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RESUMO 
 

 

 

Com o aumento na produção de concretos, aumenta-se também o consumo de 
agregados naturais. Devido ao constante crescimento na geração de diversos 
tipos de resíduos industriais, pesquisas estão sendo realizadas para verificar as 
possibilidades da substituição dos agregados naturais por tais resíduos. Para o 
abastecimento de energia nas usinas de açúcar e álcool é realizada a 
combustão do bagaço da cana-de-açúcar, onde são geradas cinzas com 
características físicas e químicas semelhantes às da areia. As cinzas podem 
ser usadas em substituição ao cimento ou à areia na construção civil. Com o 
intuito de avaliar os impactos ambientais do concreto feito com a substituição 
parcial da areia pela cinza de bagaço de cana (CBC), em relação ao concreto 
sem esta substituição, foi utilizado o método ACV (Avaliação do Ciclo de Vida) 
para verificar os níveis de emissões do material. O Ciclo de Vida de um produto 
envolve as trocas realizadas entre o ambiente e os processos do produto 
desde o projeto até o seu descarte final ou sua reciclagem. A Avaliação do 
Ciclo de Vida (ACV) consiste na análise e na comparação dos impactos 
ambientais causados por diferentes sistemas que apresentam funções 
similares. Está dividida em três partes: objetivo e definição do escopo, análise 
de inventário de ciclo de vida e avaliação de impacto ambiental. Para a análise 
de ciclo de vida do concreto com e sem a substituição parcial da areia por 
CBC, foi utilizado o software SimaPro®, Versão 7.3. Os resultados 
apresentados mostram que em cidades próximas à geração da CBC, como por 
exemplo, Paranavaí e Maringá, o concreto feito a partir da substituição parcial 
da areia por CBC, pode ter um menor impacto ambiental, devido ao material 
ser considerado um resíduo que se não aproveitado será descartado de forma 
inadequada. Já em cidades como Ponta Grossa, que possui um porto de areia 
a cerca de 15 km, e as usinas de álcool e açúcar estão a mais de 100 km de 
distância, essa substituição se torna inviável devido à alta liberação de CO2, e 
outros compostos químicos nocivos presentes no óleo diesel.  
 
 
Palavras-chave: Avaliação de Ciclo de Vida, Cinza do Bagaço de Cana, 
Concreto. 
 
  
 



ABSTRACT 
 

 

With the increase in the concrete production, also increases the consumption of 
natural aggregates. Due to the constant growth in the generation of various 
types of industrial waste, researches are being conducted to verify the 
possibilities of replacement natural aggregates by such waste. For the energy 
supply in sugar and alcohol industry the combustion bagasse from sugar cane 
is used and the ashes with similar physical and chemical characteristics of the 
sand are generated. The ashes can be used to replace cement or sand in 
construction. In order to analyze the impacts related to environmental 
sustainability of concrete made with partial replacement of sand by sugarcane 
bagasse ash (CBC), compared to concrete without this substitution, so that the 
LCA method (Life Cycle Assessment) was studied to check the emission levels 
of the material. The Life Cycle of a product involves exchanges held between 
the environment and the product processes since from the design until its final 
disposal or recycling. The Life Cycle Assessment (LCA) analysis is the 
evaluation and the comparison of the environmental impacts of different 
systems that have similar functions. Is divided into three parts: objectives and 
scope definition, inventory analysis life cycle and environmental impact 
assessment. For the life cycle analysis of concrete with and without the partial 
replacement of sand by CBC, the SimaPro® software, version 7.3 was 
performed. The results presents that in the cities with generation of CBC near 
them, such as Paranavaí and Maringá, the concrete made with the partial 
substitution of the sand by CBC, may have a lesser environmental impact due 
to the material is considered a residue of difficult processing and consequently, 
a destination not very interesting. Already in cities like Ponta Grossa, which has 
a sandy harbor about 15 km, and the alcohol and sugar industries are more 
than 100 km far away, this substitution is not feasible due to the high emission 
of CO2 and other harmful chemicals compounds in the diesel fuel. 
 
 
Keywords: Life Cycle Assessment, Sugarcane bagasse ashes, environmental 
impacts, Concrete. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O concreto resulta de uma mistura de cimento, agregados (areia e pedra 

britada são os mais comuns) e água. Surgiu com o desejo de se obter uma 

rocha artificial, resistente e econômica, assim como as extraídas das rochas 

naturais e que houvesse a possibilidade de ser moldada nas formas e 

dimensões necessárias ao seu uso.  

O cimento Portland é o principal componente do concreto. O concreto de 

cimento Portland é o material de engenharia mais utilizado nas construções 

pelo homem, desde a Antiguidade, juntamente com misturas contendo água, 

agregados e compostos aglomerantes (CORDEIRO, 2006). 

Com o aumento na produção do concreto, tem-se o aumento do 

consumo de agregados. Dados presentes localizados no sítio eletrônico da 

MINEROPAR mostram que somente no Estado do Paraná a produção de 

agregados no ano de 2008 foi cerca de 1.500.000 m³ de areia e 2.300.000 m³ 

de pedra britada. A areia lavada é retirada de seu depósito natural com o uso 

de dragas ou escavadeiras, processos que causam grandes riscos ambientais, 

como por exemplo: impactos na fauna e na flora terrestre, mudanças no 

ecossistema aquático, assoreamento de rios, entre outros. 

Por conta dos impactos ambientais causados pela extração dos 

agregados naturais e da crescente geração de resíduos industriais, pesquisas 

científicas vêm de encontro ao estudo da viabilidade desses resíduos em 

substituição aos agregados naturais.  

O Brasil é líder mundial na produção de etanol da cana-de-açúcar. Para 

obter o caldo da cana-de-açúcar é gerada grande quantidade de bagaço 

(aproximadamente 26% da cana moída), biomassa de alta fonte calorífica. 

Grande parte do bagaço é destinada à queima em caldeiras para geração de 

vapor, sendo que é neste processo que ocorre a geração das cinzas residuais 

do bagaço da cana-de-açúcar (CBC), onde se observa que para cada tonelada 

de bagaço queimado são produzidos aproximadamente 25 kg de CBC (DE 

PAULA et al., 2009; LIMA et al., 2011).  

A CBC é um resíduo que pode ser reciclado ou reutilizado em atividades 

mais satisfatórias do que para o seu uso atual que é a aplicação em lavouras. 
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De acordo com Lima et al. (2009), a cinza pode ser usada em lugar de cimento 

Portland ou areia na construção civil. A alta temperatura de queima e a 

combustão incompleta nas caldeiras reduzem a reatividade da cinza em função 

do elevado teor de carbono e da presença da sílica em estado cristalino (Sales 

et al., 2010). 

A ACV tenta medir os efeitos ambientais de um produto. Ela tem 

provado ser uma ferramenta potencial para avaliar a melhoria de processos 

industriais (VALDERRAMA et al., 2012). Empresas utilizam a abordagem de 

ciclo de vida no campo da sustentabilidade. Está sendo bastante utilizada pela 

indústria para ajudar a reduzir os encargos globais ambientais em todo o ciclo 

de vida de produtos e serviços. Pode melhorar a competitividade dos produtos 

da empresa perante o marketing de menor impacto ambiental.  

A falta de dados nacionais é uma importante limitação para a aplicação 

da ACV no Brasil, mas a utilização de dados internacionais é válida, desde que 

se encontrem dados confiáveis e baseados em processo tecnológico similar 

(PASSUELO et. al., 2014). 

Pode ser utilizada na tomada de decisões como uma ferramenta para 

melhorar um produto, ainda em sua fase de projeto, por exemplo, a escolha de 

materiais, a seleção de tecnologias, os critérios de projeto específicos e o seu 

percentual de reciclagem (European Platform on Life Cycle Assessment, 2014).  

Para certificar a viabilidade em relação ao impacto ambiental do uso da 

CBC na construção civil, realizou-se, então, neste trabalho um estudo sobre a 

Avaliação parcial do Ciclo de Vida (ACV), chamada do berço ao portão, do 

concreto com substituição parcial de areia por CBC. O trabalho verificou em 

três cidades diferentes se os níveis de impactos ambientais com o uso da CBC 

são menores que o material de referência. As cidades escolhidas foram 

Maringá, Paranavaí e Ponta Grossa devido ao parecido porte habitacional e às 

diferentes distâncias entre portos de areia e usinas de álcool e açúcar. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar os impactos ambientais 

decorrentes da substituição parcial da areia natural por cinzas do bagaço de 

cana na produção de concreto convencional, a partir da Avaliação do Ciclo de 

Vida do concreto. 

 

Os objetivos específicos da pesquisa são:  

- Identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais do concreto 

convencional ao longo de seu ciclo de vida.  

- Avaliar os impactos ambientais da CBC, em três cidades paranaenses: 

Maringá, Paranavaí e Ponta Grossa, pelos impactos ambientais definidos na 

Avaliação do Ciclo de Vida a ser realizada do berço ao portão. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVAS 

 

 

Os portos de extração de areia natural estão cada vez mais distantes 

dos grandes centros, na maior parte das cidades a distância é superior a 100 

km, com isto, os custos ficam mais altos, e também tem maior emissão de CO2 

devido a distância percorrida pelos veículos de transporte. Além disso, existe  a 

dificuldade de conseguir licença para novas áreas de extração de areia natural 

e legislações cada vez mais severas, visto que a extração da areia é uma 

atividade que possui como objeto principal a exploração de recursos não 

renováveis, busca-se alternativas para a produção de concreto que sejam 

menos impactantes que a atividade atual, sendo necessário verificar se a 

substituição da areia por CBC é realmente viável do ponto de vista ambiental.  

A Avaliação do Ciclo de Vida é uma metodologia desenvolvida para 

definir o perfil ambiental de um produto ou um processo, essencialmente 

quantitativa. Os resultados são números com unidades que refletem as 

categorias de impacto e permitem inclusive comparações entre produtos 
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semelhantes, por este motivo foi escolhida para verificar a viabilidade da 

aplicação da CBC. 

Por ser uma metodologia internacionalmente conhecida para a melhoria 

da sustentabilidade de processos e produtos, a expansão na aplicação da ACV 

pode ampliar grandemente o acesso aos mercados interno e externo, 

satisfazendo a expectativa de consumidores cada vez mais exigentes em 

relação aos impactos ambientais dos produtos adquiridos.  

 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

O trabalho está dividido em oito capítulos, nos quais o capítulo 1 é 

composto pela a Introdução. 

O capítulo 2 é formado por uma revisão bibliográfica sobre o concreto. 

Neste capítulo são apresentados dados referentes à produção do concreto, 

estatística do consumo, características e composição dos agregados. Em 

relação ao agregado miúdo que é um dos materiais principais da pesquisa, 

fala-se sobre a extração e resumidamente sobre os impactos causados durante 

esta etapa. 

No capítulo 3 estão presentes as informações sobre a cana - de - 

açúcar, números da produção, subprodutos da indústria sucroalcooleira assim 

como a geração as Cinzas do Bagaço da Cana-de-Açúcar, sendo a CBC um 

dos resíduos finais da produção de álcool e açúcar. Foi realizado um breve 

comentário das pesquisas realizadas com a aplicação da CBC no concreto. 

O capítulo 4 contém informações sobre os impactos ambientais, 

apresenta-se seu conceito dado pela ABNT, e discorre-se sobre impacto 

ambiental. 

As informações referentes à Avaliação do ciclo de vida estão descritas 

no capítulo 5, são abordadas informações sobre as fases do ciclo de vida de 

um produto, o início das avaliações do ciclo de vida, aplicações da análise do 

ciclo de vida, os elementos que compõem a ACV, tais como: objetivo e 

definição do escopo, análise do inventário, e a avaliação de impacto ambiental. 

Este capítulo também contém informações relacionadas ao software SimaPro®, 
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como a base de dados Ecoinvent, métodos de avaliação de impactos presentes 

no software, categorias de impacto e por último um breve comentário sobre a 

construção civil e a Avaliação do Ciclo de Vida. 

O capítulo 6 trata-se da metodologia utilizada, e a descrição das 

entradas utilizadas no software SimaPro®, para cada um dos componentes do 

concreto. 

No capítulo 7 estão presentes os resultados em forma de gráficos e 

tabelas bem como as interpretações dos mesmos, realizadas para as 

categorias mais impactantes. 

E o último capítulo, o oitavo, contém as considerações finais da autora.  

  

 



2 CONCRETO 

 

 

O concreto normalmente é formado por uma mistura de cimento 

Portland, água e agregados, como por exemplo: areia, brita, pedregulho e 

escória de alto forno. É um material composto que consiste necessariamente 

de um meio contínuo aglomerante, no qual estão mergulhadas partículas ou 

fragmentos de agregados (METHA; MONTEIRO, 1994). 

Nos dias atuais, o concreto é o material estrutural predominante no 

mundo. Porém na escolha dos materiais de construção, os profissionais da 

construção civil devem se preocupar não somente com os atrativos técnicos e 

econômicos dos materiais, mas também com as implicações ecológicas e de 

conservação de energia do uso destes materiais (METHA; MONTEIRO 1994).  

Outro problema ambiental do concreto é o grande consumo de recursos 

naturais atualmente cada vez mais finitos. Grandes quantidades de resíduos 

industriais podem ser reciclados e incorporados no concreto, substituindo o 

material cimentante ou os seus agregados. 

 

 

2.1 PREPARAÇÃO DO CONCRETO 

 

 

Botelho e Marchetti (2015) mostram três modos de preparação de 

concreto: manual, betoneira fixa, e em centrais de concreto. 

 

 

2.1.1 Concreto misturado manualmente 

 

 

Por sua produção limitada somente é possível para pequenas obras. 

Existe certa preocupação em relação a sua qualidade, pois é difícil fazer seu 

controle. Porém no Brasil a maior parte da população mora em edificações de 

estruturas de concreto realizadas manualmente.  
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2.1.2 Concreto misturado em betoneira fixa 

 

 

Algumas construtoras preferem produzir o concreto na própria obra, com 

uma dosagem criteriosa é possível produzir corretamente o concreto na própria 

obra. Até a década de 70, a grande maioria dos prédios eram construídos com 

concreto produzido na obra.  

 

 

2.1.3 Concreto dosado em central 

 

 

O concreto dosado em central é uma solução moderna e tende a 

dominar todo o mercado. Em grandes obras o concreto pode ser dosado em 

central dentro da obra. A ABNT NBR 7212 é a norma que trata da preparação 

de concreto em centrais, ela determina as seguintes ações: 

 O fck que o concreto deve atender; 

 Sua plasticidade pela medida do slump do concreto; 

 O limite da relação água/ cimento. 

 

 

2.2 CIMENTO PORTLAND 

 

 

Para a produção do cimento Portland são utilizados materiais 

carbonáticos, provenientes de calcário e gesso, assim como, de alumina e 

sílica, encontradas em argilas e xistos. A arte da fabricação do cimento 

consiste de forma imprescindível na moagem da matéria-prima, na mistura de 

volumes adequados e na queima em forno rotativo até a temperatura em torno 

de 1450°C. Nesta temperatura, ocorre uma fusão incipiente do material e 

formam-se pelotas, chamadas de clínquer. Este será resfriado e fragmentado 

juntamente com uma quantidade pequena de gesso e materiais corretivos, em 

um moinho rotativo, até adquirir uma fina granulometria (CORDEIRO, 2006; 

NEVILLE, 1997).  
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Segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento SNIC (2014), o 

concreto é o segundo material mais utilizado no mundo, perdendo somente 

para a água. O consumo mundial de concreto está em torno de 1,7 bilhão de 

toneladas por ano (GARTNER, 2004). A alta resistência mecânica, o baixo 

valor financeiro e a rapidez na construção são seus principais atrativos para 

utilização (CORDEIRO, 2006). Metha e Monteiro (1994) também citam como 

vantagem ao uso do concreto, a facilidade com que elementos estruturais de 

concreto podem ser executados numa grande variedade de formas e 

tamanhos. 

Desde 2003, o Brasil tem aumentado, ano a ano, o consumo per capita 

de cimento, partindo de 270 kg/habitante em 2003 e alcançando a marca de 

330 kg/habitante em 2011. Percebe-se que, durante esse período, houve um 

significativo crescimento no setor da construção civil, motivado principalmente 

por uma política econômica nacional que aumentou a oferta de linhas de 

créditos imobiliários aliada à desoneração de impostos do setor (SNIC, 2012). 

Ainda de acordo com dados do SNIC, a previsão da produção mundial 

de cimento Portland está em 3,6 bilhões de toneladas, sendo que o Brasil é o 

quinto maior produtor de cimento no mundo e o primeiro na América Latina 

com mais de 70 milhões de toneladas fabricadas no ano de 2013. Os dados 

demonstram uma crescente produção brasileira que em 2013 apresentou um 

aumento de 2,5% em relação a 2012 (SNIC, 2014). 

 

 

2.2.1 Tipos de Cimento  

 

 

De acordo com Botelho e Marchetti (2015) a existência de vários tipos 

de cimento não altera os critérios de dimensionamento de peças estruturais, e 

os tipos de cimento existem para contornar situações de agressividade do 

meio, ou por razões econômicas de uso de produtos extras para diminuir o 

custo da produção de cimento. 

Os fatores que podem influenciar os tipos de cimento são: velocidade de 

crescimento da resistência, resistência a ambientes agressivos, custo e 
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durabilidade. A escolha do tipo do cimento pode variar de acordo com o tipo da 

obra, preço e da disponibilidade no local (BOTELHO e MARCHETTI, 2015).  

O Portal do Cimento (2016) cita que o cimento pode conter a adição dos 

seguintes materiais:  

  

 Gesso: Necessário para aumentar o tempo de pega do cimento;  

 Escória: Aumenta a durabilidade na presença de sulfato, entretanto em 

grandes quantidades pode diminuir a resistência; 

 Argila Pozolânica: proveniente dos resíduos de cinzas de usinas 

termoelétricas pode dar maior impermeabilidade ao concreto;  

 Calcário: Utilizado para reduzir o custo do cimento, desde que não 

prejudique a ação dos outros materiais.  

 

Os tipos de cimento assim como suas adições podem ser visualizados 

no quadro 1: 

 

 

Quadro 1 – Impactos Ambientais na extração de areia 

Tipos de cimento Adição Resistência (MPa) 

CP I Cimento Portland comum sem 
adição (dificilmente encontrado) 

 25 

CP II-S Cimento Portland comum com 
adição 

Argila (1 a 5%)  25 ou 40  

CP II-E Cimento Portland composto 
com Escória 

Escória (6 a 34%) 25, 32 ou 40 

CP II-Z Cimento Portland composto 
com Pozolana 

Argila (6 a 14%) 25, 32 ou 40 

CP II-F Cimento Portland composto 
com Filler 

Calcário (6 a 10%) 25, 32 ou 40 

CP III Cimento Portland de Alto Forno Escória (35 a 70%) 25, 32 ou 40 

CP IV Cimento Portland Pozolânico Argila (15 a 50%) 25 ou 32  

CP V-ARI Cimento Portland de Alta 
Resistência Inicial  

 Variada  

CP B Cimento Portland Branco 
Estrutural 

 25, 32 ou 40 

Fonte: Portal do cimento (2016) 
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2.3 AGREGADOS DO CONCRETO 

 

De acordo com a NBR 7211:2009, os agregados para o concreto podem 

ser classificados em Agregados Graúdos e Agregados Miúdos, conforme 

suas características granulométricas. 

 

 

2.3.1 Agregado Graúdo 

 

 

Conforme a ABNT NBR NM 248:2001, agregado graúdo é aquele cujos 

grãos passam na peneira com abertura de 125 mm e ficam retidos na peneira 

de 4,8 mm. Considera-se a brita como um agregado graúdo que pode ser 

proveniente de diversos tipos de rochas. Comumente, as rochas como basalto, 

diabásio, riolito, andesito e riodacito são as mais indicadas para o uso por 

possuírem boas qualidades físicas e químicas. A produção de brita proveniente 

do basalto, que é o caso da brita utilizada neste estudo, pode ser dividida em 

quatro etapas: a extração, o beneficiamento, a armazenagem e o transporte. 

No que diz respeito à extração, a mineração da brita ocorre a céu aberto, em 

meia encosta e a operação de desmonte é realizada por explosivos (ROSSI, 

2013).  

 

 

2.3.2  Agregado Miúdo 

 

 

A areia é considerada um agregado miúdo natural, sendo material 

habitual na construção civil para a fabricação de concretos e argamassas 

(MATTANA, 2012). Os agregados têm como função agir como elemento inerte 

ou que não ocorra transformação química nas argamassas e concretos. Além 

de serem resistentes, duráveis e sem ação química nociva sobre o 

aglomerante, não devem passar para o concreto ou argamassa elementos 

prejudiciais às reações do aglomerante, ou que dificultem a aderência da pasta 
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com os grãos de pedra como, por exemplo, materiais orgânicos (MINEROPAR 

2014). 

A areia de sílica natural é o principal agregado miúdo utilizado para o 

concreto. Segundo a NBR 7211:2009 os grãos passam por uma peneira de 

abertura de até 4,75 mm. A areia é um sedimento elástico não consolidado, 

normalmente composto de grãos de quartzo com diâmetros entre 0,06 e 2,0 

mm. Como material de construção, ela precisa ter grãos formados de materiais 

consistentes, não necessariamente quartzosos. 

