiais mm²a 9,839E-05
294 ocupação de área (industrial) não materiais mm²a 113,283
295 ocupação de área (rodovia/ferrovia) não materiais mm²a 85,615
296 substâncias radioativas para o ar não materiais Bq 67,023
297 substâncias radioativas para a água não materiais mBq 619,246
 

5.14 Interpretação 

5.14.1 Aplicabilidade do estudo 

Recapitulando, o objetivo fundamental deste ICV era gerar uma base de 

dados composta por aspectos ambientais relacionadas ao ciclo de vida de um serviço, 

no caso a distribuição ou transporte de energia elétrica em redes abaixo de 34,5 kV. 

Como uma base de dados, este ICV deve auxiliar o maior número de usuários 

possíveis dentro de estudos envolvendo as fronteiras brasileiras. 

Como uma parte do público alvo interessa-se apenas pelos aspectos 

ambientais de uma quantidade de energia disponível para o consumo, a consolidação 

também foi realizada para uma unidade funcional 1 MWh, ou seja, admitindo apenas 

a energia e desprezando a distância transportada. Outros ainda podem necessitar de 

dados para ser aplicado em áreas rurais ou então para áreas urbanas, motivo pelo qual 

os inventários também foram fornecidos na forma segmentada por região de atuação. 

Ao final da fase de inventário obtivemos como resultado 6 inventários. Os 

inventários desenvolvidos apresentam cerca de 300 aspectos ambientais, muitos 
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deles em quantidades insignificantes frente ao benefício proporcionado pelo serviço 

corresponde ao valor da unidade funcional. 

Os valores dos aspectos ambientais são baixos, porém como o objetivo desse 

ICV é servir de base de dados, é conveniente que todos os aspectos ambientais sejam 

mantidos, para que nenhum futuro usuário desse ICV sinta-se prejudicado com a 

ausência de certos dados que possam ser de seu interesse. 

Este estudo não deve ser aplicado diretamente para declarações ambientais e 

para projetos de otimização sistêmica em distribuição de energia elétrica. Os dados 

em sua maioria foram estimados e fez se uso de muitas bases de dados estrangeiras. 

Para os fins declarados no início deste parágrafo, este estudo pode servir como uma 

referência ou primeira estimativa para formulação de um Screening LCA. 

Para projetos de otimização e declarações ambientais de outros produtos, que 

não a distribuição de energia elétrica, este estudo serve como uma fonte de 

informações que pode, dependendo do escopo do novo projeto, ser aplicado 

diretamente como dados secundários na futura ACV em andamento. 

5.14.2 Significância dos aspectos ambientais 

Tomando por exemplo o valor de 1 MWh·km, o benefício do transporte 

estudado seria algo fictício como transportar de São Paulo a Santos 

(aproximadamente 70 km) uma quantidade de energia suficiente para manter um 

chuveiro padrão (4800W) funcionando em potência máxima durante 3 horas, ou seja, 

energia para aquecimento suficiente para 12 banhos na área metropolitana de São 

Paulo. Em troca desse benefício, lembrar que não estão sendo contabilizados os 

sistemas da geração e transmissão da energia elétrica, estaríamos (conforme Tabela 

114): 

• diminuindo em 17,3 g as reservas de bauxita, em 18,9 g as reservas de 

petróleo e em muito menos de 2 g as reservas de minério de ferro; 

• lançando no meio ambiente cerca de 1,2 mg de gases que degradam a camada 

de ozônio, menos de 200 g de gás carbônico e 500 mg de poeiras diversas. 

Todavia, estaríamos laçando calor no meio ambiente em quantidade equivalente a 

7,7% da energia consumida. 

Para o mesmo benefício, desprezando a distância transportada, estaríamos: 
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• diminuindo em 40 g as reservas de bauxita, em 50 g as reservas de petróleo e 

em 4 g as reservas de minério de ferro; 

• lançando no meio ambiente menos de 1,5 mg de gases que degradam a 

camada de ozônio, menos de 0,5 kg de gás carbônico e aproximadamente 1 g de 

poeiras diversas. Todavia, estaríamos laçando calor no meio ambiente em 

quantidade equivalente a 20% da energia consumida. 

5.14.3 Análise de contribuição 

Deve-se destacar que cerca de 140 aspectos ambientais são específicos da 

base de dados usada para representar o coque importado, muitos desses provenientes 

da geração de eletricidade e da construção da infraestrutura de transporte e do 

sistema energético. 

Retirando-se o coque importado do inventário ficaríamos com um ICV com 

158 aspectos ambientais.  

No item anterior discutimos quais aspectos ambientais são relevantes frente 

ao benefício do serviço proporcionado pelo sistema avaliado. Um assunto importante 

a ser avaliado na interpretação, para auxiliar o leitor a conhecer as cargas ambientais 

de um sistema de produto, consiste em avaliar a contribuição dos estágios de um 

ciclo de vida ou das unidades de processo no total de recursos consumidos e 

poluentes gerados. 

Para realizar esta análise de contribuição utilizou-se o programa 

computacional SIMAPRO 5.0 para fazer um rastreamento de certos aspectos 

ambientais pelas unidades de processo que compõem o sistema de distribuição de 

energia elétrica estudado. 

