Iniciativa Compras Sustentáveis & Grandes Eventos

Premissas e Etapas do Ciclo de Vida
Características: Tamanho médio (M), tecido 100% algodão, 150 g
Função: Vestimenta e identificação durante a participação dos
voluntários na Copa 2014 e posterior utilização no cotidiano dos
voluntários.
Aquisição de materiais e pré-processamento:
Agricultura (fertilizantes e pesticidas; irrigação; utilização de
maquinário agrícola; sementes; transporte das matériasprimas; uso do solo e sequestro de carbono durante o
crescimento da planta) | Fiação (transformação de fibra em
fios) | Tecelagem (transformação de fios em tecido) |
Deslocamento rodoviário do campo para a indústria (1450 km,
de Mato Grosso para São Paulo).
Produção: Corte e costura dos tecidos (utilização de
maquinário elétrico).
Distribuição e armazenamento: Deslocamento rodoviário da
confecção para as 12 cidades-sede (de Americana/SP para
outros estados).
Uso: 82 utilizações durante 3 anos e 1 lavagem completa (lavar,
secar e passar) após cada uso | Lavagem (máquina de lavar
roupas no ciclo de água fria) | Secagem (ao ar livre - varal) |
Passar (ferro elétrico).
Fim da vida: Deslocamento rodoviário até aterro sanitário
(distância média percorrida: 50 km) e aterro com sistema de
captura e queima do gás metano.





Tingimento do tecido
Estamparia (impressão, bordado)
Emissões de gases associadas ao deslocamento das pessoas
envolvidas no processo
Embalagem

Resultados – Pegada de Carbono

















Estabelecimento de Objetivos e Escopo da Pegada de Carbono
Nesta etapa inicial, definem-se os objetivos e o escopo do estudo, bem como a intenção de aplicação e uso dos resultados. É
também, neste momento, que é (são) definida(s) a(s) categoria(s) de impacto ambiental e estabelecidos os parâmetros de análise
dentro de cada categoria - no caso de mudanças climáticas, por exemplo. Feito isso, deve-se identificar quais os gases produzidos
ou removidos ao longo do ciclo de vida que serão contabilizados dentro do escopo.

Caracterização do Produto

Definição de Fronteiras e Mapa de Processos

Nesse ponto, algumas suposições podem ser feitas,
baseadas em experiências e estudos levantados, para que o
produto e, principalmente, sua utilização e função fiquem
bem delineados; isso deverá ser feito com a identificação da
composição, padrões de utilização, formas de descarte e
função. A partir disso, é possível elaborar o fluxo de
referência, que é a quantidade de produto ao qual o estudo
relativizará seus resultados, e definir a unidade funcional,
que é a quantidade de material utilizado no
dimensionamento de cada processo, refletindo as
características técnicas do produto.

Aqui se busca o entendimento de todo o
processo produtivo do objeto, desde a
obtenção de matérias-primas, passando por
transporte, produção, armazenamento e
opções de descarte, tanto do produto final,
como de tudo o que foi necessário para sua
produção e manutenção. Essas etapas serão
encadeadas com a ideia de formar um mapa de
processos que auxiliará a caracterização da
produção. Nesse momento, é fundamental
identificar e alocar os processos atribuíveis.

Alocação dos Dados
Coleta e Qualificação dos Dados
A partir das etapas do ciclo de vida do produto, parte-se para a
obtenção de dados que auxiliarão o cálculo da pegada de carbono.
Esta é uma das etapas mais trabalhosa, pois exige muita pesquisa e
remete à dificuldade do estudo diante da complexidade e baixa
quantidade de dados primários disponíveis. O resultado dessa fase
é a quantificação de entradas e saídas de matéria e energia para
aquele sistema. Nesse estudo, são utilizados dados secundários,
obtidos a partir de bancos de dados, médias do mercado, processos
conhecidos e outros estudos.

Este é o momento de alocar os impactos
ambientais entre os produtos resultantes de
um mesmo processo.

Cálculo dos Resultados
Com os dados e o mapa de processo, é iniciada a
modelagem computacional, com base no GWP (PAG).
O cálculo da pegada de carbono é feito com o software
Umberto NXT CO2, que considera todas as emissões e
remoções de GEE em CO2 equivalente.

Relato dos Resultados
O objetivo nessa etapa é produzir um inventário de GEE em
conformidade com o método proposto, fornecendo subsídios para
buscar oportunidades de redução de emissões em todo o ciclo de vida
do produto. Aqui, é relatada a pegada de carbono (CO2 equivalente CO2eq) em sua totalidade e de forma relativa para cada etapa do ciclo
de vida.

Recomendações
Subsequente ao relato dos resultados é sugerido que seja elaborado um
plano de ação para redução de GEEs, com foco nos pontos críticos
mapeados, a partir da identificação de oportunidades de redução de
impactos inclusive diante de outras categorias.

Análise de Sensibilidade
Essa etapa ajuda a entender o quanto cada premissa
adotada influencia o resultado final. São feitas
alterações em algumas premissas iniciais e o
impacto dessas alterações no resultado final é
observado. A análise de sensibilidade não é
obrigatória.