A origem da areia natural como material de construção pode ser: de 

cava, de rio, de praias ou dunas. Devido ao teor de cloreto de sódio e também 

da sua fina granulometria, areias de praias e dunas litorâneas não possuem 

boa qualidade como material para a construção civil. 

As cavas para extração de areia em sua maioria são formadas pelo 

desvio de rios e trabalham com material não consolidado ou com pouca 

coesão. O processo é realizado por uma draga instalada sobre um barco e 

equipada com bombas centrífugas, onde os tubos são acoplados às bombas e 

servem como condutores da água necessária à escavação, assim como, de 

meio de transporte da polpa (mistura de areia e água) até os silos. Quando as 

barcaças estão com as suas câmaras cheias, estas são rebocadas até às 

margens, onde a areia é depositada no leito da cava perante a abertura de 

comportas do fundo (ANEPAC, 2014). 

Almeida e Sampaio (2002) citam que a forma mais comum de extração 

de areia é proveniente da extração em leito de rio. Esse tipo de extração é 

realizada pela dragagem dos sedimentos ativos existentes nos leitos dos rios 

feitas em profundidades não muito elevadas. A dragagem é feita através de 

bombas de sucção instaladas sobre barcaças ou flutuadores (Figura 2), que 

bombeiam a água, contendo cerca de 5 a 10% de areia, para lagoas de 

decantação, de onde o material é retirado (BAUER, 2010). 

A extração de areia em rios pode causar desequilíbrios na dinâmica 

fluvial. Um efeito imediato é a alteração dos limites do canal, seja pela retirada 

ou adição de materiais, que por sua vez pode promover uma mudança no 

padrão de fluxo e de transporte de sedimentos. As modificações das condições 

do canal podem ser levadas a montante e jusante, bem como lateralmente, e 
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em consequência disto, podem ocorrer impactos aos ecossistemas aquáticos 

(OLIVEIRA E MELLO, 2007). 

 

 

Figura 1 - Draga de retirada de areia 

 

Fonte: Porto São José 

 

Ainda de acordo com Oliveira e Mello (2007), a dragagem pode causar 

impacto nos parâmetros físicos da corrente fluvial, tais como geometria do 

canal, elevação do leito, composição e estabilidade do substrato, velocidade, 

turbidez, transporte de sedimentos, vazão e temperatura. Além de causar 

problemas sanitários à população local, as cavas podem causar erosões e 

junto com isso o acúmulo de água parada, propiciando assim um ambiente 

ideal para proliferação de vetores, como o aedes aegypti transmissor do vírus 

da dengue. 

Devido às exigências ambientais, a extração de areia natural nas 

proximidades dos grandes centros está cada vez mais difícil. Além disso, em 

sua maior parte é preciso percorrer pelo menos 100 km até chegar aos locais 

de consumo, o que causa aumento nos custos e, consequentemente, maior 

liberação de CO2 causada pelos veículos de transporte. 

Com relação às reservas, a areia natural provém de processos 

intempéricos, é um recurso abundante. A sua escassez só ocorre local ou 

regionalmente, quando a procura por esse material é muito alta, o que 

acontece em grandes aglomerados urbanos, como regiões metropolitanas, 
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cada vez mais comuns. A Região Metropolitana de São Paulo é um exemplo 

bastante conhecido de escassez, com a areia sendo trazida de regiões 

vizinhas, com custos de transporte crescentes (http://www.dnpm.gov.br/).  

Diante das restrições legais e ambientais impostas à extração de 

agregados miúdos naturais e da grande geração de resíduos industriais, 

pesquisas estão à procura de alternativas para sua substituição total ou parcial. 

Uma alternativa bastante estudada atualmente é a substituição da areia pelas 

cinzas do bagaço de cana-de-açúcar (CBC). 



3 CINZAS DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 

 

A cana-de-açúcar é uma cultura típica de climas tropicais e subtropicais 

que, de certo modo, se adapta com facilidade a diferentes tipos de solos 

(CORDEIRO, 2008). Representa uma das principais atividades agrícolas no 

Brasil, colocando como o maior produtor mundial de cana-de-açúcar 

(MARQUES et al., 2001). De acordo com a UNICA (União da Indústria de 

Cana-de-Açúcar), a moagem de cana-de-açúcar para a safra de 2015/2016, 

até o mês de agosto foi de 748,509 mil toneladas (UNICA, 2015). 

Os principais subprodutos da indústria sucroalcooleira são: folhas e 

pontas, água de lavagem, bagaço, torta de filtro, leveduras e vinhaça (SOUTO, 

2010). Segundo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), na 

safra 2012/2013 houve a geração de 350 bilhões de litros de vinhaça, 18 

milhões de toneladas de torta de filtro, de 130 milhões de toneladas de palhada 

e 160 milhões de toneladas de bagaço (Figura 3), sendo este último o resíduo 

mais interessante, devido ao seu valor comercial. 

Cerca de 95% do bagaço produzido no Brasil é destinado à queima em 

caldeiras para geração de vapor (Figura 4). O vapor produzido nas caldeiras 

aciona turbinas para a geração da energia elétrica (cogeração). A cinza do 

bagaço de cana é o resíduo gerado no processo de queima, material este 

considerado o resíduo final da produção de álcool e açúcar (CORDEIRO, 2008; 

DE PAULA et al., 2009). Para cada tonelada de bagaço são gerados 25 kg de 

cinza residual. 

No processo de produção gera-se como resíduo o bagaço, utilizado para 

a co-geração de energia por meio da queima em caldeiras. O bagaço da cana-

de-açúcar alimenta a fornalha que se movimenta sobre a grelha móvel por 

meio de empurradores. Transportado sobre a grelha móvel, o bagaço passa 

pelos processos de combustão. É possível distinguir as seguintes fases deste 

processo: secagem, pirólise, queima de carbono e resfriamento. Finalmente, as 

cinzas residuais são removidas para o transportador de cinzas.  
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Figura 2 - Bagaço de cana-de-açúcar 

 

Fonte: A autora (2015) 

 

 

Figura 3 - Abastecimento de energia de uma usina pela queima do bagaço da cana-de-açúcar 

 

Fonte: A autora 

 

O processo de queima do bagaço da cana- de açúcar produz dois tipos 

de cinzas, a cinza leve (Figura 5) que é proveniente da lavagem dos gases das 

chaminés, já a cinza pesada (Figura 6) é gerada no fundo das caldeiras. 
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Figura 4 - Cinza leve 

 

Fonte: Tainara Rigotti de Castro 

 
 

Figura 5 - Cinza pesada 

 
Fonte: Tainara Rigotti de Castro 

 
 

A utilização mais comum da CBC tem sido a adubação orgânica de 

lavouras. Todavia esse material não possui nutrientes apropriados para 

lavouras, mas é um resíduo passível de ser reciclado ou reutilizado em 

atividades mais nobres (LIMA et al., 2009). 
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Entre as atividades mais importantes, pode-se citar a utilização como 

aditivo mineral em sistemas cimentícios (CORDEIRO, 2011; LIMA, 2009). A 

cinza, que contém dióxido de silício (SiO2), dependendo das condições de 

queima apresentará características químicas e físicas semelhantes ao cimento 

ou à areia. 

Payá et al. (2002) provaram em seu estudo que a cinza do bagaço de 

cana-de-açúcar é um material importante na produção de argamassas e 

concretos devido à alta quantidade de silício (Si) e de óxido de alumínio 

(Al2O3).  

Uma provável fonte de sílica para a cinza é a areia vinda da lavoura, que 

não é totalmente removida durante a lavagem da cana-de-açúcar. Essa areia 

continua no bagaço e pode ser observada nas operações de limpeza dos 

salões das caldeiras, onde ocorre a combustão (CORDEIRO, 2011). 

Mesmo em um estado de má reatividade, a CBC provou ser um 

subproduto viável para aplicação em materiais de construção, devido as suas 

características intrínsecas, tais como o alto teor de sílica na forma de quartzo, 

um dos elementos principais presentes na areia natural (CORDEIRO, 2008). 

Várias pesquisas comprovam a viabilidade do uso da CBC de diversas 

localidades, em substituição da areia ou do cimento. Souto (2010) mostrou que 

as substituições entre 5 e 20%, em massa, promoveram acréscimo nos valores 

obtidos nos ensaios de resistência à compressão axial no concreto. Sales e 

Lima (2010), comprovaram que as argamassas produzidas com 20 a 30%, em 

massa, de CBC em substituição à areia natural apresentaram melhores 

resultados de desempenho mecânico que as argamassas sem a CBC. Bessa 

(2011), em sua pesquisa sobre concreto para artefatos de infraestrutura, 

constatou que a substituição de 30% de CBC não interferiu na durabilidade dos 

concretos analisados e, nas análises de lixiviação e solubilização verificou que 

a CBC não afetou a alcalinidade da matriz cimentícia. 

A utilização pela construção civil de resíduos gerados em outros setores 

da economia é benéfica em virtude da redução da disponibilidade de matérias-

primas não renováveis, imprescindíveis às atividades da construção civil 

convencional (DE PAULA et al., 2009). O uso da CBC no concreto tende 

também a abaixar o seu custo de produção, pois ainda é considerado ser um 

resíduo ao qual não é cobrado valores financeiros por sua utilização. Além 
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disto, em polos sucroalcooleiros a distância percorrida tende a ser menor do 

que os portos de areia, ajudando assim na diminuição dos custos com 

transportes.  

A cogeração de energia com o uso do bagaço de cana-de-açúcar produz 

substancial liberação de carbono na forma de CO2 na sua queima. Entretanto, 

o balanço nas emissões de CO2 é praticamente nulo, pois, através da 

fotossíntese, a biomassa queimada é reposta no ciclo seguinte da cultura da 

cana (CORDEIRO, 2006).  

Os estudos com a utilização da CBC para concretos mostram que é 

possível o desenvolvimento de tecnologias que trazem melhorias de forma 

racional e sustentável para a indústria da construção civil. Porém, ainda são 

necessários estudos mais aprofundados a respeito da durabilidade dos 

materiais formados (VANDERLEI et al., 2014). 

 



4 IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Impacto ambiental é uma alteração física ou funcional em qualquer dos 

componentes ambientais. Pela definição da norma da ABNT NBR ISO 

14.001:2004 impacto ambiental é: “qualquer modificação do ambiente, adversa 

ou benéfica, que resulte no todo ou em parte, das atividades, produtos ou 

serviços de uma organização”. Essa modificação pode ser quantificada e 

qualificada, favorável ou desfavorável ao ecossistema ou à sociedade 

(TOMASSI, 1994). 

As ações são as causas, os impactos são as consequências, e os 

aspectos ambientais são os mecanismos ou processos pelos quais ocorrem as 

consequências. A identificação dos aspectos ambientais deve ser feita 

mediante um processo contínuo que determine os impactos, positivos ou 

negativos, passados, presentes ou potenciais das atividades sobre o ambiente 

(BARBIERI, 2011).  

Os impactos provindos do trabalho de mineração são de natureza física, 

química, biológica e/ou socioeconômica e atingem de maneira direta e indireta 

o sistema ambiental da área de influência do empreendimento e suas 

imediações (NOBRE FILHO et al., 2012). Deve-se considerar também, que os 

impactos ambientais em ambiente fluvial são uma combinação de atividades 

humanas locais e regionais, sendo o resultado de várias ações. Alguns 

impactos ainda podem dar início a uma reação em cadeia, ou seja, um impacto 

ambiental pode provocar outros impactos (OLIVEIRA; MELLO, 2007). 

Lelles et al. (2005) realizaram um estudo através do método check-list 

sobre os  impactos causados pela extração de areias em cursos d’água. Neste 

estudo, os impactos foram divididos em três etapas: implantação, utilização e 

desativação. Os principais impactos negativos, juntamente com suas causas, 

citados pelos autores estão descritos no Quadro 2. 

A mineração em leito de rios pode ser tolerada, se não houver a 

remoção de maior quantidade de sedimentos que o sistema pode repor. Esta 

atividade pode até ser administrada sem promover severos impactos 

ambientais se forem mantidas as condições naturais de regime hidráulico do 

sistema fluvial (OLIVEIRA; MELLO, 2007). 
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Quadro 2– Impactos Ambientais na extração de areia 

Impactos 
Causa 

Depreciação da qualidade do ar. Lançamento de gases provenientes dos motores e 
de partículas sólidas, em virtude da utilização de 
maquinarias em diferentes operações, e também 
pelo atrito do material mineral com o corpo líquido, 
durante o processo de extração de areia. 

Aumento da concentração de partículas 
em suspensão (turbidez) no curso d’ 
água. 

Em virtude do surgimento de fenômenos erosivos, 
decorrentes da exposição do solo às intempéries. 

Contaminação do solo e do curso d’ 
água.  

Resíduos (óleos, graxas, lubrificantes etc.), advindos 
de maquinarias utilizadas nos diferentes tipos de 
operações. 

Depreciação da qualidade física, química 
e biológica da água superficial. 

Lançamento de efluentes provenientes das 
instalações necessárias de um porto de areia. 

Alteração da calha original dos cursos 
d’água. 

Uso de equipamentos de extração de areia nos leitos 
dos rios. 

Interferência na velocidade e direção do 
curso d’água. 

Eliminação de bancos de sedimentos presentes nos 
leitos dos rios. 

Diminuição da fertilidade e da infiltração 
de água no solo, assim como formação 
de processos erosivos. 

Proveniente da compactação ocasionada pelo uso 
de máquinas pesadas e à impermeabilização 
promovida pela instalação da infraestrutura do 
empreendimento. 

Desregularização da vazão dos cursos d’ 
água. 

Erradicação da cobertura vegetal e da compactação 
do solo. 

Estresse da fauna silvestre Geração de ruídos provenientes do trânsito de 
maquinarias e pelo aumento de presença humana 
no local. 

Estresse da fauna aquática Ocasionada pela turbulência no curso d’água 
durante a extração de areia. 

Tendência ao achatamento da base 
genética das espécies animais aquáticas. 

Aumento do fluxo d’água induzido pela extração de 
areia, aumento de turbidez nos cursos d’ água, e por 
possíveis derramamentos de óleos, graxas e 
lubrificantes. 

Redução da base genética das espécies 
vegetais terrestres 

Retirada da cobertura vegetal nativa para a 
instalação do empreendimento. 

Impacto visual Devido à descaracterização da paisagem natural, 
para a implantação do empreendimento. 

Fonte: (Lelles et al., 2005) 

 

A mineração de areia e britas, juntamente com a presença de barragens 

ao longo do percurso, são as principais causas do déficit de sedimentos em 

rios ou margens costeiras provocando graves perturbações ao ecossistema 

local. A extração de agregados é capaz de perturbar a continuidade de fluxo de 

sedimentos naturais, provocando alterações significativas no percurso dos rios 

acentuando o déficit de sedimentos destas margens e tornando este problema, 

não apenas um problema ambiental, mas também socioeconômico. Os 

sedimentos retidos nos reservatórios reduzem a sua capacidade de atuação e 
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vida útil, enquanto os rios e margens costeiras podem sofrer danos devido à 

falta de fornecimento de sedimentos (BATALLA, 2003). 

Segundo Mestriner (2005), o impacto dos produtos ao ambiente, em 

conjunto ao consumo de recursos da natureza e à geração de emissões, 

resíduos e poluentes, faz com que muitas empresas escolham diversas 

ferramentas e métodos para o desenvolvimento de produtos sustentáveis, 

levando em conta fatores como o custo, a assistência, os aspectos legais, 

ambientais, culturais e estéticos. 

O atual padrão de desenvolvimento está caracterizado, entre outros, na 

exploração exagerada e frequente dos recursos naturais e pela geração 

excessiva de resíduos. Entre os principais desperdícios estão o não 

aproveitamento dos resíduos sólidos e a falta de iniciativas de redução de 

resíduos. Muitos ainda consideram os recursos naturais infinitos ou de fácil 

substituição. As empresas poderiam utilizar seus resíduos como matéria-prima 

e reutilizar os produtos depois de usados, criando um novo ciclo de vida para 

os materiais descartados (GRIMBERG; BLAUTH, 1998).  

 O reaproveitamento dos resíduos vem ganhando espaço tanto em 

função da necessidade de mudanças na atual situação, quanto em função da 

potencialidade que os resíduos possuem para serem reaproveitados. Resume-

se a isto o fato de o reaproveitamento dos resíduos ser favorável à preservação 

ambiental e à ascensão de um desenvolvimento sustentável (DE ANGELIS 

NETO; DE ANGELIS, 1999). 

Para a produção de um concreto com menor impacto ambiental deve 

haver baixa exigência de energia, evitar o desperdício, ser feito a partir de 

alguns dos recursos mais abundantes na terra, produzir estruturas duráveis e 

ter materiais reciclados em sua composição. Uma das maiores ameaças ao 

menor impacto ambiental da indústria do cimento é a quantidade cada vez mais 

rara de calcário em algumas regiões, material essencial para a produção de 

cimento Portland. Uma estrutura de concreto sustentável é construída de modo 

a que os impactos ambientais e sociais durante o seu ciclo de vida sejam 

mínimos (NAIK; ASCE, 2008).  



5  AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA 

 
 
 

O Ciclo de Vida de um produto trata das trocas realizadas entre o 

ambiente e os processos, do surgimento até o descarte do produto, ou seja, 

as fases de entrada, permanência e saída de um produto no mercado 

(Figura 6). É considerado para o ciclo de vida de um determinado produto, 

desde o início da extração dos recursos necessários para a produção dos 

materiais que irão compor este produto, até o último tratamento destes, após 

a utilização do produto (MANZINI; VEZZOLI, 2008). 

 

Figura 6 - Ciclo de vida do Produto 

 

Fonte: (UNEP; SETAC, 2007). 

  

Durante o ciclo de vida de um produto ocorre um conjunto de 

atividades e processos, ao qual cada um absorve uma determinada 

quantidade de matéria-prima e energia, além de ocorrer várias 

transformações que liberam diferentes emissões. 

Para Manzini e Vezzoli (2008), os processos que compõem o ciclo de 

vida do produto podem ser divididos em cinco fases: Pré-produção, 

Produção, Distribuição, Uso e Descarte. Cada fase subdivide-se conforme 

suas atividades como pode ser observado no Quadro 3. É importante ao fim 

de cada fase levar em consideração o transporte dos materiais. 
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Quadro 3 - Processos do Ciclo de Vida 

Fases  Atividades 

Pré-produção Aquisição dos recursos, 
Transporte dos recurssos ao local de produção 
Transformação dos recursos em materiais ou energia 

Produção Pesquisa 
Desenvolvimento 
Projeto 
Transformação de materiais, 
Montagem 
Acabamento 

Distribuição Embalagem 
Transporte 
Armazenagem 

Uso Uso ou consumo 
Serviço 

Descarte Recuperar a funcionalidade do produto ou componente  
Valorizar as condições do material empregado ou o valor 
energético do produto (reciclagem, compostagem, ou 
incineração). 
Não recuperar nada do produto 

Fonte: (MANZINI; VEZZOLI, 2008). 
 

Os recursos utilizados na fabricação dos materiais podem ter origem 

primária ou secundária. Esta última é proveniente dos descartes ou sobras 

de processos produtivos. Os recursos secundários podem ainda ser 

classificados em pré-consumo que são gerados durante a produção; e pós-

consumo que são provenientes de produtos que já passaram por todo o ciclo 

de vida (MANZINI; VEZZOLI, 2008).  

Ainda de acordo com Manzini e Vezzoli (2008), é importante 

considerar na fase de produção não só o consumo e a energia utilizados 

para o transporte, mas também as estruturas necessárias para a estocagem 

ou armazenamento.  

Os produtos devem ser concebidos de modo que no final do ciclo de 

vida dos materiais possam ser reciclados como matéria-prima, novamente 

utilizada para a produção (HEEDE; BELIE, 2012) 

Os sistemas produtivos são organizações particulares de fluxos de 

matéria e energia. Deste modo, sua evolução deve ser compatível com o 

funcionamento dos ecossistemas, pois caso contrário, os sistemas humanos 

estarão seguindo padrões de destruição (GIANNETTI; ALMEIDA, 2006).  

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) iniciou-se na década de 1960. 

Preocupações sobre as limitações das matérias-primas e recursos 

energéticos despertaram o interesse em encontrar formas de estimar o uso 
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de energia cumulativamente e o suprimento de recursos para futuros 

projetos e usos. Em uma das primeiras publicações do gênero, Harold Smith 

relatou seu cálculo dos requisitos de energia acumulada para a produção de 

intermediários químicos e produtos na Conferência Mundial de Energia em 

1963 (EPA, 2006). 

Mais tarde, ainda na década de 1960, os estudos de modelagem 

global publicados em “The Limits to Growth” (MEADOWS et al., 1972) e “A 

Blueprint for Survival” (GOLDSMITH et al., 1972) resultaram em previsões 

dos efeitos causados pelas populações do mundo devido à demanda por 

recursos não-renováveis e energéticos. As previsões para o rápido 

esgotamento dos combustíveis fósseis e as mudanças climáticas resultantes 

do excesso de calor residual estimularam cálculos mais detalhados do uso 

de energia e saída em processos industriais. Neste período, mais de dez 

estudos foram realizados para estimar os custos e as implicações 

ambientais de fontes de energias alternativas (EPA, 2006).  

Por volta da década de 1970, várias instituições, no anseio  de fazer 

uso da ACV, como estratégia de marketing, realizaram estudos tendenciosos 

sobre essa metodologia, levando ao público somente resultados que lhe 

interessavam. Esta época foi chamada de guerra das ACV’s (CHEHEBE, 

2002). 