Excluindo do inventário o coque importado e realizando um rastreamento 

para certos aspectos ambientais de relevância para os meios de comunicação da 

sociedade, convém destacar que: 

 o consumo de carvão, petróleo e hidroeletricidade concentra-se (acima de 

70% para todos) no item perda de energia durante o uso e não na manufatura dos 

materiais e componentes; 

 o consumo de água concentra-se na manufatura do cimento e do alumínio.  
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 a emissão de tetrafluoreto de carbono e outros CFC’s concentram-se na 

cadeia produtiva do alumínio; 

 a emissão de amônia concentra-se no beneficiamento do zinco; 

 a emissão de CO2, SOx e de calor, da mesma forma que o consumo de 

recursos energéticos reside em sua maior parte na geração de energia elétrica para 

suprir a perda durante a operação do sistema; 

 os particulados concentram-se na cadeia produtiva do cimento; 

 os VOCs na geração de eletricidade para suprir a energia perdida e na 

manufatura dos isoladores. 

Baseado nessas informações pode-se concluir que a perda de energia durante 

a operação do sistema é um ponto fundamental para ser atacado em projeto de 

melhoria de uma rede de distribuição, isto pode reforçar a ênfase do estudo na 

caracterização dos sistemas das concessionárias, ao invés de dedicar os esforços no 

desenvolvimento dos subsistemas materiais.  

5.14.4 Análise de melhorias 

O estágio de uso do sistema, mais especificamente a perda de energia durante 

o transporte é o ponto de maior significância ambiental do sistema. 

Outros dois pontos a se destacar são o uso de alumínio e cimento portland. 

Deixando de lado a perda energética, focalizando a produção dos componentes, os 

aspectos ambientais concentram-se na cadeia produtiva do cimento e do alumínio. 

Para este último, desconsiderando os impactos da reciclagem, seria recomendável 

intensificar a reciclagem desse metal. 

Quanto ao assunto de análise de melhorias, não foi dada muita profundidade 

pois está fora do escopo do projeto, logo não serão avaliadas formas de reduzir os 

impactos decorrentes do ciclo de vida do sistema. 

5.14.5 Dados ausentes limitando o escopo 

A princípio pretendia-se envolver, dentro dos componentes do sistema de 

distribuição de energia elétrica, a construção das subestações abaixadoras de tensão. 

Durante os estudos para elaboração deste ICV, poucas informações foram 

obtidas quanto: 

• a potência das subestações; 
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• diversidade dos componentes de uma subestação; e 

• a característica material desses componentes. 

Além disso, nenhum estudo de aspectos ambientais de subestações foi 

encontrado durante a revisão bibliográfica. Dessa forma, optou-se por limitar as 

fronteiras das redes de distribuição deixando as subestações de fora. 

As redes iniciam com os primeiros troncos que saem das subestações e 

terminam nos pontos de ligações dos postes para os consumidores. 

Os ramais de entrada e caixas de medição foram descartados do escopo, pois 

não foi possível definir uma característica padrão e comprimento dos ramais de 

ligação, espera-se que o usuário do estudo decida se esses ramais são relevantes 

frente as redes externas de sua organização, se para ele o for, então inclua em seu 

estudo as características de seu ramal. 

Quanto a limitação do escopo referente a reciclagem de materiais, este 

também ficou fora das fronteiras devido a ausência de informações. Motivo pelo qual 

os materiais reciclados foram assumidos como fluxos elementares. 

O modelo de transporte foi estimado rudemente também devido a ausência de 

dados de origem dos fornecedores de materiais. 

O modelo de eletricidade também tem seus pontos fracos, pois não estão 

sendo contabilizados os aspectos ambientais da geração hidroelétrica, nem os 

aspectos ambientais obtidos neste estudo para o transporte de energia elétrica. 

5.15 Rejeitos de pós-uso 

Após o término da vida útil, todos os componentes com seus respectivos 

materiais devem ter um destino final, podendo ser uma reciclagem, incineração ou 

aterro. 

Porém este estudo não avaliou o estágio de disposição final ou reciclagem 

desses materiais. Isso se deve ao fato de não existir informações disponíveis sobre o 

destino dos componentes no pós-uso. 

É provável que o cenário de destino final seja: 

 aterro para o concreto armado, madeira tratada, porcelana e o degradado 

polietileno reticulado; 

 reciclagem para o aço, cobre, alumínio e zinco; 
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 remanufatura para 75% do óleo de transformador; e 

 incineração para os 25% restante de óleo. 

A quantidade é apresentada nas tabelas 115 e 116. 