ETAPA 1 | DEFINIÇÃO DE ESCOPO
I. Definição do cenário
Busca pela definição e entendimento sobre o contexto que ocorrerão as compras - quem são os compradores
possivelmente interessados, o que eles têm adquirido e/ou pretendem adquirir.

II. Definição de Produtos Emblemáticos
Produtos emblemáticos apresentam alta relevância quanto aos impactos socioambientais associados à sua cadeia,
bem como ao montante orçamentário, volume adquirido, viabilidade, além de potencial replicabilidade e
sensibilização

a. Estabelecimento de premissas
alinhadas aos objetivos da Iniciativa
para levantamento preliminar de
produtos emblemáticos.

b. Mapeamento da realidade de
compras junto aos atores-chave, como
as cidades-sede e Ministérios, para
colheita de informações sobre a
relevância dos produtos.

c. Criação de matriz e
seleção final dos produtos,
com base nas premissas da
Iniciativa e contatos

ETAPA 2 | EXECUÇÃO DA PEGADA DE CARBONO
III. Estabelecimento de Objetivos e Escopo da Pegada de Carbono

IV. Caracterização do Produto

VI. Coleta e Qualificação dos Dados

V. Definição de Fronteiras e Mapa de Processos

VII. Alocação de Dados

Análise de
Sensibilidade

VIII. Cálculo dos Resultados

IX. Relato dos Resultados

X. Recomendações

ETAPA 3 | INSERÇÃO DE ATRIBUTOS DE SUSTENTABILIDADE NAS COMPRAS
XI. Ampliação da pesquisa e análise de produtos com melhor desempenho
ambiental
A pegada de carbono identifica as etapas do ciclo de vida do produto com
maior contribuição nas emissões de gases de efeito estufa. Com base nisso,
é sugerido um produto alternativo ao analisado e que, com base em outros
estudos, apresenta melhor desempenho ambiental climático. Nesse ponto,
considerações sobre outros impactos socioambientais também serão
levados em consideração. O produto alternativo deve reduzir as emissões
de gases de efeito estufa sem causar prejuízo em outras categorias de
impacto ambiental e até mesmo social.

a. Mapeamento de potenciais
fornecedores para atender à
demanda
do
produto
alternativo.
b. Pesquisa em referências de
compras
nacionais
e
internacionais para criação
de critérios de compra.

Produto

Premissas
Características: Camiseta, tamanho médio (M), tecido 100% algodão, 150 g
Função: Vestimenta e identificação durante a participação dos voluntários na Copa 2014 e posterior
utilização no cotidiano dos voluntários.
Aquisição de materiais e pré-processamento: Agricultura (fertilizantes e pesticidas; irrigação;
utilização de maquinário agrícola; sementes; transporte das matérias-primas; uso do solo e sequestro
de carbono durante o crescimento da planta) | Fiação (transformação de fibra em fios) | Tecelagem
(transformação de fios em tecido) | Deslocamento rodoviário do campo para a indústria (1450 km, de
Mato Grosso para São Paulo).
Produção: Corte e costura dos tecidos (utilização de maquinário elétrico).

1 camiseta 100%
algodão

Distribuição e armazenamento: Deslocamento rodoviário da indústria para as 12 cidades-sede (de
Americana, SP para outros estados)
Uso: 82 utilizações durante 3 anos e 1 lavagem completa (lavar, secar e passar) após cada uso | Lavagem
(máquina de lavar roupas no ciclo de água fria) | Secagem (ao ar livre - varal) | Passar (ferro elétrico).

Fim da vida: Deslocamento rodoviário até aterro sanitário (distância média percorrida: 50 km e aterro
com sistema de captura e queima do gás metano).
Não são consideradas informações sobre:


Tingimento do tecido



Estamparia (impressão, bordado)



Emissões de gases associadas ao deslocamento das pessoas envolvidas no processo



Embalagem

Vestimenta

Número de
lavagens

Comentário

Estudo

Camiseta

56

Considerou 1,5 usos por lavagem, 1 uso por
semana, 26 semanas por ano e 3,2 anos de
uso.

COTTON INCORPORATED, 2012

Camiseta branca de
manga comprida

55

Não justificado.

JUNGMICHEL, 2010

Camisa polo

25

Não justificado.

CONTINENTAL, 2009

501 Jeans

104

Assumiu ser lavado semanalmente por 2
anos.

Levi LCA Study apud COTTON
INCORPORATED, 2012

Camiseta

75

Assumiu que após 75 lavagens não
apresentaria mais uma aparência aceitável.

Austalian T-shirt LCA apud
COTTON INCORPORATED, 2012

Camiseta e calça de
algodão com
poliéster

50

Não justificado.

FARRANT et al. 2010 apud
COTTON INCORPORATED, 2012

Camiseta

100

Não justificado.

WALSER et al. 2011 apud
COTTON INCORPORATED, 2012

48

Assumiu ser lavado 1 vez por mês durante 4
anos.