Conforme relata Chehebe (2002), os primeiros estudos relacionados 

ao que se chama hoje de Avaliação do Ciclo de Vida tiveram início durante a 

primeira crise do petróleo. Essa crise gerou uma busca por fontes 

alternativas de energia e chamou a atenção da população mundial para a 

necessidade de melhor utilização dos recursos naturais. Naquela época, 

vários estudos foram realizados com o intuito de avaliar os processos 

produtivos e racionalizar o consumo das fontes de energia não-renováveis. 

Apesar de esses estudos terem como foco a questão energética, alguns 

deles chegaram a considerar aspectos ligados à questão ambiental, na 

medida em que estimavam as emissões geradas a partir do consumo de 

cada tipo de fonte de energia. 

Segundo a EPA (2006), no ano de 1969, os pesquisadores iniciaram 

um estudo interno para a Coca-Cola, que lançou as bases para os métodos 

atuais de análise de inventário do ciclo de vida nos Estados Unidos. Em uma 
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comparação de diferentes recipientes de bebidas para determinar qual 

recipiente apresentou os menores lançamentos para o ambiente e menos 

afetou o fornecimento de recursos naturais, este estudo quantificou as 

matérias-primas e combustíveis utilizados e as cargas ambientais dos 

processos de fabricação para cada recipiente. 

Ainda de acordo com a EPA (2006), outras empresas, tanto nos 

Estados Unidos como na Europa, realizaram análises de inventário de ciclo 

de vida comparativa, semelhante ao início dos anos 1970. Naquela época, 

muitas das informações disponíveis foram obtidas a partir de fontes 

disponíveis publicamente, como documentos do governo ou documentos 

técnicos, já que os dados industriais específicos não estavam disponíveis. 

A Avaliação do Ciclo de Vida tem sido usada por várias empresas e 

foi sistematizada por diversas instituições e regulamentada em países como 

Alemanha, França e Estados Unidos. Desde meados da década de 1980, a 

ACV tornou-se um instrumento para auxiliar a regulamentação pública 

ambiental no âmbito da Comunidade Europeia. Grandes empresas 

europeias criaram em 1992 a Sociedade para Promoção do 

Desenvolvimento da ACV (SPOLD), que, além de outras contribuições, 

produziu vários guias para orientar as empresas quanto à aplicação dessa 

ferramenta (BARBIERI, 2007).  

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma técnica para avaliar os 

aspectos e impactos ambientais potenciais ligados ao produto ou à 

tecnologia. ACV é uma ferramenta de avaliação ambiental para mensurar os 

impactos que uma tecnologia ou produto tem sobre o ambiente, desde a 

extração da matéria-prima passando pelos processos de fabricação, 

embalagem e comercialização, a utilização, reutilização e manutenção do 

produto, a sua eventual reciclagem ou descarte como lixo no final de sua 

vida útil (KOROL, 2011). 

A inclusão de todas as fases do processo ou do ciclo de vida do 

produto é fundamental para esta análise. No caso de produtos, todas as 

fases da produção de matérias-primas até o fim de sua vida útil e sua 

utilização e manutenção devem ser incluídos. Assim, todos os impactos 

ambientais significativos em seu ciclo de vida podem ser abordados 

(WINKLER; BILITEWSKI, 2007). 
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Trata-se de uma ferramenta que avalia os impactos ambientais de 

cada estágio do ciclo de vida de bens e serviços. É uma avaliação 

sistemática que quantifica os fluxos de energia e de materiais no ciclo de 

vida de um produto, ou seja, uma avaliação de todas as partes de um 

produto e suas inter-relações (GIANNETTI; ALMEIDA, 2006). 

Existem vários benefícios da ACV, incluindo a capacidade de avaliar o 

material e eficiência energética de um sistema, identificando mudanças de 

poluição entre as operações, e a definição de critérios para a melhoria 

(HUNTZINGER; EATMON, 2008). 

O ciclo de vida dos produtos é definido pela ACV por um sistema de 

produto, como pode ser visualizado na Figura 7. Tal sistema caracteriza-se 

por sua função e não simplesmente por seu produto final. O sistema é 

composto por um conjunto de processos elementares, conectados uns aos 

outros por fluxos de produtos intermediários e ao ambiente por fluxos 

elementares de entrada e saída, como consta na Figura 8 (ABNT NBR ISO 

14.040:2006). 

O foco da ACV é o produto no qual todos os processos envolvidos em 

seu ciclo de vida são analisados para determinar a quantidade de matérias-

primas, energia, resíduos e emissões de sustâncias tóxicas, entre outros. 

As principais aplicações da ACV de acordo com a norma ABNT NBR 

ISO 14040:2006 são: 

 

 Sistema de Gestão Ambiental e Avaliação de Desempenho Ambiental;  

 Rótulos e declarações ambientais;  

 Desenvolvimento e normas de produtos;  

 Comunicação ambiental;  

 Quantificação, monitoramento e elaboração de relatórios de emissão 

de poluentes.  

 

A ACV incide na análise e na comparação dos impactos ambientais 

causados por diferentes sistemas que apresentam funções similares. Isto é, 

estabelece inventários tão completos quanto possível do fluxo de matéria 
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para cada sistema e permite a comparação desses balanços entre si, na 

forma de impactos ambientais (SOARES et al., 2006). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABNT NBR ISO 14.040:2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABNT NBR ISO 14.040:2006. 
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É uma avaliação de impactos ambientais ocorridos ao longo de toda a 

vida do produto, desde a extração da matéria-prima, sua forma de 

fabricação, o mercado do produto, a sua utilização, considerando também o 

seu desempenho ambiental ao ser descartado ou ao ser reutilizado. As 

opções de descarte incluem incineração, depósito em aterros ou reciclagem 

(BARBOZA, 2001). 

A ACV é uma ferramenta para a análise do impacto ambiental dos 

produtos em todas as fases do seu ciclo de vida. Os impactos dos produtos 

são estudados do início ao fim ou como o termo ''do berço até o túmulo'', ou 

então, com o termo mais atual “do berço ao berço”, onde o produto após o 

uso deve ser reciclado e volta a ser matéria-prima para um novo processo 

produtivo, ou seja, que o fim da vida útil de um determinado produto 

represente o recomeço pela criação de um produto novo e ainda melhor. A 

soma de todos os quesitos ao longo da vida de um material, levando em 

conta o descarte do mesmo e a sua relação com impactos ambientais 

globais, formam a Avaliação de Ciclo de Vida (MACEDO, 2011). 

Em alguns casos, no entanto, a avaliação completa do ciclo de vida 

(berço ao túmulo) é impossível. Então, a avaliação deve terminar em um 

estágio intermediário (berço ao portão), ou começar e terminar em estágios 

intermediários. Este é o caso, por exemplo, quando se analisa a produção 

de cimento, que tem múltiplas aplicações específicas (vigas, pilares, 

calçadas, pontes, entre outras) e, portanto, não permite um ciclo de vida 

único. Este tipo de análise parcial é útil para avaliar possíveis melhorias no 

comportamento ambiental, bem como para a construção de ciclos de vida 

mais completos para o final de produtos específicos de cimento (JOSA et al., 

2007). 

Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida é a estimativa de indicadores 

ambientais os quais podem abranger: as mudanças climáticas, o 

esgotamento de recursos, a acidificação, os efeitos à saúde humana, entre 

outros, associados às intervenções ambientais relacionadas ao ciclo de vida 

de um produto (EUROPEAN PLATFORM ON LIFE CYCLE ASSESSMENT, 

2014).  

Em relação a sua normatização, a ACV está inserida na série de 

normas da International Organization for Standardization (ISO) 14.000 que 
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Estudo da Avaliação do Ciclo de Vida 

agrega, além da ACV, outras normas referentes à Gestão Ambiental, tais 

como: os Sistemas de Gestão Ambiental, as Auditorias Ambientais, a 

Rotulagem Ambiental, a Avaliação de Desempenho Ambiental e os Aspectos 

Ambientais em Normas de Produtos.  

A metodologia em vigor para a ACV é normatizada pela ABNT NBR 

ISO 14040:2006, em que se informa que a ACV é uma técnica utilizada para 

avaliar os aspectos ambientais e impactos potenciais associados a um 

produto mediante a compilação de um inventário de entradas e saídas 

pertinentes de um sistema produtivo e a interpretação dos resultados em 

relação aos objetivos dos estudos. 

A ACV propõe uma análise bastante abrangente com várias 

ramificações. Conforme pode ser visualizado na Figura 9, esta avaliação é 

dividida em três etapas: I objetivo e definição do escopo, quando o 

objetivo do estudo é definido; II análise de inventário de ciclo de vida 

(ICV), onde os cálculos sobre emissões e a utilização dos recursos são 

realizados; III avaliação de impacto ambiental, na qual os dados sobre as 

emissões e uso de recursos estão relacionados com as diferentes categorias 

de impacto, transformando os resultados do inventário em informações 

ambientais mais relevantes (KIATKITTIPONG et al., 2009).  

 

 

 

 
                                              
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ABNT NBR ISO 14.040:2006. 
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Figura 9 - Fases da ACV 
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5.1.1  Definição de Objetivo e Escopo 

 

 

A definição do objetivo é essencial para todas as fases posteriores da 

análise. O desempenho da ACV e os requisitos de qualidade do estudo são 

definidos no objetivo, o qual deverá guiar o escopo que posteriormente 

definirá a Análise de Inventário do Ciclo de Vida (ICV) e a Avaliação do 

Impacto do Ciclo de Vida (AICV). O objetivo poderá sofrer alterações ao 

longo do desenvolvimento da ACV, pois trata-se de uma técnica iterativa 

(EUROPEAN COMMISSION, 2010). 

Seis aspectos devem ser considerados na definição do objetivo:  

 

1. Aplicação pretendida e propósitos do estudo; 

2. Limitações do método, suposições e abrangência; 

3. Razões para a realização do estudo e contexto de decisão; 

4. Público-alvo; 

5. Estudos comparativos a serem divulgados publicamente; 

6. Responsabilidade e financiamento do estudo e demais envolvidos.  

 

Após essas definições haverá a definição do escopo. Na definição do 

escopo, de acordo com a ABNT NBR ISO 14.040:2006, devem ser 

considerados e descritos os seguintes itens:  

 

• As funções do sistema produtivo, ou no caso de estudos comparativos, dos 

sistemas;  

• A unidade funcional;  

• O sistema produtivo a ser estudado;  

• As fronteiras do sistema produtivo;  

• Tipos de impacto e metodologia de avaliação de impacto e interpretação 

subsequente a ser utilizada;  

• Requisitos dos dados;  

• Suposições;  

• Limitações;  

• Tipo de análise crítica se for aplicável ;  

• Tipo e formato do relatório requerido para o estudo.  
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5.1.1.1 Função, unidade funcional e fluxo de referência 

 

 

O escopo de um estudo da ACV deve esclarecer as funções do 

sistema em estudo. Uma unidade funcional constitui uma medida do 

desempenho das saídas funcionais do sistema de produto. A função e a 

unidade funcional nessa ordem significam, qualitativa e quantitativamente, o 

objeto alvo de uma ACV. A função do produto demonstra suas 

características de desempenho. A unidade funcional é uma grandeza 

necessária para normalizar os fluxos de entrada e de saída do sistema de 

produto, visivelmente definida e mensurável e coligada a sua função. Após 

definida a unidade funcional, haverá a definição do fluxo de referência, a 

qual é a medida da saída de um processo necessária para realizar sua 

função expressa pela unidade funcional (ABNT NBR ISO 14040:2006; 

EUROPEAN COMMISSION, 2010). 

 

 

5.1.1.2 Fronteiras do sistema 

 

 

As fronteiras do sistema definem as unidades de processo que devem 

ser incluídas na ACV. Diversos fatores determinam as fronteiras do sistema, 

inclusive a aplicação pretendida do estudo, as suposições feitas, os critérios 

de corte, restrições de dados e custo, e o público-alvo pretendido. Os 

critérios utilizados no estabelecimento das fronteiras do sistema devem ser 

identificados e explicados no escopo do estudo (ABNT NBR ISO 

14040:2006). 

 

 

5.1.1.3 Requisitos da qualidade dos dados 

 

 

Os requisitos da qualidade dos dados especificam em termos gerais 

as características dos dados necessários ao estudo. Tais requisitos devem 
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ser definidos para possibilitar que os objetivos e o escopo do estudo da ACV 

sejam alcançados (ABNT NBR ISO 14040:2006).  

 

 

5.1.2 Análise de Inventário 

 

 

É o estágio da metodologia da Avaliação do Ciclo de Vida no qual os 

dados são coletados e realizados os cálculos visando quantificar as entradas 

e saídas relevantes do sistema como um todo (PROJETO SICV BRASIL, 

2009). Segundo a ABNT NBR ISO 14040:2006, estas entradas e saídas 

podem incluir o uso de recursos e liberações no ar, na água e no solo. Já a 

ABNT NBR ISO 14044:2006, cita que a definição do objetivo e escopo de 

um estudo fornece o plano inicial para a realização da fase de inventário 

(Figura 10).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABNT NBR ISO 14040:2006. 
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Figura 10 - Passos para Inventário do Ciclo de Vida 
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Os principais objetivos do inventário são: construir uma vasta base de 

informações, identificar pontos de melhoria de redução de recursos e 

emissões de poluentes, comparar entradas e saídas de produtos alternativos 

e fornecer informações necessárias para melhoria do produto (PROJETO 

SICV BRASIL, 2009).  

O inventário de todas as entradas e saídas dos processos industriais 

que ocorrem durante o ciclo de vida de um produto é a base de um estudo 

de ACV. Abrange a fase de produção, o processo de ciclo de vida, inclui 

distribuição, uso e descarte final do produto (BARBOZA, 2001). 

A realização do inventário faz um levantamento das emissões que 

ocorrem durante o ciclo de vida e também a quantidade de matérias-primas 

e energia utilizadas. Os fluxos de entrada devem corresponder a um fluxo de 

saída que é quantificada como produto, resíduo ou emissão. Desta forma 

pode-se obter um melhor conhecimento do processo produtivo. 

 

 

5.1.2.1 Coleta de dados 
 

 

Os dados qualitativos e quantitativos para inclusão no inventário 

devem ser coletados para cada unidade de processo que esteja incluída 

dentro das fronteiras do sistema. Portanto, é necessário o conhecimento e a 

descrição de cada processo a ser estudado (ABNT NBR ISO 14.040:2006). 

Os procedimentos usados para a coleta de dados podem variar 

dependendo do escopo, da unidade de processo ou da aplicação pretendida 

para o estudo. No que se refere aos dados primários e secundários incluídos 

em um mesmo estudo, é interessante haver também a realização de: 

fluxogramas, descrições de entradas e saídas, desenvolvimento de listas, 

descrições dos tipos de coletas de dados e disponibilização de instruções 

para documentar casos especiais e irregularidades (ABNT NBR ISO 

14.040:2006).  

Para evitar a dupla contagem ou a ausência de dados, as descrições 

de cada processo devem ser registradas. Quando os processos tiverem 

múltiplas entradas ou múltiplas saídas, dados relevantes para os 
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procedimentos de alocação devem ser documentados e relatados 

(CHEHEBE, 1997). 

 

 

5.1.2.2 Validação dos dados 

 

 

Após o recebimento das informações é importante verificar se estão 

completas e se são compatíveis com dados de outras fontes. Como cada 

processo elementar corresponde às leis de conservação de massa e 

energia, os balanços de massa e energia são úteis para a validação dos 

dados. O cálculo dos fluxos de energia deve levar em conta as diferentes 

fontes de energia utilizada, a eficiência de conversão e distribuição do fluxo 

de energia, assim como as entradas e saídas associadas com a geração e o 

uso daquele fluxo de energia (CHEHEBE, 1997; ABNT NBR ISO 

14.040:2006). 

 

 

5.1.2.3 Correlação dos dados e agregação  

 

 

Um fluxo adequado é determinado para cada unidade de processo. 

As entradas e saídas de unidade do processo devem ser calculadas em 

relação a este fluxo.  Todos os processos do estudo devem ser relacionados 

ao fluxo de referência. Os cálculos com todas as entradas e saídas do 

sistema devem ser mencionados para a unidade funcional. Cuidados devem 

ser tomados ao agregar as entradas e saídas no sistema de produto. Deve 

haver compatibilidade do nível de agregação com o objetivo do estudo. Os 

dados só devem ser agregados, se estiverem relacionados com substâncias 

equivalentes e impactos ambientais semelhantes (ABNT NBR ISO 

14.044:2006).  
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5.1.2.4 Refinamento da fronteira do sistema  

 

 

As decisões sobre os dados a serem incluídos devem ser baseadas 

em uma análise de sensibilidade para determinar a sua importância. Esta 

análise pode resultar na exclusão de estágios do ciclo de vida ou processos 

unitários insignificantes, exclusão de entradas e saídas, ou a inclusão de 

novos processos, devidamente justificados (ABNT NBR ISO 14.044:2006). 

 

 

5.1.2.5 Alocação de fluxos e lançamentos 

 

 

Os sistemas produtivos são formados por vários processos e 

dificilmente haverá um sistema de produto isolado. Quando um processo 

gera mais de um produto é chamado de coproduto (CHEHEBE, 1997). 

A alocação é necessária quando existem sistemas que envolvem 

produtos múltiplos e sistemas de reciclagem. Os fluxos de materiais e de 

energia, bem como as liberações ao ambiente associadas, devem ser 

alocados aos diferentes produtos de acordo com procedimentos 

devidamente estabelecidos, que devem ser documentados e justificados 

(ABNT NBR ISO 14.040:2006).  

Sempre que vários procedimentos de alocação de alternativas 

parecer aplicável, uma análise de sensibilidade deve se fazer necessária 

para explicar as consequências da saída a partir da abordagem escolhida 

(ABNT NBR ISO 14.044:2006).  

 

 

 

5.1.3 Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida 
 

 

A fase da Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida (AICV) deve ser 

cuidadosamente planejada para atingir o objetivo e escopo do estudo de 
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ACV (ABNT NBR ISO 14.044:2006). É nesta etapa que serão atribuídos os 

impactos advindos das emissões inventariadas. O objetivo desta avaliação é 

compreender e avaliar a magnitude e importância dos impactos ambientais 

baseados na análise do inventário, ou seja, é conectar cada resultado da 

ACV aos impactos ambientais correspondentes (GIANNETTI; ALMEIDA, 

2006; HEEDE; BELIE, 2012).  

A avaliação do impacto da ACV é indicada à avaliação da 

significância de impactos ambientais potenciais com base na análise de 

inventário do ciclo de vida. Em geral, este processo envolve a associação de 

dados de inventário com impactos ambientais específicos e a tentativa de 

compreender estes impactos. O nível de detalhe, a escolha dos impactos 

avaliados e as metodologias empregadas irão depender do objetivo e do 

escopo do estudo (ABNT NBR ISO 14.040:2006). 

É durante a avaliação de impacto que o inventário do ciclo de vida 

expõe seus resultados na forma de emissões, relacionadas às categorias de 

impactos ambientais, ou seja, as informações coletadas são traduzidas em 

resultados de indicadores de impacto para a saúde humana, o ambiente 

natural e esgotamento de recursos. Os resultados devem ser vistos como 

relevantes indicadores potenciais de impactos ambientais (EUROPEAN 

COMMISSION, 2010; MACEDO, 2011). A minimização da magnitude da 

poluição causada por um certo processo é o efeito mais importante da 

aplicação da ACV (GIANNETTI; ALMEIDA, 2006).  

A AICV consiste de elementos obrigatórios e opcionais (Figura 11). 

Os elementos obrigatórios são: seleção das categorias de impacto, 

indicadores de categoria e modelos de caracterização, classificação e 

caracterização, e os elementos opcionais apresentam-se como: 

normalização, agrupamento, ponderação e análise da qualidade dos dados . 

A fase de avaliação de impacto inclui a coleta de resultados dos 

indicadores para as diferentes categorias de impacto, que juntos 

representam o perfil para o sistema do produto (ABNT NBR ISO 

14.040:2006). O nível detalhado da avaliação, a escolha dos impactos a 

serem avaliados e a metodologia empregada dependem inteiramente do 

objetivo e escopo do estudo (CHEHEBE, 1997). 
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Fonte: ISO 14.040:2006. 

 

 

5.1.3.1 Seleção das categorias de impacto, indicadores de categoria e 

modelos de caracterização 

 

 

A seleção das categorias de impacto, os indicadores de categoria e os 

modelos de caracterização devem ser compatíveis com a meta e o alcance 

da ACV. Nesta etapa são identificados grandes focos da preocupação 

ambiental, as categorias e os indicadores que o estudo utilizará. A seleção 

das categorias de impacto está presente na escolha de um conjunto 

abrangente de questões ambientais relacionadas com o sistema produtivo a 

ser estudado, levando em consideração o objetivo e escopo. Os indicadores 

de categoria refletem de maneira quantificável os impactos de cada 

categoria, de acordo com sua relevância ambiental. Os modelos de 

caracterização implicam na relação entre os resultados do ICV, os 

indicadores de categoria e, em alguns casos, no ponto final de categoria 

(CHEHEBE, 1997; ABNT NBR ISO 14.044:2006).  