Tabela 115: Destino final dos materiais em1 km de rede aérea urbana.  
em kg de rejeito DESTINO DO REJEITO 
Concessionária Aterro Reciclagem Remanufatura Incineração
material concreto madeira 

tratada 
porcelana XLPE alumínio aço+cobre

+zinco 
óleo óleo 

CEB 20875,00 327,40 413,99 261,06 2550,18 763,91 152,72 50,91 
CELG 20875,00 279,81 402,79 260,53 2550,18 372,98 62,75 20,92 
CEMAT 20875,00 292,90 405,87 260,68 2550,18 504,21 91,76 30,59 
ENERSUL 20875,00 297,40 406,93 260,73 2550,18 498,55 92,60 30,87 
BOA VISTA 20875,00 308,82 409,62 260,85 2550,18 486,85 95,23 31,74 
CELPA 20875,00 295,60 406,50 260,71 2550,18 687,96 125,91 41,97 
CELTINS 20875,00 252,01 396,24 260,22 2550,18 182,21 16,95 5,65 
MANAUS 20875,00 298,84 407,27 260,74 2550,18 599,66 111,38 37,13 
BORBOREMA - CELB 20875,00 274,03 401,43 260,47 2550,18 356,57 57,41 19,14 
CEAL 20875,00 270,39 400,57 260,42 2550,18 304,51 46,55 15,52 
CELPE 20875,00 262,32 398,67 260,34 2550,18 246,49 32,78 10,93 
CEMAR 20875,00 262,79 398,78 260,34 2550,18 252,89 34,12 11,37 
CEPISA 20875,00 261,90 398,57 260,33 2550,18 283,85 39,32 13,11 
COELBA 20875,00 271,95 400,94 260,44 2550,18 318,88 49,77 16,59 
COELCE 20875,00 265,80 399,49 260,37 2550,18 341,15 51,23 17,08 
COSERN 20875,00 275,85 401,86 260,49 2550,18 379,57 62,30 20,77 
ENERGIPE 20875,00 276,52 402,01 260,49 2550,18 314,50 50,88 16,96 
SAELPA 20875,00 269,57 400,38 260,42 2550,18 335,44 51,77 17,26 
SULGIPE 20875,00 298,13 407,10 260,73 2550,18 586,26 108,67 36,22 
AESSUL 20875,00 286,53 404,37 260,60 2550,18 543,36 96,16 32,05 
CEEE 20875,00 285,56 404,14 260,59 2550,18 482,77 84,87 28,29 
CELESC 20875,00 291,43 405,52 260,66 2550,18 468,89 84,80 28,27 
COPEL 20875,00 317,46 411,65 260,95 2550,18 567,14 113,24 37,75 
RGE 20875,00 282,24 403,36 260,56 2550,18 487,78 84,40 28,13 
BANDEIRANTES 20875,00 277,74 402,30 260,51 2550,18 406,39 67,90 22,63 
CATAGUAZES 20875,00 571,12 471,35 263,77 2550,18 2300,48 529,80 176,60 
CEMIG 20875,00 343,64 417,81 261,24 2550,18 808,13 167,39 55,80 
CERJ 20875,00 307,43 409,29 260,84 2550,18 542,82 104,71 34,90 
CPFL 20875,00 340,51 417,07 261,21 2550,18 787,54 162,40 54,13 
ELEKTRO 20875,00 297,98 407,06 260,73 2550,18 533,95 99,21 33,07 
ELETROPAULO 20875,00 336,88 416,22 261,17 2550,18 757,17 155,43 51,81 
ESCELSA 20875,00 293,54 406,02 260,68 2550,18 477,23 87,17 29,06 
LIGHT 20875,00 356,15 420,75 261,38 2550,18 1025,35 211,62 70,54 

Tabela 116: Destino final dos materiais em1 km de rede aérea rural. 
em kg de rejeito DESTINO DO REJEITO 
Concessionária Aterro Reciclagem Remanufatura Incineração
material madeira tratada porcelana XLPE alumínio aço+cobre

+zinco 
óleo óleo 

CEB 7591,46 168,70 0,52 882,60 696,58 30,44 10,15 
CELG 7544,67 164,25 0,00 882,60 525,93 0,00 0,00 
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CEMAT 7549,04 164,67 0,05 882,60 541,89 2,85 0,95 
ENERSUL 7561,14 165,82 0,18 882,60 587,78 10,88 3,63 
BOA VISTA 7562,42 165,94 0,20 882,60 590,68 11,55 3,85 
CELPA 7592,35 168,79 0,53 882,60 699,82 31,02 10,34 
CELTINS 7548,35 164,60 0,04 882,60 539,38 2,40 0,80 
MANAUS 7544,67 164,25 0,00 882,60 525,93 0,00 0,00 
BORBOREMA - CELB 7571,11 166,77 0,29 882,60 634,06 18,29 6,10 
CEAL 7604,84 169,98 0,67 882,60 806,47 44,85 14,95 
CELPE 7586,02 168,19 0,46 882,60 676,74 26,90 8,97 
CEMAR 7553,15 165,06 0,09 882,60 556,88 5,52 1,84 
CEPISA 7566,01 166,28 0,24 882,60 603,76 13,89 4,63 
COELBA 7551,65 164,91 0,08 882,60 551,38 4,54 1,51 
COELCE 7586,11 168,19 0,46 882,60 677,08 26,96 8,99 
COSERN 7568,24 166,49 0,26 882,60 611,89 15,33 5,11 
ENERGIPE 7557,94 165,51 0,15 882,60 578,91 9,06 3,02 
SAELPA 7565,26 166,21 0,23 882,60 651,08 18,07 6,02 
SULGIPE 7561,98 165,90 0,19 882,60 589,08 11,27 3,76 
AESSUL 7568,47 166,52 0,27 882,60 612,75 15,49 5,16 
CEEE 7564,05 166,09 0,22 882,60 596,61 12,61 4,20 
CELESC 7586,43 168,22 0,46 882,60 678,22 27,17 9,06 
COPEL 7618,59 171,28 0,82 882,60 795,53 48,09 16,03 
RGE 7569,95 166,66 0,28 882,60 618,14 16,45 5,48 
BANDEIRANTES 7612,09 170,67 0,75 882,60 771,80 43,86 14,62 
CATAGUAZES 7544,67 164,25 0,00 882,60 525,93 0,00 0,00 
CEMIG 7595,01 169,04 0,56 882,60 702,81 32,13 10,71 
CERJ 7608,08 170,28 0,71 882,60 757,18 41,25 13,75 
CPFL 7557,97 165,52 0,15 882,60 574,46 8,66 2,89 
ELEKTRO 7589,11 168,48 0,49 882,60 688,01 28,91 9,64 
ELETROPAULO 7544,67 164,25 0,00 882,60 525,93 0,00 0,00 
ESCELSA 7570,26 166,69 0,28 882,60 619,27 16,65 5,55 
LIGHT 7576,27 167,26 0,35 882,60 641,20 20,56 6,85 
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6. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Sobre a técnica da ACV 

O ideal da sustentabilidade requer um equilíbrio entre as bases sociais, 

econômicas e ambientais do planeta. 

Um clímax necessário para a história do planeta seria um ponto de equilíbrio 

entre três políticas: 

 minimização da geração de poluentes na fonte (Prevenção da Poluição); 

 Ecologia Industrial; e 

 desmaterialização. 

A ACV é uma ferramenta importante para o desenvolvimento dessas três 

políticas com grande ênfase no setor industrial. Consiste em uma ferramenta prática 

de análise que abre caminho para as melhorias sistêmicas não de um ou mais 

produtos, mas sim da satisfação das necessidades da sociedade comprometendo cada 

vez menos o esgotamento de recursos e degradação do meio ambiente, ou seja, 

condições básicas de sobrevivência da vida humana no planeta. A forma como a 

ACV entra neste contexto é através do fornecimento de informações sistêmicas. 

Como já indicado neste documento, a geração de informações ou da ciência 

não tem efeito se não tornar-se uma inovação tecnológica. Através de uma base de 

informações mundiais para execução de estudos de ACV pode-se incentivar a 

utilização de técnicas como o Design for Environment inicialmente na geração de 

produtos ecoeficientes, depois na geração de sistemas de produtos ecoeficientes 

interligadas entre si e finalizando com a satisfação das necessidades da sociedade da 

forma mais ecoeficiente possível (o ser humano não precisa adquirir um bem para 

suprir uma necessidade). 

Nessa linha de pensamento, as mudanças de padrão de consumo por parte dos 

consumidores e uma maior comunicação entre produtor/consumidor são necessárias.  

Este trabalho de ACV defende um passo seguinte ao foco sobre o processo. O 

foco sobre o produto. Esta visão visualiza o produto como sendo o resultado de uma 

série de processos interdependentes (from the cradle to the gate), além disso o 

produto é visto como algo com determinada função para a sociedade. Portanto a 
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ACV não avalia o desempenho ambiental de um produto e sim o desempenho 

ambiental do cumprimento de uma determinada função. 

Um dos objetivos de um mestrado é que o pesquisador conheça a fundo 

algum assunto. Nesse sentido, durante o período deste mestrado, muito se investiu 

em conhecer a técnica de Análise de ciclo de vida e sua aplicabilidade, bem como o 

seu papel na busca de atividades mais sustentáveis. 

Apesar das barreiras técnicas citadas durante o relato da revisão bibliográfica 

de ACV, o simples fato de iniciar a difusão da visão sistêmica (Life Cycle Thinking) 

já permitirá um grande avanço em busca de uma qualidade básica de vida melhor. 

Nesta conclusão merece destacar que muitos países europeus e asiáticos 

exigem que os produtos importados por sua sociedade tragam consigo uma descrição 

sistêmica sobre sua produção, por exemplo, cita-se os frangos exportados do Brasil 

para o Japão. Esses frangos possuem na embalagem um código de barras cuja 

decodificação fornece um rastreamento do local e condições de criação da ave e do 

tipo e origem da ração fornecida. Apesar dessas informações serem qualitativas, já 

mostram a preocupação quanto a informações sistêmicas sobre produtos importados, 

abrindo caminho para as citadas declarações ambientais de produtos. 