 

Seleção das categorias de 
impacto, indicadores de categoria 

e modelos de caracterização 

Classificação 

Caracterização 

Categoria de indicador de resultados/ Resultados da AICV 

ELEMENTOS OPCIONAIS 

 Normalização 

 Agrupamento 

 Ponderação 

 Análise da qualidade de dados 

ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS 

Figura 11 – Elementos obrigatórios e opcionais da AICV 
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5.1.3.2 Classificação 

 

 

Os impactos devem ser classificados em uma ou mais categorias de 

impactos, de modo que contribuam com a avaliação do impacto na definição 

do escopo. Classificam-se os impactos de acordo com o meio receptor ou 

com os efeitos ambientais. Esgotamento de recursos, saúde humana e 

impactos ecológicos são as categorias básicas. A atribuição adequada é 

necessária para a relevância e a validade da avaliação de impacto 

(GIANNETTI; ALMEIDA, 2006; EUROPEAN COMMISSION, 2010; 

CHEHEBE, 1997). 

 

 

5.1.3.3 Caracterização 

 

 

A caracterização analisa e quantifica o impacto em cada categoria 

selecionada. Envolve a conversão de resultados do ICV para unidades 

comuns e a agregação dos resultados convertidos dentro da mesma 

categoria de impacto. Esta conversão utiliza fatores de caracterização. Cada 

emissão individual de um componente químico específico é multiplicada por 

um “fator peso” que a relaciona com a categoria de impacto. O método de 

cálculo dos resultados dos indicadores deve ser identificado e documentado, 

incluindo o valor de opções e premissas utilizadas. A utilidade dos resultados 

dos indicadores para um determinado objetivo e escopo depende da 

precisão, validade e características dos modelos de caracterização e dos 

fatores de caracterização (GIANNETTI; ALMEIDA, 2006; CHEHEBE, 1997; 

ABNT NBR ISO 14.044:2006). 

 

 

5.1.3.4 Normalização 

 

 

A normalização trata do cálculo da magnitude dos resultados dos 

indicadores da categoria em relação a alguma informação de referência. Seu 

objetivo é compreender a importância relativa de cada indicador de resultado 
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do sistema do produto (ABNT NBR ISO 14.044:2006). A normalização é 

realizada dividindo-se os valores dos parâmetros pela referência escolhida. 

Caso a expressão tornar-se muito grande, o valor recíproco deve ser 

utilizado como valor de referência. Já no caso de tornar-se muito pequena, 

as expressões podem ser usadas diretamente ou ter suas unidades 

alteradas (CHEHEBE, 1997). 

 

 

5.1.3.5 Agrupamento 

 

 

É a atribuição das categorias de impacto em um ou mais grupos 

predefinidos na definição do objetivo e do escopo e pode abranger a triagem 

e classificação. Existem dois procedimentos possíveis: agrupar as categorias 

em uma base nominal, tais como entradas e saídas ou escalas regionais, 

locais ou globais, ou agrupar as categorias de acordo com uma hierarquia, 

como por exemplo, prioridade alta, média ou baixa.  

 

 

5.1.3.6 Ponderação 

 

 

Corresponde ao processo de conversão de resultados dos 

indicadores de diferentes categorias de impacto, utilizando fatores numéricos 

com base nas escolhas de valores. A decisão sobre a utilização da 

ponderação deve ser realizada e documentada na primeira definição do 

escopo, não podendo ser incluída posteriormente e deve ser precedida pela 

etapa de normalização. A ponderação não possui base científica, portanto, é 

possível que diferentes partes cheguem a diferentes resultados de 

ponderação baseados nos mesmos indicadores de resultados. Para calcular 

a ponderação é feita a multiplicação dos diferentes resultados do ICV 

normalizados pelos pesos a eles atribuídos segundo critérios subjetivos. 

Ressalta-se que a ponderação não deve ser utilizada em afirmações 
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comparativas a serem divulgadas ao público (EUROPEAN COMMISSION, 

2010; ISO 14.044:2006). 

 

 

5.1.3.7 Análise da qualidade dos dados 

 

 

Segundo a ABNT NBR ISO 14.044:2006, informações adicionais 

podem fazer-se necessárias para melhor entender o significado, a incerteza 

e a sensibilidade dos resultados.  As técnicas podem ser classificadas em:  

 

 Análise da gravidade: procedimento estatístico que identifica esses 

dados com a maior contribuição para o indicador de resultado; 

 Análise de incerteza: identifica as incertezas em dados e 

pressupostos;  

 Análise de sensibilidade: determina como mudanças nos dados e 

escolhas podem alterar os resultados da avaliação de impacto. 

 

 

5.2 INTERPRETAÇÃO 

 

 

Esta é a fase da ACV em que as constatações da análise do 

inventário e da avaliação de impacto são acordadas com o objetivo e o 

escopo definidos, dirigindo-se às conclusões e às recomendações.  A 

interpretação inclui alguns elementos, como a identificação de questões 

significativas com bases nos resultados das fases de ICV e AICV da Análise 

do Ciclo de Vida, a avaliação do estudo perante as verificações de 

integralidade, sensibilidade e consistência (ABNT NBR ISO 14.044:2006). 

 

Verificação de integralidade: verifica se as informações a partir das fases 

de uma avaliação do ciclo de vida são suficientes para se chegar a 

conclusões, conforme a definição do objetivo e escopo. 



53 
  

Verificação de sensibilidade: verifica se os pressupostos, métodos e 

dados foram aplicados de forma consistente ao longo do estudo, e se os 

mesmos estão em conformidade com a definição do objetivo e escopo, para 

se chegar às conclusões e emitir recomendações. 

Verificação de consistência: processo para verificar, antes de se 

consolidarem as conclusões do estudo, se os pressupostos, métodos e 

dados são aplicados de forma consistente ao longo do estudo e se estão de 

acordo com a definição do objetivo e do escopo. 

A fase de interpretação pode englobar o processo iterativo de análise 

crítica e revisão do escopo da ACV, bem como da natureza e da qualidade 

dos dados coletados de modo coerente com o objetivo definido (ABNT NBR 

ISO 14.040:2006).  

Segundo a European Comission (2010), na fase de interpretação 

existem dois diferentes objetivos fundamentais. O primeiro descreve que a 

interpretação é realizada na medida em que as fases interativas da ACV se 

desenvolvem, com o intuito de alinhar o objetivo com os resultados do ICV e 

AICV. O segundo é referente ao resultado final, no qual a interpretação é 

aplicada para promover conclusões mais consistentes e recomendações, 

sobretudo no caso de afirmações comparativas que serão disponibilizadas 

ao público.  

 

 

5.3 SISTEMA SIMAPRO® 

 

 

Como a ACV precisa de uma grande quantidade de dados, pode-se 

utilizar softwares que facilitam a execução das fases de Inventário e 

Avaliação de Impacto, baseadas em um banco de dados. 

O SimaPro® possui uma ferramenta profissional para coletar, avaliar e 

monitorar o desempenho de sustentabilidade de produtos e serviços. Avalia 

incertezas, de modo que pode-se determinar a significância das diferenças 

na comparação entre sistemas de produtos. 

Em sua base de dados constam informações de acordo com a ABNT 

NBR ISO 14.040:2006, de fácil modelagem com boas ferramentas, 
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contempla uma vasta base de bancos de dados de inventário e alguns 

métodos de avaliação de impacto. Com isso é possível realizar várias 

análises e comparações de diversos tipos de produtos e processos. 

Para Galdiano (2006), esta ferramenta possui bases de dados de 

processos e de avaliação de impacto que, quase sempre, podem ser 

alteradas e expandidas sem limitação, reduzindo assim, o tempo necessário 

à realização do estudo.  

Este software permite modelar e analisar ciclos de vida complexos de 

uma forma sistemática e transparente, medir o impacto ambiental de seus 

produtos e serviços através de todas as fases do ciclo de vida e identificar os 

pontos de acesso em todos os aspectos da sua cadeia de suprimentos. 

Conforme Macedo (2011), assim como identificar métodos de Avaliação de 

Inventário de Ciclo de Vida (AICV) mais adequados no caso de estudo, no 

SimaPro®, o usuário pode intervir alterando a avaliação dos impactos 

conforme lhe convier.  

Ainda de acordo com Macedo (2011), por se tratar de uma ferramenta 

que atende a todos os produtos da economia, o SimaPro® apresenta 

algumas fragilidades quando aplicadas à construção civil. Uma situação 

específica da construção civil é que existem dois momentos de fabricação: a 

fabricação dos componentes e a instalação em obra. Os materiais quando 

instalados em obra podem durar séculos, o que dificulta a previsão de 

impactos ambientais ao longo desse processo, além da dificuldade em 

prever a vida útil. 

 

 

5.4 BASE DE DADOS ECOINVENT  

 

Trata-se do principal fornecedor mundial de inventário do ciclo de 

vida, uma base de dados de qualidade. O Ecoinvent oferece uma Avaliação 

do Ciclo de Vida baseada na ciência industrial internacional. As análises dos 

processos técnicos necessários para a fabricação de produtos ou serviços 

baseiam-se necessariamente na análise da cadeia de processo ambiental. 

Deste modo, os dados apresentados nos relatórios e banco de dados 
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ecoinvent são baseados em inventários do ciclo de vida do processo 

(ECOINVENT, 2014). 

O Ecoinvent adota um modelo matemático matricial para 

representação dos dados de inventários. Nesse modelo cada unidade de 

processo é chamada de Dataset e apresenta uma base de dados composta 

por muitos datasets, cobrindo várias categorias de setores econômicos, 

como energia, químicos, transportes, metais, construção, plásticos, e outros. 

Possui alto grau de reconhecimento internacional quanto à qualidade da 

informação de seus inventários, especialmente aquela relacionada aos 

processos industriais da Suíça e Europa (REIS, 2011).  

 

 

5.5 MÉTODOS PARA ANÁLISE DE IMPACTO DE CICLO DE VIDA 

 

 

Existem diferentes métodos de avaliação de impactos que são usados 

para calcular os resultados dos inventários criados. Grande parte dos 

métodos existentes para avaliar os impactos está mais próxima da realidade 

europeia, como pode ser observado no Quadro 4.  

A metodologia de avaliação escolhida foi o método EDIP por ser 

científica e tecnicamente comprovado, além de ser internacionalmente 

aceito, sendo o método de referência do Ministério do Meio Ambiente da 

Dinamarca, reconhecido pelos profissionais de ACV do mundo inteiro. 

Ometto (2005) cita que o método EDIP (Environmental Development 

of Industrial Products) foi desenvolvido por meio de um programa de 

cooperação com duração de quatro anos que envolveu as seguintes 

instituições: o Instituto de Desenvolvimento de Produto (IPL), a Universidade 

Técnica da Dinamarca (DTU), a Confederação das Indústrias 

Dinamarquesas, a agência de proteção ambiental dinamarquesa, o 

Ministério do Meio Ambiente da Dinamarca e cinco indústrias 

dinamarquesas. Este método foi desenvolvido para a avaliação direta do 

potencial de impacto ambiental, conforme as propriedades das substâncias. 

 

http://www.ecoinvent.org/
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Quadro 4 – Métodos de avaliação de impactos 

Europeus 

Eco-indicador 99  

Ecological scarcity 2006 

EDIP (2003)  

EDP (2008)  

EPS 2000  

Impact 2002+ 

ReCiPe  

Norte Americanos 

BEES 

TRACI 2 

Questões individuais 

Cumulative Energy Demand  

Cumulative Exergy Demand  

Ecological Footprint  

Ecosystem Damage Potencial  

Greenhouse Gas Protocol  

IPCC 2007  

Selected LCI results  

USEtox  

Fonte: SimaPro
®
 7.3 

 

 

Ainda segundo Ometto (2005), o método EDIP foi desenvolvido para a 

avaliação direta do potencial de impacto ambiental, de acordo com as 

propriedades das substâncias. O modelo desenvolvido usando o EDIP 

baseia-se nas características da substância frente ao impacto ambiental 

específico, como aquecimento global, acidificação, toxicidade, entre outros. 

Em comparação com o método EDIP 97, os modelos subjacentes aos 

fatores de caracterização do método EDIP 2003 assumiram uma parte maior 

da cadeia de causalidade para todas as categorias de impactos não globais. 

Os fatores EDIP 2003 incluem, assim, a modelagem da dispersão da 

substância e o aumento subsequente da exposição. Portanto, a relevância 

ambiental dos impactos calculados é maior. Eles devem estar em melhor 
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concordância com os efeitos ambientais reais das substâncias que serão 

observadas e, também, torna-se mais fácil sua interpretação de danos 

ambientais. 

Os fatores EDIP 2003 foram desenvolvidos em um local condicionado 

e em um local genérico. A forma genérica do local ignora variação espacial 

da dispersão e distribuição da substância e a exposição dos sistemas alvo 

como a metodologia EDIP97. No entanto, os resultados são os mesmos que 

os resultados métricos do EDIP2003 dependente do local e, por 

conseguinte, podem ser adicionados a estes (HAUSCHILD; POTTING, 

2005). 

Conforme Hauschild e Potting (2005), na forma dependente do local 

do EDIP 2003, os fatores de caracterização são espacialmente resolvidos 

em nível de países que permitem as diferenças de impacto a partir de uma 

emissão quando lançados em diferentes países para ser uma parte da 

caracterização. Para a maioria das categorias de impacto, o potencial de 

variação espacialmente determinado é muito grande. 

O EDIP 2003 é um método dinamarquês de avaliação de impactos 

ambientais que proporciona uma atualização da metodologia EDIP 97. A 

principal novidade do EDIP 2003 incide na escolha do indicador de categoria 

e consiste na tentativa de incluir a exposição na modelagem da 

caracterização das principais categorias de impactos não globais. No EDIP 

97 a modelagem caracterização é focada mais cedo nos mecanismos 

ambientais para algumas das categorias de impacto, e os fatores de 

caracterização são baseados exclusivamente no conhecimento das 

propriedades da substância emitida, desconsiderando as propriedades do 

meio receptor. Algumas das categorias do método EDIP 2003 são 

atualizações do EDIP 97, e outras são remodeladas (PRÉ CONSULTANTS, 

2014). 

A metodologia EDIP 2003 apresenta 19 categorias diferentes de 

impactos: 

 

 Aquecimento global; 

 Depleção do ozônio; 

 Formação de ozônio (vegetação); 
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 Formação de ozônio (Humana); 

 Acidificação; 

 Eutrofização terrestre; 

 Eutrofização aquática EP (N); 

 Eutrofização aquática EP (P); 

 Toxicidade humana (ar); 

 Toxicidade humana (água); 

 Toxicidade humana (solo); 

 Ecotoxicidade crônica da água; 

 Ecotoxicidade aguda da água; 

 Ecotoxicidade crônica do solo; 

 Resíduos perigosos; 

 Escórias / cinzas; 

 Resíduos em massa; 

 Resíduos radioativos; 

 Recursos (todos). 

 

As escolhas feitas para a implementação da metodologia no software 

SimaPro 7 são somadas para cada categoria de impacto. 

De acordo com Hauschild e Potting (2005), mesmo o método EDIP 

2003 incluindo uma melhor sequência de acontecimentos (cadeia de 

causalidade), os impactos calculados ainda são previsões e devem ser 

considerados como potenciais e não como efeitos reais. 

A seguir são descritas as categorias do método EDIP 2003 de acordo 

com o Manual de Bases de Dados do software SimaPro®. 

 

 

5.5.1 Mudanças Climáticas 

 

 

As mudanças climáticas estão relacionadas com as emissões de 

gases de efeito estufa para a atmosfera. O indicador desta categoria é o 

aumento da radiação infravermelha, em Watts por metro quadrado. 

Resultam em efeitos negativos principalmente aos ecossistemas e à saúde 
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humana. Esta categoria está relacionada à redução dos anos de vida, 

alterações na temperatura e no ecossistema, implicações em perdas 

financeiras, entre outros, falando-se nos efeitos indiretos causados por este 

impacto. Baseia-se no modelo do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC) e considera, principalmente, o impacto de 

atividades humanas como desmatamento, queima de combustíveis fósseis e 

outras (PRÉ CONSULTANTS, 2014). 

O modelo de caracterização, de acordo com o desenvolvido pelo 

IPCC é selecionado para o desenvolvimento de fatores de caracterização. 

Fatores são expressos como Potencial de Aquecimento Global para o 

horizonte temporal de 100 anos, em dióxido de carbono/kg de emissão. O 

âmbito geográfico deste indicador é em escala global (PRÉ 

CONSULTANTS, 2014). 

 

 

5.5.2 Depleção do Ozônio 

 

 

Por causa da destruição do ozônio estratosférico, uma fração maior 

da radiação UV-B atinge a superfície da Terra. Isso pode ter efeitos nocivos 

à saúde humana, à saúde animal, aos ecossistemas terrestres e aquáticos, 

aos ciclos bioquímicos e para materiais. Esta categoria está relacionada com 

a escala global. O modelo de caracterização é desenvolvido pela 

Organização Meteorológica Mundial (OMM) e define o potencial de 

destruição do ozônio, de diferentes gases em kg CFC-11 equivalente por kg 

de emissão (PRÉ CONSULTANTS, 2014). 

 

 

5.5.3 Toxicidade Humana 

 

 

Esta categoria refere-se a efeitos de substâncias tóxicas no ambiente 

humano. Riscos para a saúde decorrentes da exposição no ambiente de 

trabalho não estão incluídos. Fatores de caracterização com potenciais de 
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causarem toxicidade à saúde humana são calculados expondo o destino da 

exposição e os efeitos de substâncias tóxicas para um horizonte de tempo 

infinito. Para cada substância tóxica o impacto é expresso como 1,4-

diclorobenzeno equivalente por kg de emissão. O âmbito geográfico desse 

indicador determina o destino da substância e pode variar entre a escala 

local e global (PRÉ CONSULTANTS, 2014).  

 

 

5.5.4 Ecotoxicidade de Água Doce 

 

 

Este indicador destina-se à categoria de impacto sobre os 

ecossistemas de água doce, como resultado das emissões de substâncias 

tóxicas para o ar, água e solo. O potencial de ecotoxicidade é calculado 

descrevendo o destino de exposição e os efeitos das substâncias tóxicas. O 

horizonte de tempo é infinito. Fatores de caracterização são expressos como 

1,4-diclorobenzeno equivalentes por kg de emissão. O indicador aplica-se à 

escala global / continental / regional e local (PRÉ CONSULTANTS, 2014). 

 

 

5.5.5 Ecotoxicidade Marinha 

 

 

Refere-se ao impacto das substâncias tóxicas nos ecossistemas 

marinhos. Sua descrição refere-se à mesma descrição citada na 

ecotoxicidade de água doce (PRÉ CONSULTANTS, 2014). 

 

 

5.5.6 Ecotoxicidade Terrestre 

 

 

Esta categoria se refere aos impactos de substâncias tóxicas nos 

ecossistemas terrestres. Sua descrição refere-se à mesma descrição citada 

na ecotoxicidade de água doce (PRÉ CONSULTANTS, 2014). 
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5.5.7 Eutrofização  

 

 

Inclui todos os impactos devido a níveis excessivos de macro-

nutrientes no ambiente, causados pelas emissões de nutrientes para o ar, 

água e solo. Potencial de eutrofização baseia-se no procedimento 

estequiométrico proposto por Heijungs (1992), apud, Pré Consultants, cujos 

resultados são expressos em kg PO4 equivalentes/ kg emissão. O destino e 

a exposição não estão inclusos. O intervalo de tempo é infinito. A escala 

geográfica varia entre escala local e continental (PRÉ CONSULTANTS, 

2014). 

 

 

5.5.8 Acidificação 

 

 

Substâncias acidificantes causam vários impactos sobre o solo, água 

superficial e subterrânea, organismos, ecossistemas e materiais 

(construções). Os potenciais de acidificação para emissões para a atmosfera 

são calculados descrevendo o destino e a deposição de substâncias 

acidificantes. O potencial de acidificação é expresso como kg de SO2 

equivalentes / kg de emissão. A escala geográfica varia entre a escala local 

e escala continental. O método foi estendido para o ácido nítrico, na água, 

solo e ar; ácido sulfúrico, na água, trióxido de enxofre, no ar; cloreto de 

hidrogênio, na água e solo; fluoreto de hidrogênio, na água e solo; ácido 

fosfórico, na água e solo; sulfeto de hidrogênio, no solo. O óxido nítrico 

(monóxido de nitrogênio) no ar, também é considerado (PRÉ 

CONSULTANTS, 2014).  

 

 

5.5.9 Resíduos  

 

 

Os fluxos de resíduos são divididos em quatro categorias, de resíduos 

não perigosos, resíduos perigosos, resíduos radioativos e escórias. Todos os 
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resíduos são reportados em uma base de volume (PRÉ CONSULTANTS, 

2014). 

 

 

5.6 CONSTRUÇÃO CIVIL E A ACV  

 

 

Criada com o intuito de racionalizar a demanda energética dos 

edifícios, a ACV evoluiu para um conceito mais abrangente que integra todos 

os impactos ambientais.  A maioria dos produtos existentes no mercado 

requer um conjunto variado de processos de produção, distribuição, 

utilização e descarte, durante o seu ciclo de vida.  Uma vez que cada um 

destes processos produz uma diversidade de emissões (LIBRELOTTO; 

JALALI, 2008).  

Para Ortiz et. al (2012), na indústria da construção existem duas 

aplicações para a ACV, uma voltada  para os materiais de construção e suas 

combinações, chamada de Building Material and Component Combinations  

(BMCC), e outra que envolve todo o processo da construção, chamada de 

Whole Process of the Construction (WPC).  