6.2 Cumprimento dos objetivos 

O objetivo fundamental deste projeto era inventariar o sistema de serviço de 

distribuição de energia elétrica brasileira para complementar uma base de dados 

declarada como ICV da energia hidrelétrica brasileira. O inventário do serviço foi 

executado conforme pode ser visto no capítulo 5 dessa dissertação. Esse inventário 

foi consolidado para 6 unidades funcionais diferentes para facilitar sua aplicação 

futura, sendo 3 desconsiderando a distância transportada e outros 3 considerando 

tanto a energia distribuída quanto a distância transportada. Cada grupo de 3 

inventários está segmentado em rede rural, urbana e uma rede genérica ponderando 

as outras duas redes. 

Para realizar estes inventários algumas adaptações das tradicionais 

metodologias de execução de ACV foram realizadas. Essas adaptações foram 

descritas no final do capítulo 4 após o estado da arte do sistema de produto da 

distribuição de energia elétrica e as aplicações dessas adaptações, como o modelo 

estacionário, também foram descritas durante o capítulo 5. 
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Além de adaptações, foram desenvolvidos e discutidos alguns métodos de 

apoio para a definição do sistema de produto, pois em bibliografia poucas 

informações ou discussões práticas existem. 

Durante a execução dos inventários foram estimadas e calculadas as 

quantidades dos diversos materiais constituintes dos componentes das redes aéreas 

de distribuição. Essa consolidação de informações já consiste em um resultado útil 

deste projeto.  

Ao final do inventário foram levantados pontos de relevância ambiental do 

ciclo de vida estudado, como a perda de energia durante a operação do sistema, 

reforçando as afirmações existentes em bibliografia que consideram a perda 

energética como o maior problema ambiental da distribuição de energia elétrica. Essa 

afirmação está incentivando uma política energética distribuída, isto é, sem grandes 

centrais de geração elétrica, dispensando a grande malha de transporte de energia 

elétrica. 

Listados os feitos, acredita-se que os objetivos declarados no início do 

trabalho foram cumpridos. 

6.3 Pontos importantes do resultado 

Foram listados 297 aspectos ambientais para o sistema de distribuição de 

energia elétrica, sendo 62 consumo de recursos naturais (desses 25% são produtos 

assumidos como fluxos elementares), 117 poluentes lançado para o ar,  90 para a 

água, 15 na forma sólida e 13 aspectos não materiais. Praticamente metade dos 

aspectos ambientais listados são específicos da base de dados do coque importado e 

pouco influenciam na carga ambiental total do sistema, mesmo em relevância 

ambiental sua participação é pequena devido a baixa quantidade de seus aspectos 

ambientais (da ordem de ng e pg por UF) frente aos outros aspectos listados, 

conforme foi discutido no item 5.14 desse documento. 

Recapitulada estas observações, conclui-se que os aspectos ambientais 

importantes do ICV são: 

• os recursos energéticos; 

• as emissões na combustão de combustíveis e 

• o lançamento de calor para o meio ambiente. 
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Resgatando o exemplo do chuveiro elétrico usado na capital de São Paulo 

com energia transportada por 70 km de distância em redes de distribuição, para 

entregar ao consumidor uma quantidade de energia  para aproximadamente 12 banho 

de 15 minutos, uma quantidade de energia equivalente a necessária para um banho é 

perdida antes de chegar no relógio de medição do consumidor, no caso do inventário 

de 1 MWh·km. Portanto esse problema é um aspecto ambiental custoso para a 

sustentabilidade. 

Esta última conclusão dá suporte ao valor deste trabalho. 

Comparando os ICV´s para as duas unidades funcionais, temos que a 

quantidade de rede vinculada para cada subestação é de aproximadamente 150 km, 

para uma relação de 1 km de rede para cada subestação os inventários seriam iguais 

Quanto maior o comprimento da rede maior é a perda de energia pois haveria mais 

conexões e ramificações e sobretudo uma corrente maior atravessando os condutores, 

aumentando a perda por efeito Joule. Porém não se pode concluir a princípio que 

conjuntamente uma maior linearização da rede e aumento da quantidade de 

subestações possam reduzir a real carga ambiental da energia elétrica consumida. 

Seria necessária uma ACV mais detalhada e o conhecimento de até quando a rede 

pode ser admitida como linear. 

6.4 Necessidade de uma melhoria contínua 

Este trabalho contribuiu em muito para a geração de conhecimento sistêmico 

ambiental pois até o momento não existiam informações consolidadas sobre o ciclo e 

vida da distribuição de energia elétrica. O autor acredita que seu nível de 

conhecimento na técnica de ACV durante este mestrado aumentou exponencialmente 

e que as informações discutidas sobre a ACV e os resultados obtidos com a aplicação 

da técnica irão auxiliar futuros usuários da técnica. 

Cerca de dois anos de trabalho acadêmico foram dedicados a este projeto, 

mas este trabalho está longe da perfeição e o assunto ainda está longe do 

esgotamento. 

Muitos dos dados utilizados não representam o Brasil integralmente pois 

foram adaptados de base de dados estrangeiras, sem que houvesse uma análise 

minuciosa da origem,  qualidade e representatividade dos dados. 
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Como o inventário desenvolvido deve representar o Brasil, o uso das bases de 

dados adaptadas diminui a qualidade do inventário. 

Mas deve-se destacar que para desenvolver um inventário de alta 

representatividade de dados para o Brasil, seria necessário realizar ao mesmo tempo 

inúmeros inventários iterativamente, no mínimo um para cada material e serviço 

envolvido. Isso demandaria um tempo infinito. Por este motivo dedicou-se os 

esforços na obtenção dos dados de caracterização das empresas concessionárias do 

Brasil e não nos materiais e serviços. 

Espera-se que o universo acadêmico e industrial brasileiro dê continuidade ao 

levantamento dos aspectos ambientais dos sistemas de outros produtos e que no 

percurso do tempo todos esses estudos, incluindo este trabalho, sejam atualizados 

iterativamente. 

A cada novo inventário realizado, um novo refinamento pode ser executado, 

absorvendo ou não absorvendo os novos inventários desenvolvidos, de qualquer 

forma, aumentando a qualidade do nosso estudo de ciclo de vida. Essa sistemática de 

autocomplementação seria uma implementação da melhoria contínua das bases de 

dados ou das ACV´s de produtos. Essa melhoria demandaria muito tempo até atingir 

uma fase de poucos ganhos, pois existe uma infinidade de produtos e serviços no 

planeta. 

Com um comprometimento de toda a sociedade e se todos os países do 

planeta realizassem o inventário dos processos de organizações dentro de suas 

fronteiras regionais, cada país desenvolveria iterativamente sua própria base de dados 

de informações de aspectos ambientais de processos. E em um passo seguinte, 

consolidaríamos uma primeira base de dados com informações das atividades 

humanas para todo o planeta Terra. 

Com toda essa ciência conhecida sobre as interações homem/meio ambiente 

teríamos toda a ciência necessária para postegar a extinção da vida humana no 

planeta. 

A conclusão deste trabalho termina com a espiral ascendente de melhoria 

contínua dos estudos de ACV, apresentada na figura 6.1. 
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Fig. 6.1: Esquema de melhoria contínua de uma ACV. 
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7. RECOMENDAÇÕES PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO 

 Desenvolver um inventário do sistema abordando as variações históricas de 

operação; 

 Esquematizar um modelo de inventário preditivo em função de dados 

histórico; 

 Refinar as informações sobre as características construtivas das redes aéreas 

de distribuição; 

 Incluir o tratamento de rejeitos do pós-uso; 

 Incluir as redes subterrâneas e subestações; 

 Incluir informações sobre chaves-fusíveis, pára-raios e outros componentes 

não abordados no escopo; 

 Levantar informações sobre os transportes de produtos; 

 Levantar informações sobre os processos de transformação de materiais no 

Brasil; 

 Incluir os inventários da geração e transmissão hidroelétrica; 

 Detalhar os ICV´s para cada empresa de forma que possam ser aplicados 

diretamente nos projetos de otimização do sistema de distribuição de energia 

elétrica. 
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8. ANEXOS 

Anexo A. Definições de termos requeridos para ACV 

Para execução de um ICV é necessário que o executante entenda o 

significado de um sistema de produto e os termos associados, conforme indicado na 

figura 8.1. 

Fig. 8.1: Exemplo de um sistema de produto para análise de inventário de ciclo de 
vida da ISO 14041 (1998). 

Cada unidade de processo do sistema de produto, possui entrada e saídas de 

fluxos elementares ou de produtos. 

As seguintes definições serão apresentadas para entendimento dos termos 

aplicados no estudo de ACV: 

• alocação: repartição dos fluxos de entrada e saída de uma unidade de 

processo de produto sob estudo (ABNT, 2001); 

• aspecto ambiental: elemento das atividades, produtos ou serviços de uma 

organização que pode interagir com o meio ambiente. Um aspecto ambiental 
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significativo é aquele que pode ter um impacto ambiental significativo (ABNT, 

1996); 

• biproduto: um produto que não é o primário sendo produzido (VIGON et al., 

1993); 

• ciclo de vida: estágios sucessivos e encadeados de um sistema de produto, 

desde a aquisição da matéria-prima ou geração de recursos naturais à disposição 

final (ABNT, 2001); 

• coproduto: um biproduto com valor de mercado (VIGON et al., 1993). 

Qualquer dois ou mais produtos da mesma unidade de processo (ISO 14041, 

1998); 

• correntes laterais: segundo Wenzel; Hauschild; Alting (1997) são energia ou 

substâncias auxiliares, tais como água e solventes que não entram no produto mas 

são requeridos pelo processo; 

• ecoprofiles: são inventários de ciclo de vida com fronteiras que envolvem 

apenas os estágios de obtenção das matérias-primas, beneficamentos e 

manufaturas. Podem ser definidos como inventários do tipo “from the cradle to 

the factory gate”; 

• fluxo elementar: material ou energia que (1) entra no sistema sob estudo, que 

foi retirado do meio ambiente sem transformação humana prévia; (2) deixa o 

sistema sob estudo, que é descartado no meio ambiente sem transformação 

humana subseqüente (ISO 14041, 1998);  

• impacto ambiental: qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou 

benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços 

de uma organização (ABNT, 1996); 

• meio ambiente: circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo 

ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações 

(ABNT, 1996); 

• produto: algo produzido que tem um valor ou potencial uso (CONSOLI et al., 

1993). É de benefício ao usuário, provê um serviço (WENZEL; HAUSCHILD; 

ALTING, 1997); 



 327
 

• rejeito: uma saída com nenhum valor de mercado que é disposta; qualquer  

lançamento para o meio ambiente através do ar, água, e/ou solo, e não tem uso 

benéfico (CONSOLI et al., 1993); 

• sistema de produto: conjunto de unidades de processo, conectadas material e 

energeticamente, que realiza uma ou mais funções definidas (ABNT, 2001). 