A Avaliação do Ciclo de Vida é de grande importância para o setor da 

construção civil. A escolha de um determinado material ou de opções que 

cumprem uma mesma função pode ser utilizada no planejamento de uma 

edificação, de modo que ocorra um menor impacto ambiental, associado às 

fases do ciclo de vida do produto: construção, uso e demolição (SOARES et 

al., 2006). Os produtos devem ser idealizados de modo que, ao final de seu 

ciclo de vida, os materiais possam ser reciclados como matéria-prima para a 

produção (HEEDE; BELIE, 2012).  

A aplicação da ACV para edificações tem por objetivo, avaliar 

aspectos culturais de consumo tanto na fase de construção quanto na fase 

de utilização; gerar alternativas de melhor desempenho; e desenvolver 

tecnologias para utilização de energias renováveis, ao que diz respeito a 

ACV para materiais tem sido aplicada para avaliar, comparar e promover 

produtos, assim como contribuir positivamente para as decisões ambientais 

de cada produto (CAMPOS, 2012). 
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A quantidade de clínquer necessária para produzir uma determinada 

quantidade de cimento Portland pode ser reduzida pelo uso de materiais 

alternativos, tais como: cinzas volantes, escórias, pozolanas naturais, entre 

outras. A adição desses materiais no cimento não só reduz a quantidade de 

material em aterro, mas também reduz a quantidade de clínquer necessário 

por tonelada de cimento Portland produzido. Substitutos de cimento podem 

oferecer redução de impactos ambientais e redução dos custos com 

materiais de construção (HUNTZINGER; EATMON, 2008). 
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6 METODOLOGIA 

 

 

No início do trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico sobre 

a produção de concreto convencional, assim como seus agregados. Foram 

realizadas visitas em uma indústria de concreto, em uma usina de álcool e 

açúcar, e também em uma pedreira, as quais pediram sigilo em seus nomes 

para propagação dos dados enviados. Através de um questionário 

posteriormente enviado a eles, onde somente tinha questões referentes ao 

consumo e produção, conseguiu-se informações para realizar um balanço de 

massa e energia do sistema produtivo, balanço este que também foi obtido 

de um porto de areia por meio de informações relatadas por colaboradores 

da Associação dos Portos de Areia do Noroeste do Paraná (APA). Buscou-

se o conhecimento do sistema de produto analisado e a descrição de cada 

processo elementar dentro das fronteiras do sistema estabelecidas. 

Foram levantados dados sobre a areia, suas características e a sua 

possibilidade de substituição pelas cinzas do bagaço de cana-de-açúcar, 

bem como a descrição sobre a CBC. 

Ainda sobre o referencial teórico foi realizada uma revisão 

bibliográfica referente à Avaliação do Ciclo de Vida e o software SimaPro®. 

Para o software SimaPro® foi realizada a escolha de um método de 

avaliação. O método de avaliação escolhido foi o EDIP 2003. Essa escolha 

foi feita devido ao método ser bastante abrangente a respeito das emissões 

atmosféricas, do uso de recursos, entre outros impactos ambientais.  

Segundo Rossi (2013), o método EDIP 1997 é um bom exemplo a ser 

seguido para a realidade brasileira, já que esta metodologia passou por uma 

transformação na abrangência de aplicação de suas categorias de impacto 

global para regional.  O método EDIP 2003 trata-se de uma versão mais 

atualizada do EDIP 1997. De início, foi realizada uma comparação entre as 

simulações realizadas pelos dois métodos, e houve pouca diferença. Então, 

optou-se pelo modelo 2003 por ser mais completo. 

A escolha das 3 cidades estudadas se deu em primeiro lugar pelas 

suas distâncias de portos de areias e destilarias, era necessário verificar a 

viabilidade de cidades próximas a portos de areia e distantes de destilarias, 
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assim como cidades com ambas atividades próximas, preferencialmente 

com portes habitacionais semelhantes. A primeira cidade escolhida foi 

Maringá por ser a cidade sede da universidade, esta possui usinas de álcool 

e açúcar em sua proximidade em média 50 km e o porto de areia está um 

pouco mais longe 150 km. Ponta Grossa foi escolhida onde o porto de areia 

está próximo (15 km) e as destilarias bem mais longe (225 km). A cidade de 

Paranavaí foi escolhida por estar tão próxima quanto Maringá das destilarias 

e ser próxima ao porto de areia (90 km).   

Para a realização deste trabalho foi necessário cumprir as seguintes 

etapas:  

 

 Primeira etapa:  

1. Definição do objetivo e escopo do trabalho;  

2. Definição das fronteiras do estudo;  

3. Definição da unidade funcional;  

 

 Segunda etapa: Descrição dos componentes e da produção do 

concreto, bem como a produção sucroalcooleira e a geração das 

cinzas do bagaço de cana-de-açúcar, e a elaboração do fluxograma 

de produção do concreto.  

 

 Terceira etapa: Nesta etapa, foi realizado um estudo, ou seja, 

realizou-se um levantamento dos materiais já produzidos em 

laboratório para a escolha do concreto a ser analisado, e também foi 

realizada a coleta de dados nas empresas de brita, areia e concreto; 

 

  Quarta etapa: Elaboração do inventário dos processos. Além dos 

dados levantados na produção do concreto, foram acrescentadas 

informações do banco de dados Ecoinvent, relacionadas emissões 

que ocorrem durante o ciclo de vida e também a quantidade de 

matérias-primas e energia utilizadas.  
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 Quinta etapa: Identificação e avaliação dos impactos ambientais 

durante o ciclo de vida parcial do concreto com e sem a substituição 

de CBC, chamado de berço ao portão. 

  

 

6.1 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 

 

 

6.1.1 Primeira Etapa 

 

 

6.1.1.1 Objetivo e escopo do trabalho 

 

 

O objetivo deste trabalho é verificar os impactos ambientais causados 

pela produção do concreto e avaliar a substituição parcial da areia por CBC 

por meio da aplicação do método ACV. Para o estudo será utilizado um traço 

previamente estudado por Souto (2010), mostrado abaixo na tabela 1. Trata-

se de um traço de concreto composto somente por areia natural e os demais 

agregados tradicionais e os outros traços com substituições parciais (5 a 

30%) de areia por cinzas do bagaço de cana-de-açúcar, presentes na 

Tabela 2.  Deste modo pretende-se mostrar se o uso parcial da CBC é uma 

alternativa para diminuir os impactos ambientais causados na extração da 

areia, e também, prover uma destinação mais adequada ao resíduo 

industrial. 

 

 

Tabela 1 – Projeto de Dosagem do traço de referência – 30 MPa 

Material Traço em proporção de massa 
(kg) 

Traço em massa para 1 m³ 
kg 

Cimento CP V 1 311 

Areia 2,76 858 

Brita 0 1,30 404 

Brita 1 1,94 603 

Água 0,61 189 

Aditivo 0,007 2,18 

Fonte: Souto (2010) 
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Tabela 2 - Projetos de dosagens dos traços para análise 

Identificação das 
amostras 

Traços (c: a; cbc: b1, 
b2, água) 

Teor de aditivo Teor de adição de 
CBC 

LP 1: 2,76: 0,00: 1,94: 0,61  0,7% - 

CB 05 1: 2,62: 0,14: 1,94: 0,61 0,7% 5% 

CB 10 1: 2,48: 0,28: 1,94: 0,61 0,7% 10% 

CB 15 1: 2,34: 0,42: 1,94: 0,61 0,7% 15% 

CB20 1: 2,20: 0,56: 1,94: 0,61 0,7% 20% 

CB 25 1: 2,06: 0,70: 1,94: 0,61 0,7% 25% 

CB 30 1: 1,92: 0,84: 1,94: 0,61 0,7% 30% 
Fonte: Souto (2010) 

 

 

6.1.1.2 Definição das fronteiras 

 

 

 A avaliação tem como fronteiras ou limites de estudo a fase de 

extração de matérias-primas e transporte até a fase de produção do 

concreto. Este estudo é realizado para as sete amostras do concreto 

utilizadas por Souto (2010), que considera a aplicação da cinza “in natura”, 

com diferentes teores de substituição: 5; 10; 15; 20; 25 e 30%, além do 

concreto de referência sem adição de CBC . 

 

 

6.1.1.3 Definição da unidade funcional 

 

 

Para a realização deste estudo foi estipulada a produção de 1m3 de 

concreto tanto para a produção do concreto de referência, que é o material 

que não utiliza a adição de CBC, quanto para o material com a adição de 

CBC. 

 

6.1.2 Segunda Etapa 

 

 

A descrição dos materiais utilizados bem como do processo produtivo 

do concreto está presente no Capítulo 2. O fluxograma aplicado ao presente 

estudo está descrito abaixo, na Figura 12: 
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Figura 12 - Fluxograma do ciclo de vida do concreto em estudo 
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6.1.3 Terceira Etapa 

 

 

Foi realizado um estudo das pesquisas já realizadas no Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Urbana, uma vez que se tinha maior 

conhecimento do material, sobre a utilização de CBC em concretos, sendo 

analisadas as dosagens dos traços do concreto e sua resistência para 

decidir sobre a escolha do material a ser estudado, e assim, obter os dados 

necessários à pesquisa. Neste caso o material escolhido foram os traços 

utilizados por Souto (2010), com resistência de 30 MPa, e substituições 

parciais de 5 a 30% de areia por CBC. Foram também realizados 

levantamentos através de visitas em empresas como: porto de areia, 

pedreira e concreteira, e realizado o levantamento do material por eles 

utilizados.  

 

 

6.1.4 Quarta Etapa 

 

 

Elaboração dos inventários dos processos. Nesta etapa, realizou-se a 

transferência dos dados levantados através do referencial bibliográfico para 

o software SimaPro®, assim como a seleção e adequação das informações 

obtidas nos bancos de dados do programa. 

 

 

6.1.5 Quinta Etapa 

 

 

A etapa de avaliação de impactos será descrita no capítulo seguinte 

Análise e Interpretação de Resultados. Serão mostrados todos os níveis de 

emissões e impactos causados, bem como a comparação do concreto de 

referência e o concreto com substituição parcial de areia por CBC.  
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6.2 SOFTWARE SIMAPRO® 

 

 

Para o cálculo da ACV foi criado um novo projeto dentro do software 

SimaPro®. Este projeto foi nomeado Produção do Concreto, e nesse 

projeto foi construído um novo processo (Figura 13), contendo as entradas 

Cinzas do Bagaço de Cana, Portland cement, strength class Z 42.5, at 

plant/CH S, Pedreira, Drinking water, water purification treatment, production 

mix, at plant, from groundwater RER S, e Porto de Areia. Para cada um 

desses processos citados existem entradas que serão descritas abaixo, 

assim como seus respectivos transportes para o cálculo do ciclo de vida no 

sentido de agrupar melhor o banco de dados da Ecoinvent para com as 

características do processo mais adaptadas para a pesquisa. Para as 

entradas Cinza do Bagaço da Cana-de-Açúcar, Pedreira, Porto de Areia, e 

Concreteira foram criados novos projetos com as respectivas entradas que 

serão descritas a seguir. Em cada uma dessas entradas, assim como as 

outras, foram calculados o consumo de insumos para 1 kg, e quando foram 

colocadas no projeto Produção do Concreto, tiveram o seu consumo real 

aplicado. Todas as conversões de unidades estão presentes nos Apêndices 

A, B e C.  

 

Figura 13 – Entradas do Projeto Produção do Concreto 

 

Fonte: A autora (2015) 
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6.2.1 Cinza do Bagaço de Cana-de-Açúcar 

 

 

Para a CBC também foi criado um novo projeto dentro do software 

SimaPro® (figura 14). A entrada proveniente de recursos naturais foi o 

recurso Biomass 1 kg e para a entrada proveniente do campo tecnológico 

utilizou-se o material Ash, bagasse, at fermentation plant/BR S 1kg. Este 

material é proveniente da fermentação da cana-de-açúcar em plantas 

brasileiras.  

 

Figura 14 – Projeto Cinzas do Bagaço da Cana-de-Açúcar  

 
Fonte: A autora (2015) 

 

 

6.2.2 Cimento Portland 

 

 

Nem todas as entradas selecionadas são idênticas às entradas 

utilizadas na produção do concreto utilizado nos ensaios por Souto (2010) 

que foi o CP V ARI. Neste caso, como já se sabe que o cimento tem um 

grande potencial poluidor, e o foco do estudo é substituir parcialmente a 

areia, não foi criado um projeto cimento, apenas foi selecionado dentro da 
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base de dados entre o material que mais se assemelha ao material utilizado 

em laboratório para que o material em estudo não fique deficiente de 

entradas. Trata-se, então, do Portlandzement, Festigkeitsklasse z 42.5 ab 

werk em um total de11 kg. No banco de dados do software utilizado, mostra 

que este material possui os seguintes ingredientes: clínquer 90%, gesso 5%, 

substâncias de moagem 5%.  

 

 

6.2.3 Pedreira 

 

 

A pedreira não utiliza água em sua produção e não existem resíduos 

gerados que não possam ser aproveitados comercialmente. Os principais 

materiais utilizados na extração de brita são: equipamentos de produção, 

explosivos (dinamite), energia elétrica, óleo diesel.  

De acordo com informações relatadas pela pedreira foram realizados 

os balanços materiais e energéticos para os cálculos de ciclo de vida dentro 

do software SimaPro®.  A média mensal é de 80.000 m³ de rochas extraídas 

com um consumo de 70.000 kg de explosivos. Existe também um consumo 

de combustível óleo diesel na produção devido à movimentação de 

caminhões e outras máquinas durante a extração. O consumo de óleo diesel 

para a extração é cerca de 95.000 litros por mês.  

Devido a brita miúda e a brita graúda serem provenientes da mesma 

matéria-prima e processo de fabricação, ambas possuem características 

materiais idênticas como substratos de entrada no software. 

As entradas estabelecidas para o software SimaPro® na produção das 

britas está presente na Figura 15. Elas foram: Basalt, in ground 1 kg, como 

recursos naturais e Basalt, at mine/RER S 1kg, Explosives, tovex, at 

plant/CH S 0,00058 kg, Electricity, low voltage, production BR, at grid/BR S  

0,00187 kWh e Diesel low-sulphur, at regional storage/CH S 0,0008 kg para 

a entrada de materiais na esfera tecnológica. Foi também considerado o 

transporte da pedreira até os locais de utilização ou venda de britas. A 

entrada para o transporte foi considerada o veículo do tipo Truck 28t, com 
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0,0467 tkm, e a entrada Diesel low-sulphur, at regional storage/CH S 

0,00425, para cada um dos tipos de Brita. 

 

Figura 15 – Projeto Pedreira software SimaPro
®
 

 

Fonte: A autora (2015) 

 

 

6.2.4 Água 

 

 

Esta base de cálculo foi representada pela entrada “Drinking water, 

water purification treatment, production mix, at plant, from groundwater RER 

S” 189 kg. Este material é pertencente ao banco de dados ELCD e foi 

escolhido por melhor representar a água utilizada no experimento em 

estudo, fornecida pela Sanepar.  

 

 

6.2.5 Porto de Areia 

 

 

O projeto “porto de areia”, descrito na Figura 16, foi criado de acordo 

com informações obtidas através da APA (Associação dos Portos de Areia 
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do Norte do Paraná). As entradas para este projeto foram: Sand, 

unspecified, in ground. Para a entrada de recursos naturais e para as 

entradas da esfera tecnológica foi considerada a entrada Diesel, low-sulphur, 

at regional storage/CH S com a quantidade de 0,000226 kg que de refere à 

draga de retirada de areia. Na esfera tecnológica também foram utilizados os 

recursos necessários para o transporte de areia até as cidades em estudo. 

Para tal, foi considerado um caminhão com capacidade de 28 toneladas, 

movido a diesel, que no caso do banco de dados do software SimaPro®, foi 

utilizada a entrada Diesel, low-sulphur, at regional storage/CH S. 

No processo de retirada de areia não é utilizada água, pois a água 

sugada pela draga na coleta da areia volta para o rio após um processo de 

oxigenação. 

 

Figura 16 – Projeto Porto de Areia para o software SimaPro
®
 

 

Fonte: A autora (2015) 

 

 

6.2.6 Transporte Concreteira 

 

 

Os caminhões de concreto rodam cerca de 550 km/ mês. E como o 

software SimaPro® não disponibiliza a medida em quilômetros em suas 
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entradas, esta medida foi transformada em tkm (tonelada por quilômetros). 

As entradas para o transporte concreteira foram: Diesel, low-sulphur, at 

regional storage/CH S com 0,00088 kg para esfera tecnológica (materiais/ 

combustíveis), e Lorry transport, Euro 0, 1, 2, 3, 4 mix, 22 t total weight, 17,3t 

max payload RER S com 0,00535 tkm para a esfera tecnológica 

(eletricidade/ calor). As entradas podem ser visualizadas na Figura 17. 

 

 

 Figura 17- Projeto Transporte Concreteira 

 

Fonte: A autora (2015) 

 

 

6.2.7 Transporte de Cimento  

 

 

As entradas para o transporte de cimento foram: Diesel, low-sulphur, 

at regional storage/CH S para esfera tecnológica (materiais/ combustíveis), e 

Truck 28t para a esfera tecnológica - eletricidade/ calor (Figura 18). Cada 

uma das três cidades em estudo tem uma diferente quilometragem da 

indústria cimenteira: foram considerados 100 km para Ponta Grossa, 450 

para Maringá e 500 para Paranavaí. 
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Figura 18 – Entradas para o Transporte de Cimento 

 

Fonte: A autora (2015) 

 

 

6.2.9 Transporte da Cinza do Bagaço da Cana-de-Açúcar  

 

 

Assim como as entradas para o transporte de cimento, as entradas 

para o transporte de CBC disponíveis na Figura 19 foram: Diesel, low-

sulphur, at regional storage/CH S para esfera tecnológica (materiais/ 

combustíveis) e Truck 28t para a esfera tecnológica (eletricidade/ calor). A 

distância considerada para o transporte desse material foi cerca de 50 

quilômetros para as cidades de Maringá e Paranavaí e 225 quilômetros para 

a cidade de Ponta Grossa. 
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Figura 19 – Entradas para o transporte da CBC 

 

Fonte: A autora (2015) 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Conforme pode ser observado na Tabela 3, a diferença nos valores 

de resistência à compressão axial do concreto de referência para os índices 

de substituição de 25 e 30% é pequena, por isto estes também foram 

levados em consideração na análise dos impactos. 

 

Tabela 3 - Resistência à compressão axial do concreto 

Traço 
Resistência à compressão axial 

3 dias 7 dias 28 dias 

LP 23,92 27,77 35,74 

CB O5 26,01 29,92 37,59 

CB 10 25,71 31,02 39,67 

CB 15 25,86 33,68 39,96 

CB 20 24,28 33,58 39,15 

CB 25 21,17 26,14 32,75 

CB 30 23,36 25,93 31,14 

Fonte: Souto (2010) 

 

 

A escolha das categorias de impacto se deu de acordo com a 

importância do impacto, assim como a maior diferença dos níveis de impacto 

entre o concreto de referência e os níveis de substituição parcial de CBC. 

Foi realizado também um comparativo desconsiderando a contribuição da 

cadeia cimenteira que é a indústria mais poluente da construção civil. As 

tabelas com os resultados completos emitidos pelo software  SimaPro® 

estão disponíveis no Apêndice D. Seguem abaixo os níveis de emissões e 

as comparações realizadas para as três cidades. 

 

 

7.1 AQUECIMENTO GLOBAL 

 

 

Para cada tonelada de clínquer são emitidos entre 800 e 1.000 kg de 

CO2, incluindo o CO2 gerado pela decomposição do calcário e pela queima 
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do combustível fóssil (Kajste; Hurme, 2015). No concreto em estudo é 

utilizado cerca de 300 kg de cimento, logo o cimento sozinho corresponde a 

aproximadamente 280 kg de CO2 equivalente, com a redução de 8 kg de 

CO2 equivalente, é possível obter uma redução de 3% nos níveis de 

emissão. No gráfico a seguir (Figura 20) apresenta-se o impacto referente ao 

Aquecimento Global e as emissões são representadas por kg de CO2 

equivalente. Com isto, percebe-se que para 1 m3 de concreto, na simulação 

realizada para a cidade de Maringá, existe uma redução da emissão de 2 

quilos de CO2 a cada 5% de substituição parcial de areia por CBC. Levando 

em conta que nos estudos de Souto (2010), o concreto com até 20% de 

substituição de areia por CBC mantém os índices aceitáveis de resistência, 

ter-se-ia uma redução de 8 kg de CO2 emitidos para cada 1m3 de concreto. 

Caso seja considerado até o nível de substituição de 30% de CBC, haveria 

uma redução total de 12 kg de CO2 equivalente por m3 de concreto. 

Representando em porcentagem, respectivamente, 2% e 3% de queda para 

este impacto.  

Já para a cidade de Paranavaí, conforme pode-se observar (Figura 

21), existe uma redução da emissão de cerca de 1 quilo de CO2 a cada 5% 

de substituição parcial de areia por CBC, com exceção dos níveis de 15% e 

20% que não houve mudanças significativas para esta categoria de impacto. 

O concreto com até 20% de substituição de areia por CBC, ter-se-ia uma 

redução de 3 kg de CO2 emitidos para cada 1m3 de concreto. Para o nível 

de substituição de 30% de CBC, haveria uma redução total de 5 Kg de CO2 

equivalente por m3 de concreto. Representando em porcentagem 

respectivamente 0,8% e 1,3% de queda para esta categoria de impacto. 

No estudo realizado para a cidade de Ponta Grossa, devido à 

distância desta com Usinas de Cana-de-Açúcar e a proximidade com o Porto 

de Areia, observa-se um aumento total de 25 kg de CO2 equivalente. Em 

porcentagem o aumento da emissão seria de 7,5%. 
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Figura 20 - Resultado para a categoria de impacto aquecimento global  
 

 
Fonte: A autora (2015) 

 

A redução das emissões de CO2 está diretamente ligada à redução da 

destruição da camada de ozônio e ao efeito estufa, assim a utilização da 

CBC no concreto em localidades próximas à sua geração reduz as 

alterações climáticas bastante cosntantes nos dias atuais. A redução dos 

índices do efeito estufa também o risco de doenças, principalmente doenças 

de pele e reduz danos a diversos tipos de materiais. 

Para o aquecimento global foi realizado também um comparativo 

excluindo a contribuição da cadeia cimenteira. A Tabela 4 apresenta os 

valores de gases efeito estufa para a cidade de Maringá. Nesta tabela, pode-

se perceber que a redução percentual de CO2 comparando a CBC perante a 

areia pode chegar a 12,47%, para a substituição de 30%, e para a 

substituição de 20% de CBC houve uma queda de 8,32% nas emissões de 

CO2. Por esta tabela também é possível dizer que no comparativo areia e 

CBC, a cada 5% de substituição o impacto do novo concreto é 2,08% menor. 

Para a cidade de Paranavaí também houve redução do impacto de 

aquecimento global (Tabela 5). Devido a maior proximidade com o porto de 

areia a redução do impacto foi menor, sendo 1,31% menor para cada 5% de 

substituição de areia por CBC, logo o valor para 30% de CBC é 6,56% 

menor e 3,94% para a substituição de 20%. Já na cidade de Ponta Grossa, 

como pode ser visto na Tabela 6, ocorreu um aumento do impacto ambiental 
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em comparação da areia com a CBC. A cada 5% de adição de CBC é 

emitido 4,4 Kg de CO2 equivalente a mais e, nessa mesma adição de CBC o 

impacto chega ser 5,6% maior, para o nível de substituição de 30% de CBC 

o impacto é quase 35% maior que o concreto de referência.  

 

Tabela 4 – Distribuição dos valores de gases de efeito estufa excluindo a contribuição da 
cadeia cimenteira para a cidade de Maringá-PR. 

Teor de 

cinzas 

(%) 

Valores CO2 (Kg CO2 eq) Percentagem (%) 

CBC Areia 

CBC + 

Areia Total
*
 CBC Areia 

CBC + 

Areia 

Variação 

CO2
**
 

0 0 60,3 60,3 96,2 0,00 62,68 62,68 0 

5 0,99 57,3 58,29 94,2 1,05 60,83 61,88      (-) 2,08 

10 1,98 54,2 56,18 92,2 2,15 58,79 60,93      (-) 4,16 

15 2,98 51,2 54,18 90,2 3,30 56,76 60,07      (-) 6,24 

20 3,97 48,2 52,17 88,2 4,50 54,65 59,15      (-) 8,32 

25 4,96 45,2 50,16 86,2 5,75 52,44 58,19 (-) 10,40 

30 5,95 42,2 48,15 84,2 7,07 50,12 57,19 (-) 12,47 

*
Total de emissões de gases de efeito estufa (Kg CO2 eq) excluindo toda a contribuição da produção e do 
transporte de cimento nas referidas regiões de estudo. 
**
 Variação percentual do aumento ou redução na emissão de gases de efeito estufa obtidos pela substituição 

parcial de cinzas de bagaço de cana na areia usadas no concreto. 

Fonte: A autora (2015) 

 

 

Tabela 5 - Distribuição dos valores de gases de efeito estufa excluindo a contribuição da 
cadeia cimenteira para a cidade de Paranavaí-PR. 

Teor de 

cinzas 

(%) 

Valores CO2 (Kg CO2 eq) Percentagem (%) 

CBC Areia 

CBC + 

Areia Total
*
 CBC Areia 

CVC + 

Areia 

Variação 

CO2
**
 

0 0 36,5 36,5 76,2 0,00 47,90 47,90 0 

5 0,99 34,6 35,59 75,2 1,32 46,01 47,33 (-) 1,31 

10 1,98 32,8 34,78 74,2 2,67 44,20 46,87 (-) 2,62 

15 2,98 31 33,98 73,2 4,07 42,35 46,42 (-) 3,94 

20 3,97 29,2 33,17 73,2 5,42 39,89 45,31 (-) 3,94 

25 4,96 27,3 32,26 72,2 6,87 37,81 44,68 (-) 5,25 

30 5,95 25,5 31,45 71,2 8,36 35,81 44,17 (-) 6,56 

*
 Total de emissões de gases de efeito estufa (Kg CO2 eq) excluindo toda a contribuição da produção e do 
transporte de cimento nas referidas regiões de estudo. 
**
 Variação percentual do aumento ou redução na emissão de gases de efeito estufa obtidos pela substituição 

parcial de cinzas de bagaço de cana na areia usadas no concreto. 

Fonte: A autora (2015) 
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Tabela 5 – Distribuição dos valores de gases de efeito estufa excluindo a contribuição da 
cadeia cimenteira para a cidade de Ponta Grossa-PR. 

Teor de 

cinzas 

(%) 

Valores CO2 (Kg CO2 eq) Percentagem (%) 

CBC Areia 
CBC + 

Areia 
Total

1
 CBC Areia 

CBC + 

Areia 

Variação  

CO2
2
 

0 0 6,69 6,69 46,64 0,00 14,34 14,34 (+) 0,00 

5 4,47 6,35 10,82 50,64 8,83 12,54 21,37 (+) 5,58 

10 8,93 6,02 14,95 54,64 16,34 11,02 27,36   (+) 11,17 

15 13,4 5,68 19,08 58,64 22,85 9,69 32,54   (+) 16,75 

20 17,9 5,35 23,25 62,64 28,58 8,54 37,12   (+) 22,33 

25 22,3 5,01 27,31 66,64 33,46 7,52 40,98   (+) 27,92 

30 26,8 4,68 31,48 71,64 37,41 6,53 43,94   (+) 34,90 

*
 Total de emissões de gases de efeito estufa (Kg CO2 eq) excluindo toda a contribuição da produção e do 
transporte de cimento nas referidas regiões de estudo. 
**
 Variação percentual do aumento ou redução na emissão de gases de efeito estufa obtidos pela substituição 

parcial de cinzas de bagaço de cana na areia usadas no concreto. 

Fonte: A autora (2015) 

 

 

7.2 ACIDIFICAÇÃO 

 

 

As emissões acidificantes consistem principalmente de nitrogênio e  

enxofre. A emissão de substâncias acidificantes pode acarretar em um 

aumento da acidez da água ou do solo. A retirada de areia por meio das 

dragas consome uma quantidade significativa de óleo diesel, considerado 

um combustível fóssil, e sua queima liberará enxofre.  A Figura 21 retrata a 

simulação feita para as cidades de Maringá, Paranavaí e Ponta Grossa, para 

a categoria de impacto acidificação. 

Na simulação realizada para a cidade de Maringá, em 1 m3 de 

concreto obteve-se uma queda total de 0,9 m2 na emissão de substâncias 

acidificantes , representando, assim, uma redução de 5,2% de acidificação 

causada na produção do concreto de referência até o nível de substituição 

de 30% de CBC.  Considerando o nível de substituição parcial de até 20% 

de CBC, tem-se a queda de 0,6 m2, o que representa a redução de 3,5% nos 

níveis de acidificação. 

Para a cidade de Paranavaí a simulação constatou para a substituição 

parcial de 30% de CBC, uma redução na emissão de 0,4 m2 e em 2,5% em 
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valores de porcentagem. Para o nível de substituição de 20% de CBC, 

constatou-se a redução de 0,2 m2, a qual significa 1,3%. 

A simulação realizada para Ponta Grossa para a Acidificação, assim 

como no Aquecimento Global, mostra um aumento nos níveis de emissões, 

conforme aumenta a porcentagem de CBC, seu aumento é de 2,0 m2 e 15% 

para o nível de 30% de CBC e para a substituição de 20% de CBC 1, m2 e 

10%. 

 

Figura 21 – Resultado da categoria acidificação  

 

Fonte: A autora (2015) 

 

 Com a redução da emissão das substâncias acidificantes existe a 

redução de acidez no ambiente, que traz melhoria da paisagem, pois 

dimuinui os danos sofridos na flora e na fauna.  

Conforme a Tabela 7, a comparação percentual da areia com a CBC 

para a acidificação na cidade de Maringá, tem uma redução de 10,8% para a 

substituição de 30% de CBC, e 7,2 % para 20% de CBC. Essa tabela 

mostra, também, que para o concreto de referência a areia, excluindo dados 

sobre o cimento, contribui em 57,67% para a acidificação.  Na simulação 

realizada para o município de Paranavaí, a Tabela 8 mostra que a areia no 

concreto de referência, não levando em consideração o cimento, é 

responsável por 43,32% da acidificação. Para o concreto com 30% de CBC, 

a relação areia e CBC sofre quase 6% de redução na acidificação. Em Ponta 

Grossa, a Tabela 9 mostra que houve um aumento da acidificação. Para a 
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substituição de 30% a relação areia e CBC é 31,36% maior. Já a 

substituição com 20% de CBC tem um aumento de 20,38% do que no 

concreto de referência. A areia no concreto sem CBC é responsável por 

apenas 12,54% da acidificação.  

 

 

Tabela 6 – Distribuição dos valores da variável acidificação por área contaminada, excluindo 
a contribuição da cadeia cimenteira para a cidade de Maringá-PR. 

Teor de 
cinzas 

(%) 

Recursos Utilizados (Kg) Percentagem (%) 

CBC Areia 
CBC + 
Areia 

Total
*
 CBC Areia 

CBC + 
Areia 

Variação 
Acidificação

**
 

0 0 4,81 4,81 8,34 0,00 57,67 57,67 0 

5 0,08 4,57 4,65 8,34 0,95 54,80 55,74 (-) 1,2 

10 0,158 4,33 4,488 8,04 1,97 53,86 55,82   (-) 3,60 

15 0,237 4,09 4,327 7,84 3,02 52,17 55,19   (-) 6,00 

20 0,316 3,85 4,166 7,74 4,08 49,74 53,82 (-) 7,2 

25 0,395 3,61 4,005 7,54 5,24 47,88 53,12 (-) 9,6 

30 0,474 3,37 3,844 7,44 6,37 45,30 51,67   (-) 10,8 

*
 Valor total da variável Acidificação (m

2
) excluindo toda a contribuição da produção e do transporte de cimento nas 

referidas regiões de estudo. 
**
 Variação percentual do aumento ou redução da acidificação obtida pela substituição parcial de CBC na areia 

usada no concreto. 

Fonte: A autora (2015) 

 

 

 

Tabela 7 – Distribuição dos valores da variável acidificação por área contaminada, excluindo 
a contribuição da cadeia cimenteira para a cidade de Paranavaí- PR. 

Teor de 
cinzas 

(%) 

Acidificação (m
2
) Percentagem (%) 

CBC Areia 
CBC + 
Areia 

Total
*
 CBC Areia 

CBC + 
Areia 

Variação  
Acidificação

**
 

0 0 2,92 2,92 6,74 0,00 43,32 43,32 0 

5 0,08 2,77 2,85 6,74 1,17 41,10 42,27 (-) 0,79 

10 0,158 2,63 2,788 6,64 2,38 39,61 41,99 (-) 1,48 

15 0,237 2,48 2,717 6,54 3,62 37,92 41,54 (-) 2,97 

20 0,316 2,33 2,646 6,54 4,83 35,63 40,46 (-) 2,97 

25 0,395 2,19 2,585 6,44 6,13 34,01 40,14 (-) 4,45 

30 0,474 2,04 2,514 6,34 7,48 32,18 39,65 (-) 5,93 

*
 Valor total da variável Acidificação (m

2
) excluindo toda a contribuição da produção e do transporte de cimento nas 

referidas regiões de estudo. 
**
 Variação percentual do aumento ou redução da acidificação obtida pela substituição parcial de CBC na areia 

usadas no concreto. 

Fonte: A autora (2015) 
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Tabela 9 – Distribuição dos valores da variável acidificação por área contaminada, excluindo 
a contribuição da cadeia cimenteira para a cidade de Ponta Grossa-PR. 

Teor de 
cinzas 

(%) 

Acidificação (m
2
) Percentagem (%) 

CBC Areia 
CBC + 
Areia 

Total
*
 CBC Areia 

CBC + 
Areia 

Variação 
Acidificação

**
 

0 0 0,549 0,549 4,378 0,00 12,54 12,54 0,00 

5 0,355 0,521 0,876 4,678 7,59 11,14 18,73 (+) 4,70 

10 0,711 0,494 1,205 4,978 14,28 9,92 24,21 (+) 9,41 

15 1,07 0,466 1,536 5,378 19,90 8,66 28,56   (+) 15,68 

20 1,42 0,439 1,859 5,678 25,01 7,73 32,74   (+) 20,38 

25 1,78 0,411 2,191 5,978 29,78 6,88 36,65   (+) 25,09 

30 2,13 0,384 2,514 6,378 33,40 6,02 39,42   (+) 31,36 

*
 Valor total da variável Acidificação (m

2
) excluindo toda a contribuição da produção e do transporte de cimento nas 

referidas regiões de estudo. 
**
 Variação percentual do aumento ou redução da acidificação obtida pela substituição parcial de CBC na areia 

usada no concreto. 

Fonte: A autora (2015) 

 

 

7.3 EUTROFIZAÇÃO TERRESTRE 

 

 

A maioria dos compostos que contém nitrogênio contribui para a 

eutrofização terrestre. A eutrofização até certo nível não é prejudicial, porém 

o excesso na emissão de nutrientes pode trazer mudanças indesejadas ao 

ecossistema. Os principais causadores da eutrofização são: amônia, óxido 

nitroso, dióxido nitroso, e ácido nítrico. A redução ou aumento na 

eutrofização terrestre pode ser visualizada no gráfico presente na Figura 22. 

No caso da cidade de Maringá, a queda do nível de emissões de 

eutrofização terrestre por m3 de concreto foi de 1,6 m2 até a substituição 

parcial de 30% de CBC e 1,1 m2 até o nível de substituição de 20%, tendo 

assim, respectivamente, 3% e 4,3% na redução das emissões. 

Para a cidade de Paranavaí a redução da eutrofização para o nível de 

30% de substituição foi de 1,1 m2 e 3% em termos de porcentagem. Para a 

substituição de 20% de CBC, obteve-se uma emissão 0,7 m2 e 2% menor. 

Para o município de Ponta Grossa as emissões de agentes 

eutrofizantes aumentam com maiores níveis de substituição da areia por 

CBC, devido ao aumento do volume de CBC e sua distância percorrida pelo 

transporte ser maior do que a distância percorrida pelo transporte de areia. 
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Neste caso, o aumento das emissões pode chegar a 20% em 5,6 m2, que é 

o acréscimo da substituição de 30% de CBC. Já para a substituição de 20% 

de CBC, o acréscimo é de 3,7 m2 o que significa 14% de aumento na 

eutrofização terrestre. 

 

Figura 22 - Resultado para a categoria de impacto eutrofização terrestre 

 

Fonte: A autora (2015) 

 

A eutrofização pode ser causada tanto por efluentes líquidos quanto 

por resíduos sólidos, a deposição de materiais no solo contribui para o 

aumento na eutrofização. A areia de qualidade indesejável é enviada para o 

solo, assim como grande parte da CBC, estes fatores levam ao aumento da 

eutrofização terrestre, logo a aplicação de CBC no concreto é benéfica, pois 

também evita a retirada de areia e seu posterior descarte no solo e com isto 

melhora a qualidade do solo. Existe também a participação da queima 

incompleta do combustível no aumento da eutrofização. 

Para a eutrofização terrestre também foi realizada a comparação para 

verificar o potencial impactante somente entre CBC e areia. De acordo com 

a Tabela 10, o impacto da areia em relação à CBC, em 30% de substituição 

é quase 13% menor no município de Maringá. A CBC junto com a areia é 

responsável por cerca de 60% do total da eutrofização terrestre com 

exceção dos valores de cimento.  No município de Paranavaí, como mostra 

a Tabela 11, também houve redução dos valores de eutrofização terrestre. A 

cada 5% de substituição de areia por CBC, existe a redução de 1,2% da 

39,3 38,8 38,4 38 37,5 37,1 36,6 
34,8 34,6 34,4 34,2 34,1 33,9 33,7 

21,6 22,6 23,5 24,4 25,3 
26,3 27,2 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5 10 15 20 25 30

Ta
xa

 d
e

 E
m

is
sã

o
 e

m
 M

 2  

PORCENTAGEM DE CBC 

Maringá

Paranavaí

PontaGrossa



87 
  

eutrofização terrestre, logo a relação areia e CBC com 30% de substituição 

pode sofrer aproximadamente 6,7% na redução do impacto. Retirando a 

contribuição do cimento, a relação CBC e areia é responsável por 49,42% da 

eutrofização terrestre para a simulação realizada em Paranavaí.  Conforme 

mostra a Tabela 12, em Ponta Grossa houve um grande aumento dos níveis 

de eutrofização terrestre. Estes chegam a 36% para a substituição de 30% 

de CBC. A tabela mostra, também, que desconsiderando dados do cimento 

no concreto de referência a areia corresponde a apenas 15,15% da 

eutrofização terrestre. 

 

Tabela 10 – Distribuição dos valores da variável eutrofização terrestre por área 
contaminada, excluindo a contribuição da cadeia cimenteira para a cidade de Maringá-PR. 

Teor de 
cinzas 

(%) 

Eutrofização Terrestre (m
2
) Percentagem (%) 

CBC Areia 
CBC + 
Areia 

Total
*
 CBC Areia 

CBC + 
Areia 

Variação 
Eutrofização

**
 

0 0 13,5 13,5 20,97 0,00 64,38 64,38 0 

5 0,22 12,8 13,02 20,57 1,08 62,23 63,31 (-) 1,91 

10 0,444 12,1 12,544 20,07 2,21 60,29 62,50 (-) 4,29 

15 0,666 11,4 12,066 19,67 3,39 57,96 61,34 (-) 6,20 

20 0,888 10,8 11,688 19,17 4,63 56,34 60,97 (-) 8,58 

25 1,11 10,1 11,21 18,77 5,91 53,81 59,72   (-) 10,49 

30 1,33 9,43 10,76 18,27 7,28 51,61 58,89   (-) 12,88 

*
 Valor total da variável Acidificação (m

2
) excluindo toda a contribuição da produção e do transporte de cimento nas 

referidas regiões de estudo. 
**
 Variação percentual do aumento ou redução da acidificação obtida pela substituição parcial de cinzas de bagaço 

de cana na areia usadas no concreto. 

Fonte: A autora (2015) 

 

Tabela 81– Distribuição dos valores da variável eutrofização terrestre por área contaminada, 
excluindo a contribuição da cadeia cimenteira para a cidade de Paranavaí-PR. 

Teor de 
cinzas 

(%) 

Eutrofização Terrestre (m
2
) Percentagem (%) 

CBC Areia 
CBC + 
Areia 

Total
*
 CBC Areia 

CBC + 
Areia 

Variação 
Eutrofização

**
 

0 0 8,14 8,14 16,47 0,00 49,42 49,42 0 

5 0,22 7,73 7,95 16,27 1,36 47,51 48,88 (-) 1,21 

10 0,444 7,33 7,774 16,07 2,76 45,61 48,38 (-) 2,43 

15 0,666 6,92 7,586 15,87 4,20 43,60 47,80 (-) 3,64 

20 0,888 6,51 7,398 15,77 5,63 41,28 46,91 (-) 4,25 

25 1,11 6,11 7,22 15,57 7,13 39,24 46,37 (-) 5,46 

30 1,33 5,7 7,03 15,37 8,65 37,09 45,74 (-) 6,68 

*
Valor total da variável Eutrofização Terrestre (m

2
) excluindo toda a contribuição da produção e do transporte de 

cimento nas referidas regiões de estudo. 
**
 Variação percentual do aumento ou redução da Eutrofização Terrestre obtida pela substituição parcial de CBC na 

areia usada no concreto. 

Fonte: A autora (2015) 
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Tabela 9– Distribuição dos valores da variável eutrofização terrestre por área contaminada, 
excluindo a contribuição da cadeia cimenteira para a cidade de Ponta Grossa-PR. 

Teor de 
cinzas 

(%) 

Eutrofização Terrestre (m
2
) Percentagem (%) 

CBC Areia 
CBC + 
Areia 

Total
*
 CBC Areia 

CBC + 
Areia 

Variação 
Eutrofização

**
 

0 0 1,48 1,48 9,77 0,00 15,15 15,15 0,00 

5 0,999 1,4 2,399 10,77 9,28 13,00 22,27 (+) 6,51 

10 2 1,33 3,33 11,67 17,14 11,40 28,53   (+) 12,36 

15 3 1,26 4,26 12,57 23,87 10,02 33,89   (+) 18,22 

20 4 1,18 5,18 13,47 29,70 8,76 38,46   (+) 24,07 

25 5 1,11 6,11 14,47 34,55 7,67 42,23   (+) 30,58 

30 6 1,03 7,03 15,37 39,04 6,70 45,74   (+) 36,43 

*
 Valor total da variável Eutrofização Terrestre (m

2
) excluindo toda a contribuição da produção e do transporte de 

cimento nas referidas regiões de estudo. 
**
 Variação percentual do aumento ou redução da Eutrofização Terrestre obtida pela substituição parcial de CBC na 

areia usadas no concreto. 