Todos os processos no qual o produto entra (WENZEL; HAUSCHILD; 

ALTING, 1997). O sistema é separado do seu redor por uma fronteira do sistema 

e toda região fora da fronteira é o sistema ambiental ou meio 

ambiente(CONSOLI et al., 1993); 

• subsistema: um processo (conjunto de unidades de processo) individual que é 

uma parte do sistema definido (VIGON et al., 1993). Pode ser entendido também 

como um sistema de um produto que não é o principal sendo avaliado. Em nível 

de detalhamento, podemos dizer que subsistema consiste em um meio termo entre 

um sistema e uma unidade de processo, ou seja, é um conjunto de unidades de 

processo que por si só já representariam um sistema de produto; 

• unidade de processo: menor porção de um sistema de produto para a qual são 

coletados dados quando é realizada uma avaliação de ciclo de vida (ABNT, 

2001). Unidades de processo são ligadas, a uma outra unidade através de fluxos 

de produtos intermediários (que requerem transformação) e/ou rejeitos para 

tratamento, ou a um outro sistema de produto por fluxos de produtos, ou ainda 

ligados ao meio ambiente por fluxos elementares. São exemplos de unidades de 

processo: extração de matéria-prima, transporte, produção e suprimento de 

energia, manufatura do produto, uso, reciclagem e disposição. Como o sistema é 

um sistema físico, cada unidade de processo obedece as leis de conservação de 

massa e energia. Em muitos casos, algumas das entradas são usadas como 

componentes do produto de saída, em outros (entradas auxiliares como 

catalisadores) são usados dentro de uma unidade de processo e não são partes do 

produto de saída (ISO 14041, 1998); e 

• unidade funcional: desempenho quantificado de um sistema de produto para 

uso como uma unidade de referência num estudo de avaliação de ciclo de vida 

(ABNT, 2001). Wenzel; Hauschild; Alting (1997) indicam que o desempenho é o 

serviço provido pelo produto. 
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Anexo B: Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-

92) 

Durante o texto foram citados princípios desta declaração, portanto optou-se 

por apresentá-los neste Anexo. 

Transcrito de CNUMAD, 1992.  

“A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, tendo se reunido no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, 

reafirmando a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e buscando avançar a 

partir dela, com o objetivo de estabelecer uma nova e justa parceria global mediante 

a criação de novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chaves da 

sociedade e os indivíduos, trabalhando com vistas à conclusão de acordos 

internacionais que respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do 

sistema global de meio ambiente e desenvolvimento, reconhecendo a natureza 

integral e interdependente da Terra, nosso lar, proclama que:  

Princípio 1  

Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento 

sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a 

natureza.  

Princípio 2  

Os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do 

direito internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos 

segundo suas próprias políticas de meio ambiente e de desenvolvimento, e a 

responsabilidade de assegurar que atividades sob sus jurisdição ou seu controle não 

causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da 

jurisdição nacional.  

Princípio 3  

O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam 

atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente 

das gerações presentes e futuras.  

Princípio 4  
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Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá 

parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada 

isoladamente deste. 

Princípio 5 

Para todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito indispensável 

para o desenvolvimento sustentável, irão cooperar na tarefa essencial de erradicar a 

pobreza, a fim de reduzir as disparidades de padrões de vida e melhor atender às 

necessidades da maioria da população do mundo.  

Princípio 6  

Será dada prioridade especial à situação e às necessidades especiais dos 

países em desenvolvimento, especialmente dos países menos desenvolvidos e 

daqueles ecologicamente mais vulneráveis. As ações internacionais na área do meio 

ambiente e do desenvolvimento devem também atender aos interesses e às 

necessidades de todos os países.  

Princípio 7  

Os Estados irão cooperar, em espírito de parceria global, para a conservação, 

proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre. 

Considerando as diversas contribuições para a degradação do meio ambiente global, 

os Estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países 

desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na busca internacional 

do desenvolvimento sustentável, tendo em vista as pressões exercidas por suas 

sociedades sobre o meio ambiente global e as tecnologias e recursos financeiros que 

controlam.  

Princípio 8  

Para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais 

elevada para todos, os Estados devem reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de 

produção e consumo, e promover políticas demográficas adequadas.  

Princípio 9  

Os Estados devem cooperar no fortalecimento da capacitação endógena para 

o desenvolvimento sustentável, mediante o aprimoramento da compreensão científica 

por meio do intercâmbio de conhecimentos científicos e tecnológicos, e mediante a 
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intensificação do desenvolvimento, da adaptação, da difusão e da transferência de 

tecnologias, incluindo as tecnologias novas e inovadoras.  