Fonte: A autora (2015) 

 

 

7.4 EUTROFIZAÇÃO AQUÁTICA 

 

 

A eutrofização aquática pode ser causada por emissões atmosféricas, 

aquáticas ou no solo. Os nutrientes, que normalmente limitam o crescimento 

biológico em ecossistemas aquáticos, são o nitrogênio e o fósforo, sendo 

este último normalmente quem limita o crescimento da biomassa em água 

doce. Já o nitrogênio é geralmente o nutriente limitante em água salgada. A 

eutrofização é resultante de um grande crescimento de fitoplâncton, 

provocando, assim, o desequilíbrio dos ecossistemas aquáticos 

(HAUSCHILD e POTTING, 2005). O crescimento de fitoplâncton pode ser 

causado por alterações na qualidade da água causada pela retirada de 

areia, ou pela deposição irregular de resíduos da produção do concreto. 

As Figuras 23 e 24 mostram uma pequena alteração na eutrofização 

aquática causada pelo fósforo, ou seja, a eutrofização de água doce, e uma 

eutrofização maior das águas marinhas. Isso acontece devido aos nutrientes 

que acabam sendo levados para as águas marinhas através do deságue dos 

rios nos oceanos. Para a simulação realizada em Maringá, percebe-se que a 

redução da eutrofização marinha é de 7% e 4,7%, respectivamente para os 

níveis de substituição de 30% e 20% de CBC. A simulação mostra que em 
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Paranavaí, a redução na eutrofização marinha pode chegar a 3, 8% até o 

nível de substituição parcial de 30% de CBC e ao nível de 2,2% para o 

concreto com 20% de CBC. Já para Ponta Grossa ocorre um aumento 

bastante significativo da eutrofização marinha que é de 20% para a 

substituição por 30% de CBC e de 14% para a substituição de 20% de CBC. 

 

 

Figura 23 - Resultado para a categoria de impacto eutrofização de água doce 

 

Fonte: A autora (2015) 

 

Figura 24 - Resultado para a categoria de impacto eutrofização de água salgada 

  

Fonte: A autora (2015) 
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A retirada de areia de areia em leito de rio, a exemplo do presente 

estudo afeta a qualidade da água, podendo levar a um aumento das plantas 

aquáticas.  Com a redução da extração de areia existe uma melhora na 

qualidade da água, que entre outros impactos pode sofrer com o vazamento 

de combustível das dragas. 

 

 

7.5 TOXICIDADE HUMANA 

 

 

Quase todas as substâncias são tóxicas para os seres humanos. A  

dose e o tempo de exposição é que definirão se uma substância 

desempenha o seu potencial tóxico. As três principais maneiras de 

contaminação de seres humanos aos poluentes ambientais são: a inalação 

de ar contaminado, a ingestão de alimentos e água contaminados, e a 

penetração na pele após o contato com o ar ou superfícies contaminadas 

(HAUSCHILD e POTTING, 2005). A queima do combustível para a retirada 

de areia contamina o ar. A retirada de areia muda às características dos 

corpos d’água e com isso ocasiona consequências, como por exemplo, 

inviabilizar o consumo de peixes que ali habitam, e caso este corpo d’água 

for utilizado para outros fins como irrigação na agricultura, pode contaminar 

os alimentos e o solo.  

Ao analisar as Figuras 25 e 26 percebe-se na simulação realizada 

para a cidade de Maringá, no impacto toxicidade humana do solo, uma 

redução de 2,8 m3 de substâncias tóxicas até o nível de substituição de CBC 

de 30%. Deste modo, a redução neste nível de substituição pode chegar à 

queda de 7,8% para este impacto na produção do concreto. Já para o 

concreto com a substituição de 20% de CBC, para cada m3 de concreto se 

reduz em 2 m3 de toxicidade humana do solo, representando, assim, um 

impacto da toxicidade humana do solo para o concreto em torno de 5,3% 

menor.  

Em Paranavaí, as figuras citadas acima mostram que a redução da 

toxicidade humana é de 1,2 m3 para 30% de CBC e 0,6 m3, para o teor de 
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20%. Mostra, também, que é possível na mesma ordem diminuir em 3,8% e 

2,5% a toxicidade humana do solo. 

Já no caso de Ponta Grossa, a Figura 26 aponta que ocorre um 

aumento de 5,8 m3, para o nível de 30% de CBC e 3,8 m3 em 20%, quando 

este número é convertido para porcentagem se torna bastante expressivo, 

sendo 25% de acréscimo para 30% de CBC, e 18% para 20% de 

substituição. 

Para a toxicidade humana do ar, os índices de redução ou aumento 

de impacto podem ser observados na Figura 26. Em Maringá a simulação 

registrou 7% na redução do impacto para 30% de substituição de CBC e 6% 

de redução para 20% de substituição. Para a cidade de Paranavaí, houve 

3,3% de queda de impacto para o nível de 30% de CBC e 2,1% para 20% de 

CBC. Em Ponta Grossa, houve um aumento no impacto de 21% para 30% 

de CBC e 15% no aumento do impacto para o teor de 20% de CBC. 

Com a utilização da CBC em locais próximos à sua geração e a 

consequente redução da retirada de areia, haverá uma queda nas emissões 

de substâncias tóxicas causadas principalmente pela redução nas emissões 

de CO2, logo haverá também a redução da toxicidade humana, totalmente 

ligada à melhoria dos índices saúde humana, uma vez que as pessoas 

conseguirão respirar um ar menos poluído e terão menor contato com 

substâncias tóxicas. 

 

Figura 25 - Resultado para a categoria de impacto toxicidade humana de solo 

 

Fonte: A autora (2015) 
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Figura 26 - Resultado para a categoria de impacto toxicidade humana do ar 

 

Fonte: A autora (2015) 

 

 

7.6 ECOTOXICIDADE  

 

 

As emissões químicas estão presentes em todos os componentes 

utilizados na produção do concreto, como por exemplo, a queima de 

combustível para extração de areia, a emissão de particulados na explosão 

das rochas para se conseguir as britas, as emissões durante a produção de 

cimento, etc. Todas contribuem para ecotoxicidade quando afetam a função 

e a estrutura dos ecossistemas através de efeitos tóxicos nos organismos 

vivos presentes. A ecotoxicidade trata-se de uma categoria composta que 

inclui todas as substâncias com um efeito direto sobre a saúde dos 

ecossistemas. Pode ser dividida em: ecossistemas aquáticos (forma aguda e 

crônica), ecossistemas terrestres (forma crônica) e em estações de 

tratamento de águas residuais. 

A Figura 27 mostra a simulação feita para o impacto de 

ecotoxicidade crônica da água. No estudo realizado em Maringá, a 

categoria de impacto ecotoxicidade crônica da água obteve-se com a 

substituição de 30% de areia por CBC, um impacto 4,5% menor que o 

concreto de referência.  Já para o grau de substituição de 20%, a 

porcentagem da redução do impacto mencionado é de 3%. Para a cidade de 

4,72E+6 4,67E+6 4,61E+6 4,55E+6 4,50E+6 4,44E+6 4,39E+6 
4,17E+6 4,15E+6 4,13E+6 4,10E+6 4,08E+6 4,06E+6 

4,03E+6 

2,51E+6 
2,62E+6 2,74E+6 2,85E+6 

2,96E+6 3,08E+6 3,19E+6 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

0 5 10 15 20 25 30

Ta
xa

 d
e

 e
m

is
sã

o
 e

m
 K

g 
d

e
 M

³ 

PORCENTAGEM CBC 

Maringá

Paranavaí

Ponta Grossa



93 
  

Paranavaí, o concreto com o nível de 30% de substituição é cerca de 2% 

menos impactante e com 20% é 1,2% menor a ecotoxicidade crônica da 

água. Já no caso da cidade de Ponta Grossa ocorre um aumento da taxa de 

ecotoxicidade crônica da água em 11% e 8%, para os índices de 30% e 20% 

de CBC. 

 

Figura 27 - Resultado para a categoria de impacto ecotoxicidade crônica da água 

 

Fonte: A autora (2015) 
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se 30% de aumento para a utilização de 30% de CBC, e 23% para a 

substituição parcial de 20%.  

 

Figura 28 - Resultado para a categoria de impacto ecotoxicidade crônica do solo 

 

Fonte: A autora (2015) 

 

Sabe-se que a emissão de substâncias tóxicas é maléfica à saúde do 

ecossistema, a retirada da areia do leito de rios além de emitir substâncias 

tóxicas pode também causar mudanças na paisagem, assim com a 

redução dos índices de ecotoxicidade existe uma melhora na condição de 

vida tanto da fauna quanto da flora o que leva em uma melhoria da 

paisagem. 

 

 

7.7 RESÍDUOS VOLUMOSOS 
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as três cidades geram os mesmos valores de resíduos volumosos para cada 

porcentagem de adição de CBC (Figura 29). A substituição de areia por CBC 

traz para as três cidades uma grande redução de resíduos volumosos 

chegando a 25,7 kg para 30% e 17,2 kg para 20%.  A geração de resíduos 

volumosos para a substituição de 30% de CBC nas três cidades é 25% 

menor, e para o nível de substituição de 20% o valor é de 16,5%. 

 

Figura 29 - Resultado para a categoria de impacto Resíduos volumosos 

 
Fonte: A autora (2015) 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

A facilidade no manuseio do concreto faz com que ele seja um 

material bastante utilizado, podendo ser visto por todos os lados. Isto vem 

ocorrendo há mais de cem anos, fato que acarreta maior necessidade na 

obtenção de recursos para a produção do material, sejam eles recursos 

naturais ou artificiais. Sabe-se que alguns recursos naturais estão ficando 

escassos ou, então, o impacto para obtê-los é muito grande, ou até mesmo, 

alguns não são renováveis e, para isto, é interessante pensar em 

substitutos.  

Grande também é a geração de resíduos provenientes das mais 

diversas atividades industriais. Resíduos estes que em muitos casos são de 

difícil destinação, sejam devido ao volume gerado ou pela capacidade do 

ambiente em neutralizá-los.  

A CBC é um resíduo gerado em um processo industrial, porém devido 

às suas características físico-químicas não é um resíduo considerado 

perigoso, podendo utilizá-la na substituição parcial da areia no concreto. 

Desta forma, este processo contempla a utilização de um resíduo que 

atualmente não está sendo bem aproveitado. Devido a extração da areia ser 

realizada por dragas movidas a óleo diesel, quanto mais existir o 

aproveitamento da CBC nas proximidades de sua geração menos tóxico 

será o ambiente. Melhor será também a qualidade ambiental local, pois as 

áreas exploradas dificilmente serão recompostas, e mesmo o ambiente 

consiga se auto recompor, as áreas nunca voltarão à situação original. 

O presente estudo averiguou por meio do método de Avaliação parcial 

do Ciclo de Vida (ACV) os impactos ambientais causados pela substituição 

parcial da areia por CBC na produção do concreto convencional. Tal estudo 

foi realizado para verificar a viabilidade dessas substituições perante os 

impactos ambientais causados. Para isto, foram realizados, então, estudos 

em três cidades com distâncias diferentes entre portos de areia e usinas de 

álcool e açúcar, sendo estas: Maringá, Paranavaí e Ponta Grossa. 
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É válido lembrar que o software SimaPro® trabalha com dados 

europeus, por isso, alguns impactos podem na realidade ser diferentes do 

que o programa mostra. O mesmo, também, não se aplica a danos da flora e 

fauna presentes nos portos de areia.  

O aquecimento global é um dos impactos mais discutidos atualmente 

e está totalmente relacionado à queima de gases de combustíveis fósseis. 

Em Maringá, percebe-se que houve uma redução de 12 kg de CO2 

equivalente para o concreto com 30% de substituição parcial da areia por 

CBC. Em Paranavaí, a redução foi de 5 kg o que pode parecer pouco, mas 

para este teor de substituição são 5 kg. E, em Ponta Grossa, houve um 

grande aumento na emissão, que foi de 25 kg que podem deixar de serem 

emitidos a cada m3 de concreto. A redução ocorrida na cidade de Paranavaí 

pode parecer pequena, no entanto é importante frisar que o concreto é 

apenas um material entre vários que podem sofrer redução nas emissões 

CO2, redução esta extremamente necessária. 

O nitrogênio e o enxofre são substâncias bastante presentes no diesel 

que é um combustível bastante utilizado nos meios de transporte de cargas 

rodoviárias. Essas substâncias são as principais responsáveis pela 

acidificação. Logo, quanto menor o consumo deste combustível, menores 

serão os índices de acidificação. 

Em muitas cidades raramente existe um porto de areia a menos de 

100 km e ainda existem várias usinas de álcool e açúcar nas proximidades, 

como é o caso de algumas localidades do Estado de São Paulo, nas regiões 

oeste, central e norte. Neste caso é muito vantajosa do ponto de vista 

ambiental a utilização da CBC em concretos, pois além de aproveitar um 

resíduo que atualmente não tem valor agregado, também contribui com a 

questão ambiental, dando melhor destinação ao resíduo e reduzindo 

impactos na extração da areia, assim como as emissões de CO2 e outros, 

causadas pelo transporte, fato comprovado pela Avaliação do Ciclo de Vida. 

A eutrofização da água é maior em águas marinhas do que em águas 

doces devido às substâncias eutrofizantes que acabam sendo carregadas 

para as águas marinhas através do lançamento das águas dos rios nos 

oceanos, sendo estas somadas à eutrofização que já ocorre no mar. Assim 

como a eutrofização para águas salgadas é maior do que para águas doces, 
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a redução da eutrofização de águas marinhas é maior que para águas 

doces, ou seja, para a eutrofização de águas doces a redução para a 

substituição parcial de 30% da areia por CBC no concreto é de 1,8% e 3,5% 

a redução da eutrofização de águas salgadas. 

Foram registradas grandes diferenças nos níveis de toxicidade 

humana, tanto para água quanto para o solo. Os índices de redução total 

das emissões de toxicidade do solo foram 7,8% para Maringá e 3,8% em 

Paranavaí. Já a cidade de Ponta Grossa teve um aumento em 25% nesta 

categoria, que pode ser transmitida via contato ou alimentos produzidos em 

solo contaminado. Para a toxicidade humana do ar os níveis de queda no 

impacto foram de 7% para Maringá e 3,3% em Paranavaí. Já em Ponta 

Grossa o aumento foi de 21%.  

A cidade de Ponta Grossa por estar localizada mais próxima da 

indústria de cimento tem os menores valores de impactos ambientais no 

concreto de referência, em relação às cidades de Maringá e Paranavaí. 

Porém por ser uma cidade distante de usinas de álcool e açúcar, o aumento 

dos níveis de substituição de areia por CBC, faz com que os impactos 

ambientais aumentem. Somente no que se diz respeito aos resíduos 

volumosos houve queda. Esta queda foi exatamente igual para as outras 

duas cidades, por sinal uma redução bastante significativa, sendo que a 

cada 5% de aplicação da CBC há uma queda de 4,3 Kg de resíduos.  

 O concreto com a substituição parcial de CBC pode sim ser 

considerado de menor impacto que o concreto de referência, porém é 

necessário que a geração da cinza do bagaço de cana-de-açúcar não esteja 

em uma distância muito superior ao porto de areia, como no caso da cidade 

de Ponta Grossa onde as destilarias estão em média 225 km da cidade e o 

porto de areia está a 15 km. Logo, a emissão de CO2 para o transporte da 

CBC torna-se muito alta. 

 A utilização da CBC no concreto próximo aos seus locias de geração 

evita o impacto ambiental causado na extração dos materiais virgens, possui 

menor consumo energia, e  evitam a construção de aterros ou outros 

sistemas para o descarte.  
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Além das vantagens ambientais tem-se também a vantagem 

econômica de aproveitar um material que seria descartado e que atualmente 

ainda não tem valor financeiro agregado. 

Como continuação e próximos trabalhos pode-se pensar na avaliação 

do ciclo de vida com a substituição da CBC pelo cimento, medindo o impacto 

ambiental da queima da cinza para que tenha as propriedades necessárias 

para tal substituição. Outra sugestão é a aplicação da ACV em concretos 

com outros tipos de resíduos tanto na substituição da areia quanto do 

cimento. 
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10 APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - EQUAÇÕES UTILIZADAS PARA O CÁLCULO DE 

TRANSPORTE E ENERGIA NO SIMAPRO® PARA A CIDADE DE MARINGÁ 

 

Porto de Areia 

 

Considerações: 

Tabela A.1 – Dados referentes à produção e transporte mensal de areia para o município de 
Maringá 

Produção (m
3
) 10000 

Consumo Óleo Diesel – Draga (L) 4000 

Capacidade Carga do Caminhão (m
3
) 20 

Qtdade de Caçambas 500 

Consumo Caminhão (km/L) – cheio/vazio 2,5/5 

Resíduos (%) 10 

Distância percorrida total (km) 300 

Densidade areia (kg/m
3
) 1500 

Densidade Óleo Diesel (kg/m
3
) 850 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte: 

Consumo pela distância de 150 km  150 km / 2,5 km/L = 60 L 

150 km / 5 km/L = 30 L 

Consumo na ida  60 L x 500 caminhões = 30000 L 

Consumo na volta  30 L x 500 caminhões = 15000 L 

Total = 45000 L por mês 

Consumo em (kg/kg) = 4,5 L/m3 = 3 L/ton = 2,55 kg/ton = 2,55.10-3 kg/kg por 

mês. 

 

Para o cálculo da quantidade total de óleo diesel para draga (energia): 

Consumo em (kg/kg) = 0,4 L/m3 = 2,67.10-4 L/kg = 2,26.10-4 kg/kg por mês 
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Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 0,001 𝑡𝑜𝑛 𝑥 300 𝑘𝑚 = 0,3 𝑡𝑘𝑚 

Pedreira 

 

Considerações: 

 

Tabela A.2 – Dados referentes à produção e transporte mensal de britas para o município de 
Maringá 

Produção (m
3
) 80000 

Explosivos (kg) 70000 

Capacidade Carga do Caminhão (m
3
) 20 

Qtdade de Caçambas 4000 

Consumo Caminhão (km/L) – cheio/vazio 2,5/5 

Distância percorrida total (km) 100 

Densidade média de britas (kg/m
3
) 1500 

Densidade Óleo Diesel (kg/m
3
) 850 

Consumo médio de energia elétrica (kWh) 224000 

Consumo médio Óleo Diesel (L) 95000 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte: 

Consumo pela distância de 100 km  50 km / 2,5 km/L = 20 L 

50 km / 5 km/L = 10 L 

Consumo na ida  20 L x 4000 caminhões = 80000 L 

Consumo na volta  10 L x 4000 caminhões = 40000 L 

Total = 120000 L por mês 

Consumo em (kg/kg) = 1,5 L/m3 = 1 L/ton = 0,85 kg/ton = 0,85.10-3 kg/kg por 

mês. 

 

Considerando divisão entre dois tipos de Britas transportadas, deve-se dividir 

por dois o consumo de óleo diesel em (kg/kg) 

 

Para o cálculo da quantidade total de óleo diesel na pedreira (energia): 
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Consumo (L/m3)  95000 L / 80000 m3 = 1,19 L/m3 

Consumo em (kg/kg) = 1,19 L/m3 = 7,93.10-4 L/kg = 6,74.10-4 kg/kg por mês 

Para o cálculo da quantidade total de energia elétrica utilizada na pedreira 

(energia): 

Consumo (L/m3)  224000 kWh / 80000 m3 = 2,8 kWh/m3 

Consumo em (kWh/kg) = 2,8 kWh/m3 = 1,87.10-3 kWh/kg por mês 

 

Para o cálculo da quantidade total de explosivos utilizados na pedreira 

(energia): 

Consumo (kg/m3)  70000 kg / 80000 m3 = 0,875 kg/m3 

Consumo em (kg/kg) = 0,875 kg/m3 = 5,83.10-4 kg/kg por mês 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 14 𝑡𝑜𝑛 𝑥 400000 𝑘𝑚 = 5,6. 106 𝑡𝑘𝑚 

No entanto, transformando o tkm para a base em quilogramas, têm-se: 

Tkm (base em m3)  5,6.106 tkm / 80000 m3 = 70 tkm/m3 

Tkm (base em kg) = 4,67.10-2 tkm  

 

Concreteira 

Considerações: 

 

Tabela A.3 – Dados referentes à produção e transporte mensal de concreto para o município 
de Maringá 

Produção (m
3
) 7000 

Consumo Óleo Diesel pá carregadeira (L) 1500 

Consumo Óleo Diesel caminhão (L) 17000 

Capacidade Carga do Caminhão (m
3
) 8 

Qtdade de Caçambas 1000 

Distância percorrida total (km) 9350 

Densidade média de concreto (kg/m
3
) 2350 

Densidade Óleo Diesel (kg/m
3
) 850 

Consumo médio de energia elétrica (kWh) 4500 
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Aditivo Polifuncional (kg) 2500 

Resíduos (m
3
) 30 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte: 

Consumo (L/m3)  17000 L / 7000 m3 = 2,43 L/m3 

Consumo em (kg/kg) = 2,43 L/m3 = 1,03 L/ton = 0,88 kg/ton = 8,8.10-4 kg/kg por 

mês. 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte dos resíduos: 

Consumo pela distância de 100 km  50 km / 2,5 km/L = 20 L 

50 km / 5 km/L = 10 L 

Total = 30 L por caçamba 

Consumo em (kg/kg) = 30 L / 30000 kg = 0,001 L/kg = 8,5.10-4 kg/kg por 

caçamba. 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro) dos resíduos: 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 0,001 𝑡𝑜𝑛 𝑥 100 𝑘𝑚 = 0,1 𝑡𝑘𝑚 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para a pá carregadeira: 

Consumo (L/m3)  1500 L / 7000 m3 = 0,214 L/m3 

Consumo em (kg/kg) = 0,214 L/m3 = 9,1.10-2 L/ton = 7,75.10-2 kg/ton = 7,75.10-5 

kg/kg por mês. 

 

Para o cálculo da quantidade total de energia elétrica utilizada na concreteira 

(energia): 

Consumo (kWh /m3)  4500 kWh / 7000 m3 = 0,643 kWh/m3 

Consumo em (kWh/kg) = 0,643 kWh/m3 = 2,74.10-4 kWh/kg por mês 

 

Para o cálculo do consumo total de aditivo polifuncional: 

Consumo (kg/m3)  2500 kg / 7000 m3 = 0,357 kg/m3 

Consumo em (kg/kg) = 0,357 kg/m3 = 1,52.10-4 kg/kg por mês. 

 



111 
  

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 9400 𝑡𝑜𝑛 𝑥 9350 𝑘𝑚 = 87890 𝑡𝑘𝑚 

No entanto, transformando o tkm para a base em quilogramas, têm-se: 

Tkm (base em m3)  87890 tkm / 7000 m3 = 12,56 tkm/m3 

Tkm (base em kg) = 5,35.10-3 tkm  

 

Cinzas do Bagaço de Cana (CBC) 

 

Considerações: 

Tabela A.4 – Dados referentes à produção e transporte mensal de CBC para o município de 
Maringá 

Consumo Caminhão (km/L) – cheio/vazio 2,5/5 

Capacidade Carga do Caminhão (ton) 30 

Distância percorrida total (km) 100 

Densidade média de cinzas (kg/m
3
) 2260 

Densidade Óleo Diesel (kg/m
3
) 850 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte: 

Consumo pela distância de 100 km  50 km / 2,5 km/L = 20 L 

50 km / 5 km/L = 10 L 

Total = 30 L por caçamba 

Consumo em (kg/kg) = 30 L / 30000 kg = 0,001 L/kg = 8,5.10-4 kg/kg por 

caçamba. 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 0,001 𝑡𝑜𝑛 𝑥 100 𝑘𝑚 = 0,1 𝑡𝑘𝑚 

 

 

Transporte de Cimento 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 
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𝑡𝑘𝑚 = 0,001 𝑡𝑜𝑛 𝑥 450 𝑘𝑚 = 0,45 𝑡𝑘𝑚 

 

 

APÊNDICE B - EQUAÇÕES UTILIZADAS PARA O CÁLCULO DE 

TRANSPORTE E ENERGIA NO SIMAPRO® PARA A CIDADE DE 

PARANAVAÍ 

 

Porto de Areia  

 

Considerações: 

Tabela B.1 – Dados referentes à produção e transporte mensal de areia para o município de 
Paranavaí 

Produção Mensal (m3) 10000 

Consumo Óleo Diesel – Draga (L) 4000 

Capacidade Carga do Caminhão (m3) 20 

Qtdade de Caçambas 500 

Consumo Caminhão (km/L) – cheio/vazio 2,5/5 

Resíduos (%) 10 

Distância percorrida total (km) 180 

Densidade areia (kg/m3) 1500 

Densidade Óleo Diesel (kg/m3) 850 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte: 

Consumo pela distância de 90 km  90 km / 2,5 km/L = 36 L 

90 km / 5 km/L = 18L 

Consumo na ida  36 L x 500 caminhões = 18000 L 

Consumo na volta  18 L x 500 caminhões = 9000 L 

Total = 27000 L por mês 

Consumo em (kg/kg) = 2,7 L/m3 = 1,8 L/ton = 1,53 kg/ton = 1,53.10-3 kg/kg por 

mês. 

 

Para o cálculo da quantidade total de óleo diesel para draga (energia): 

Consumo em (kg/kg) = 0,4 L/m3 = 2,67.10-4 L/kg = 2,26.10-4 kg/kg por mês 



113 
  

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 0,001 𝑡𝑜𝑛 𝑥 180 𝑘𝑚 = 0,18 𝑡𝑘𝑚 

Pedreira 

 

Considerações: 

Tabela B.2 – Dados referentes à produção e transporte mensal de britas para o município de 
Paranavaí 

Produção (m
3
) 80000 

Explosivos (kg) 70000 

Capacidade Carga do Caminhão (m
3
) 20 

Qtdade de Caçambas 4000 

Consumo Caminhão (km/L) – cheio/vazio 2,5/5 

Distância percorrida total (km) 100 

Densidade média de britas (kg/m
3
) 1500 

Densidade Óleo Diesel (kg/m
3
) 850 

Consumo médio de energia elétrica (kWh) 224000 

Consumo médio Óleo Diesel (L) 95000 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte: 

Consumo pela distância de 100 km  50 km / 2,5 km/L = 20 L 

50 km / 5 km/L = 10 L 

Consumo na ida  20 L x 4000 caminhões = 80000 L 

Consumo na volta  10 L x 4000 caminhões = 40000 L 

Total = 120000 L por mês 

Consumo em (kg/kg) = 1,5 L/m3 = 1 L/ton = 0,85 kg/ton = 0,85.10-3 kg/kg por 

mês. 

Considerando divisão entre dois tipos de Britas transportadas, deve-se dividir 

por dois o consumo de óleo diesel em (kg/kg) 

 

Para o cálculo da quantidade total de óleo diesel na pedreira (energia): 

Consumo (L/m3)  95000 L / 80000 m3 = 1,19 L/m3 

Consumo em (kg/kg) = 1,19 L/m3 = 7,93.10-4 L/kg = 6,74.10-4 kg/kg por mês 
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Para o cálculo da quantidade total de energia elétrica utilizada na pedreira 

(energia): 

Consumo (L/m3)  224000 kWh / 80000 m3 = 2,8 kWh/m3 

Consumo em (kWh/kg) = 2,8 kWh/m3 = 1,87.10-3 kWh/kg por mês 

 

Para o cálculo da quantidade total de explosivos utilizados na pedreira 

(energia): 

Consumo (kg/m3)  70000 kg / 80000 m3 = 0,875 kg/m3 

Consumo em (kg/kg) = 0,875 kg/m3 = 5,83.10-4 kg/kg por mês 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 14 𝑡𝑜𝑛 𝑥 400000 𝑘𝑚 = 5,6. 106 𝑡𝑘𝑚 

No entanto, transformando o tkm para a base em quilogramas, têm-se: 

Tkm (base em m3)  5,6.106 tkm / 80000 m3 = 70 tkm/m3 

Tkm (base em kg) = 4,67.10-2 tkm  

 

Concreteira 

 

Considerações:  

Tabela B.3 – Dados referentes à produção e transporte mensal de concreto para o município 
de Paranavaí 

Produção (m3) 7000 

Consumo Óleo Diesel pá carregadeira (L) 1500 

Consumo Óleo Diesel caminhão (L) 17000 

Capacidade Carga do Caminhão (m3) 8 

Qtdade de Caçambas 1000 

Distância percorrida total (km) 9350 

Densidade média de concreto (kg/m3) 2350 

Densidade Óleo Diesel (kg/m3) 850 

Consumo médio de energia elétrica 

(kWh) 

4500 
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Aditivo Polifuncional (kg) 2500 

Resíduos (m3) 30 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte: 

Consumo (L/m3)  17000 L / 7000 m3 = 2,43 L/m3 

Consumo em (kg/kg) = 2,43 L/m3 = 1,03 L/ton = 0,88 kg/ton = 8,8.10-4 kg/kg por 

mês. 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte dos resíduos: 

Consumo pela distância de 100 km  50 km / 2,5 km/L = 20 L 

50 km / 5 km/L = 10 L 

Total = 30 L por caçamba 

Consumo em (kg/kg) = 30 L / 30000 kg = 0,001 L/kg = 8,5.10-4 kg/kg por 

caçamba. 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro) dos resíduos: 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 0,001 𝑡𝑜𝑛 𝑥 100 𝑘𝑚 = 0,1 𝑡𝑘𝑚 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para a pá carregadeira: 

Consumo (L/m3)  1500 L / 7000 m3 = 0,214 L/m3 

Consumo em (kg/kg) = 0,214 L/m3 = 9,1.10-2 L/ton = 7,75.10-2 kg/ton = 7,75.10-5 

kg/kg por mês. 

 

Para o cálculo da quantidade total de energia elétrica utilizada na concreteira 

(energia): 

Consumo (kWh /m3)  4500 kWh / 7000 m3 = 0,643 kWh/m3 

Consumo em (kWh/kg) = 0,643 kWh/m3 = 2,74.10-4 kWh/kg por mês 

 

Para o cálculo do consumo total de aditivo polifuncional: 

Consumo (kg/m3)  2500 kg / 7000 m3 = 0,357 kg/m3 

Consumo em (kg/kg) = 0,357 kg/m3 = 1,52.10-4 kg/kg por mês. 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 
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𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 9400 𝑡𝑜𝑛 𝑥 9350 𝑘𝑚 = 87890 𝑡𝑘𝑚 

No entanto, transformando o tkm para a base em quilogramas, têm-se: 

Tkm (base em m3)  87890 tkm / 7000 m3 = 12,56 tkm/m3 

Tkm (base em kg) = 5,35.10-3 tkm  

 

Cinzas do Bagaço de Cana (CBC) 

 

Considerações: 

Tabela B.4 – Dados referentes à produção e transporte mensal de CBC para o município de 
Paranavaí 

Consumo Caminhão (km/L) – cheio/vazio 2,5/5 

Capacidade Carga do Caminhão (ton) 30 

Distância percorrida total (km) 100 

Densidade média de cinzas (kg/m3) 2260 

Densidade Óleo Diesel (kg/m3) 850 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte: 

Consumo pela distância de 100 km  50 km / 2,5 km/L = 20 L 

50 km / 5 km/L = 10 L 

Total = 30 L por caçamba 

Consumo em (kg/kg) = 30 L / 30000 kg = 0,001 L/kg = 8,5.10-4 kg/kg por 

caçamba. 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 0,001 𝑡𝑜𝑛 𝑥 100 𝑘𝑚 = 0,1 𝑡𝑘𝑚 

 

 

Transporte de Cimento 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 
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𝑡𝑘𝑚 = 0,001 𝑡𝑜𝑛 𝑥 500 𝑘𝑚 = 0,5 𝑡𝑘𝑚 

 

 

APÊNDICE C - EQUAÇÕES UTILIZADAS PARA O CÁLCULO DE 

TRANSPORTE E ENERGIA NO SIMAPRO® PARA A CIDADE DE PONTA 

GROSSA 

 

Considerações: 

Tabela C1 – Dados referentes à produção e transporte mensal de areia para o município de 
Ponta Grossa 

Produção (m3) 10000 

Consumo Óleo Diesel – Draga (L) 4000 

Capacidade Carga do Caminhão (m3) 20 

Qtdade de Caçambas 500 

Consumo Caminhão (km/L) – cheio/vazio 2,5/5 

Resíduos (%) 10 

Distância percorrida total (km) 30 

Densidade areia (kg/m3) 1500 

Densidade Óleo Diesel (kg/m3) 850 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte: 

Consumo pela distância de 15 km  15 km / 2,5 km/L = 6 L 

15 km / 5 km/L =3 L 

Consumo na ida  6 L x 500 caminhões = 3000 L 

Consumo na volta  3 L x 500 caminhões = 1500 L 

Total = 4500 L por mês 

Consumo em (kg/kg) = 0,45 L/m3 = 0,3 L/ton = 0,255 kg/ton = 2,55.10-4 kg/kg 

por mês. 

 

Para o cálculo da quantidade total de óleo diesel para draga (energia): 

Consumo em (kg/kg) = 0,4 L/m3 = 2,67.10-4 L/kg = 2,26.10-4 kg/kg por mês 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 
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𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 0,001 𝑡𝑜𝑛 𝑥 30 𝑘𝑚 = 0,03 𝑡𝑘𝑚 

 

Pedreira 

 

Considerações: 

Tabela C.2 – Dados referentes à produção e transporte mensal de britas para o município de 
Ponta Grossa 

Produção (m3) 80000 

Explosivos (kg) 70000 

Capacidade Carga do Caminhão (m3) 20 

Qtdade de Caçambas 4000 

Consumo Caminhão (km/L) – cheio/vazio 2,5/5 

Distância percorrida total (km) 100 

Densidade média de britas (kg/m3) 1500 

Densidade Óleo Diesel (kg/m3) 850 

Consumo médio de energia elétrica 

(kWh) 

224000 

Consumo médio Óleo Diesel (L) 95000 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte: 

Consumo pela distância de 100 km  50 km / 2,5 km/L = 20 L 

50 km / 5 km/L = 10 L 

Consumo na ida  20 L x 4000 caminhões = 80000 L 

Consumo na volta  10 L x 4000 caminhões = 40000 L 

Total = 120000 L por mês 

Consumo em (kg/kg) = 1,5 L/m3 = 1 L/ton = 0,85 kg/ton = 0,85.10-3 kg/kg por 

mês. 

Considerando divisão entre dois tipos de Britas transportadas, deve-se dividir 

por dois o consumo de óleo diesel em (kg/kg) 

 

Para o cálculo da quantidade total de óleo diesel na pedreira (energia): 

Consumo (L/m3)  95000 L / 80000 m3 = 1,19 L/m3 
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Consumo em (kg/kg) = 1,19 L/m3 = 7,93.10-4 L/kg = 6,74.10-4 kg/kg por mês 

Para o cálculo da quantidade total de energia elétrica utilizada na pedreira 

(energia): 

Consumo (L/m3)  224000 kWh / 80000 m3 = 2,8 kWh/m3 

Consumo em (kWh/kg) = 2,8 kWh/m3 = 1,87.10-3 kWh/kg por mês 

 

Para o cálculo da quantidade total de explosivos utilizados na pedreira 

(energia): 

Consumo (kg/m3)  70000 kg / 80000 m3 = 0,875 kg/m3 

Consumo em (kg/kg) = 0,875 kg/m3 = 5,83.10-4 kg/kg por mês 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 14 𝑡𝑜𝑛 𝑥 400000 𝑘𝑚 = 5,6. 106 𝑡𝑘𝑚 

No entanto, transformando o tkm para a base em quilogramas, têm-se: 

Tkm (base em m3)  5,6.106 tkm / 80000 m3 = 70 tkm/m3 

Tkm (base em kg) = 4,67.10-2 tkm  

 

Concreteira 

 

Considerações: 

Tabela 10 – Dados referentes à produção e transporte mensal de concreto para o município de 
Ponta Grossa 

Produção (m3) 7000 

Consumo Óleo Diesel pá carregadeira (L) 1500 

Consumo Óleo Diesel caminhão (L) 17000 

Capacidade Carga do Caminhão (m3) 8 

Qtdade de Caçambas 1000 

Distância percorrida total (km) 9350 

Densidade média de concreto (kg/m3) 2350 

Densidade Óleo Diesel (kg/m3) 850 

Consumo médio de energia elétrica 

(kWh) 

4500 
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Aditivo Polifuncional (kg) 2500 

Resíduos (m3) 30 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte: 

Consumo (L/m3)  17000 L / 7000 m3 = 2,43 L/m3 

Consumo em (kg/kg) = 2,43 L/m3 = 1,03 L/ton = 0,88 kg/ton = 8,8.10-4 kg/kg por 

mês. 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte dos resíduos: 

Consumo pela distância de 100 km  50 km / 2,5 km/L = 20 L 

50 km / 5 km/L = 10 L 

Total = 30 L por caçamba 

Consumo em (kg/kg) = 30 L / 30000 kg = 0,001 L/kg = 8,5.10-4 kg/kg por 

caçamba. 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro) dos resíduos: 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 0,001 𝑡𝑜𝑛 𝑥 100 𝑘𝑚 = 0,1 𝑡𝑘𝑚 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para a pá carregadeira: 

Consumo (L/m3)  1500 L / 7000 m3 = 0,214 L/m3 

Consumo em (kg/kg) = 0,214 L/m3 = 9,1.10-2 L/ton = 7,75.10-2 kg/ton = 7,75.10-5 

kg/kg por mês. 

 

Para o cálculo da quantidade total de energia elétrica utilizada na concreteira 

(energia): 

Consumo (kWh /m3)  4500 kWh / 7000 m3 = 0,643 kWh/m3 

Consumo em (kWh/kg) = 0,643 kWh/m3 = 2,74.10-4 kWh/kg por mês 

 

Para o cálculo do consumo total de aditivo polifuncional: 

Consumo (kg/m3)  2500 kg / 7000 m3 = 0,357 kg/m3 

Consumo em (kg/kg) = 0,357 kg/m3 = 1,52.10-4 kg/kg por mês. 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 
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𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 9400 𝑡𝑜𝑛 𝑥 9350 𝑘𝑚 = 87890 𝑡𝑘𝑚 

No entanto, transformando o tkm para a base em quilogramas, têm-se: 

Tkm (base em m3)  87890 tkm / 7000 m3 = 12,56 tkm/m3 

Tkm (base em kg) = 5,35.10-3 tkm  

 

Cinzas do Bagaço de Cana (CBC) 

 

Considerações: 

Tabela C.4– Dados referentes à produção e transporte de CBC mensal para o município de 
Ponta Grossa 

Consumo Caminhão (km/L) – cheio/vazio 2,5/5 

Capacidade Carga do Caminhão (ton) 30 

Distância percorrida total (km) 450 

Densidade média de cinzas (kg/m
3
) 2260 

Densidade Óleo Diesel (kg/m
3
) 850 

 

Para o cálculo do consumo total de óleo diesel para transporte: 

Consumo pela distância de 450 km  225 km / 2,5 km/L = 90 L 

225 km / 5 km/L = 45 L 

Total = 135 L por caçamba 

Consumo em (kg/kg) = 135 L / 30000 kg = 0,045 L/kg = 3,83.10-3 kg/kg por 

caçamba. 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 

𝑡𝑘𝑚 = 0,001 𝑡𝑜𝑛 𝑥 450𝑘𝑚 = 0,45 𝑡𝑘𝑚 

 

 

 

Transporte de Cimento 

 

Cálculo do tkm (toneladas x kilômetro): 

𝑡𝑘𝑚 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 
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𝑡𝑘𝑚 = 0,001 𝑡𝑜𝑛 𝑥 100 𝑘𝑚 = 0,1 𝑡𝑘𝑚 

 

 

APÊNDICE D – RESULTADOS EMITIDOS PELO SOFTWARE SIMAPRO® 
 
 
Figura D.1 – Resultado do concreto de referência para as distâncias da cidade de Maringá 

 
Fonte: A autora (2015) 
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Figura D.2 - Resultado do concreto com 5% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Maringá 

 
Fonte: A autora (2015) 

 

Figura D.3 - Resultado do concreto com 10% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Maringá 

 
Fonte: A autora (2015) 
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Figura D.4 - Resultado do concreto com 15% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Maringá 

 
Fonte: A autora (2015) 

 

 

Figura D.5 - Resultado do concreto com 20% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Maringá 

 
Fonte: A autora (2015) 
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Figura D.6 - Resultado do concreto com 25% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Maringá 

 
Fonte: A autora (2015) 

 

 

Figura D.7 - Resultado do concreto com 30% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Maringá 

 
Fonte: A autora (2015) 
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Figura D.8 - Resultado do concreto de referência para as distâncias da cidade de Paranavaí 

 
Fonte: A autora (2015) 

 

 

 

Figura D.10 - Resultado do concreto com 5% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Paranavaí 

 
Fonte: A autora (2015) 
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Figura D.11 - Resultado do concreto com 10% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Paranavaí 

 
Fonte: A autora (2015) 

 

 

 

Figura D.12 - Resultado do concreto com 15% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Paranavaí 

 
Fonte: A autora (2015) 
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Figura D.13 - Resultado do concreto com 20% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Paranavaí 

 
Fonte: A autora (2015) 

 

 

 

Figura D.14 - Resultado do concreto com 25% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Paranavaí 

 
Fonte: A autora (2015) 

 
 

 



129 
  

 

Figura D.15 - Resultado do concreto com 30% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Paranavaí 

 
Fonte: A autora (2015) 

 

 

 

Figura D.16 - Resultado do concreto de referência para as distâncias da cidade de Ponta 
Grossa 

 
Fonte: A autora (2015) 
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Figura 30 - Resultado do concreto com 5% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Ponta Grossa 

 
Fonte: A autora (2015) 

 

Figura D.19 - Resultado do concreto com 10% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Ponta Grossa 

 
Fonte: A autora (2015) 
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Figura D.20 - Resultado do concreto com 15% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Ponta Grossa 

 
Fonte: A autora (2015) 

 

Figura D.21 - Resultado do concreto com 20% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Ponta Grossa 

 

Fonte: A autora (2015) 
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Figura D.22 - Resultado do concreto com 25% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Ponta Grossa 

 

Fonte: A autora (2015) 

 

Figura D.23 - Resultado do concreto com 30% de substituição de CBC para as distâncias da 
cidade de Ponta Grossa 

 

Fonte: A autora (2015) 
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