Princípio 10  

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, 

no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada 

indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que 

disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e 

atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar 

dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a 

participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será 

proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive 

no que se refere à compensação e reparação de danos.  

Princípio 11  

Os Estados adotarão legislação ambiental eficaz. As normas ambientais, e os 

objetivos e as prioridades de gerenciamento deverão refletir o contexto ambiental e 

de meio ambiente a que se aplicam. As normas aplicadas por alguns países poderão 

ser inadequadas para outros, em particular para os países em desenvolvimento, 

acarretando custos econômicos e sociais injustificados.  

Princípio 12  

Os Estados devem cooperar na promoção de um sistema econômico 

internacional aberto e favorável, propício ao crescimento econômico e ao 

desenvolvimento sustentável em todos os países, de forma a possibilitar o tratamento 

mais adequado dos problemas da degradação ambiental. As medidas de política 

comercial para fins ambientais não devem constituir um meio de discriminação 

arbitrária ou injustificável, ou uma restrição disfarçada ao comércio internacional. 

Devem ser evitadas ações unilaterais para o tratamento dos desafios internacionais 

fora da jurisdição do país importador. As medidas internacionais relativas a 

problemas ambientais transfronteiriços ou globais deve, na medida do possível, 

basear-se no consenso internacional.  

Princípio 13  

Os Estados irão desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade e 

à indenização das vítimas de poluição e de outros danos ambientais. Os Estados irão 
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também cooperar, de maneira expedita e mais determinada, no desenvolvimento do 

direito internacional no que se refere à responsabilidade e à indenização por efeitos 

adversos dos danos ambientais causados, em áreas fora de sua jurisdição, por 

atividades dentro de sua jurisdição ou sob seu controle.  

Princípio 14  

Os Estados devem cooperar de forma efetiva para desestimular ou prevenir a 

realocação e transferência, para outros Estados, de atividades e substâncias que 

causem degradação ambiental grave ou que sejam prejudiciais à saúde humana.  

Princípio 15  

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 

amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 

houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica 

absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.  

Princípio 16  

As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos 

custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem 

segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a 

devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos 

investimentos internacionais.  

Princípio 17  

A avaliação do impacto ambiental, como instrumento nacional, será efetuada 

para as atividades planejadas que possam vir a ter um impacto adverso significativo 

sobre o meio ambiente e estejam sujeitas à decisão de uma autoridade nacional 

competente.  

Princípio 18  

Os Estados notificarão imediatamente outros Estados acerca de desastres 

naturais ou outras situações de emergência que possam vir a provocar súbitos efeitos 

prejudiciais sobre o meio ambiente destes últimos. Todos os esforços serão 

envidados pela comunidade internacional para ajudar os Estados afetados.  

Princípio 19  
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Os Estados fornecerão, oportunamente, aos Estados potencialmente afetados, 

notificação prévia e informações relevantes acerca de atividades que possam vir a ter 

considerável impacto transfronteiriço negativo sobre o meio ambiente, e se 

consultarão com estes tão logo seja possível e de boa fé.  

Princípio 20  

As mulheres têm um papel vital no gerenciamento do meio ambiente e no 

desenvolvimento. Sua participação plena é, portanto, essencial para se alcançar o 

desenvolvimento sustentável.  

Princípio 21  

A criatividade, os ideais e a coragem dos jovens do mundo devem ser 

mobilizados para criar uma parceria global com vistas a alcançar o desenvolvimento 

sustentável e assegurar um futuro melhor para todos.  

Princípio 22  

Os povos indígenas e suas comunidades, bem como outras comunidades 

locais, têm um papel vital no gerenciamento ambiental e no desenvolvimento, em 

virtude de seus conhecimentos e de suas práticas tradicionais. Os Estados devem 

reconhecer e apoiar adequadamente sua identidade, cultura e interesses, e oferecer 

condições para sua efetiva participação no atingimento do desenvolvimento 

sustentável.  

Princípio 23  

O meio ambiente e os recursos naturais dos povos submetidos a opressão, 

dominação e ocupação serão protegidos.  

Princípio 24  

A guerra é, por definição, prejudicial ao desenvolvimento sustentável. Os 

Estados irão, por conseguinte, respeitar o direito internacional aplicável à proteção 

do meio ambiente em tempos de conflitos armados e irão cooperar para seu 

desenvolvimento progressivo, quando necessário.  

Princípio 25  

A paz, o desenvolvimento e a proteção ambiental são interdependentes e 

indivisíveis.  

Princípio 26  
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Os Estados solucionarão todas as suas controvérsias ambientais de forma 

pacífica, utilizando-se dos meios apropriados, de conformidade com a Carta das 

Nações Unidas.  

Princípio 27  

Os Estados e os povos irão cooperar de boa fé e imbuídos de um espírito de 

parceria para a realização dos princípios consubstanciados nesta Declaração, e para o 

desenvolvimento progressivo do direito internacional no campo do desenvolvimento 

sustentável.” 
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