Prospective Environmental Life
Cycle Assessment of Nanosilver TShirts. 2011 apud COTTON
INCORPORATED, 2012

Camiseta

Camiseta e jaqueta

Cor

50

A unidade funcional foi definida como: vestir
uma pessoa 100 vezes. Foi estimada 1
lavagem a cada 2 utilizações.

BECK, A.; SCHERINGER, M.;
HUNGERBUHLER, K. 2000 apud
COTTON INCORPORATED, 2012

Etapa

Processos considerados

Aquisição de materiais e
pré-processamento

Todas as etapas de produção da camiseta são consideradas como um processo
único dentro dessa etapa: agricultura (cultivo do algodão e descaroçamento),
fiação (transformação da fibra em fios) e tecelagem (transformação dos fios em
tecido).

Produção

Corte e costura.

Distribuição e armazenamento

Deslocamento do polo industrial têxtil até as 12 cidades-sede.

Uso

Tempo de utilização e manutenção (lavar, secar e passar).

Fim de vida

Descarte (liberação do carbono de volta para a atmosfera na forma de CO2.).

Cobertura geográfica

Emissão
(kg CO2e / kg fibra de algodão)

Estados Unidos

3,1

ecoinvent

Estados Unidos, China e Índia

1,8

COTTON INCORPORATED, 2012

Austrália

3,1

VISSER, 2012

Brasil

4,1

DONKE et al., 2013

Estados Unidos

5,7

JUNGMICHEL, 2010

Estudo

Processo

Energia elétrica
(kWh / kg produto)

Fiação

8,50

Tecelagem

10,11

Cidade-sede

Distância (km)

Belo Horizonte (MG)

617

Brasília (DF)

887

Cuiabá (MT)

1.411

Curitiba (PR)

513

Fortaleza (CE)

2.953

Manaus (AM)

3.757

Natal (RN)

2.946

Porto Alegre (RS)

1.249

Recife (PE)

2.681

Rio de Janeiro (RJ)

528

Salvador (BA)

2.011

São Paulo (SP)

132

Média

1.640

100

86

90

91

90

93

75

80
70

57

%

60
50

41

40

27

30
20

17
9

8

10
0
Até 1/4 Mais de Mais de Mais de 1 Mais de 2 Mais de 3 Mais de 5 Mais de Mais de Mais de
1/4 a 1/2 1/2 a 1
a2
a3
a5
a 10
10 a 15 15 a 20 20 a 30

Mais de
30

Salário mínimo utilizado: R$ 510,00

Consumo de energia elétrica
(Wh)

Consumo de água
(litros)

Utilização de sabão em pó
(ml)

4,1

1,8

3,86

Capacidade
(kg)

Consumo de energia
por ciclo
(Wh)

Consumo
específico
(Wh/kg)

Consumo por
camiseta
(Wh)

Secadora Brastemp 10 kg Ative! BSR10A

10

4.800

480

96

Secadora de Roupas Electrolux 10 kg Turbo
Rápida STR10

10

3.383

338

58

409

82

Modelo

MÉDIA

Modelo
Ferro a Vapor Black&Decker AJ2056 - Branco/Roxo
Ferro a Vapor Electrolux Perfect Line SIP10 - Branco/Roxo
Ferro a Vapor de Viagem Black&Decker T1747B
Ferro a Vapor Mondial Pratic Steam F-30 - Branco/Azul
Ferro a Seco Arno Forma 20 - Preto

Potência (W)

Ferro a Vapor Cadence Power Íons Turmalina IRO615 - Branco/Cinza
Ferro a Vapor Philips Walita EcoCare RI3720 - Verde
Ferro a Vapor Cadence Lumière IRO609 - Branco/Roxo
Ferro a Vapor Arno Aquaspeed Autoclean FU60 - Azul/Branco
Ferro a Vapor Electrolux Easyline SIE20 - Laranja
MÉDIA

0%

10%

Aquisição de materiais e préprocessamento
1,30 kg CO2e

30%

40%

50%

60%

41,3%

Produção
0,05 kg CO2e

1,7%

Distribuição do produto e
armazenamento
0,06 kg CO2e

1,9%

Uso
1,72 kg CO2e

Fim de vida
0,01 kg CO2e

20%

54,8%

0,3%

Não Biogênico
-0,50
Aquisição (kg CO2-eq.)

0,00

Biogênico
0,50

Total
1,00

1,50

2,00

1,30
-0,22
1,08

Produção (kg CO2-eq.)

0,05
0,05

Distribuição (kg CO2-eq.)

0,06
0,06
1,72

Uso (kg CO2-eq.)

1,72
Fim de vida (kg CO2-eq.)

Cor

0,01
0,22
0,23

Etapa

Análise

Aquisição de materiais e
pré-processamento

Os maiores responsáveis pela pegada de carbono são a etapa agrícola, a tecelagem e a
fiação, nessa ordem. O transporte das fibras até o local de processamento pode ser
considerado insignificante ao longo do ciclo de vida.

Produção

Por não haver emissão direta e apenas consumo de energia elétrica, a contribuição aqui
é desprezível. O consumo energético para cortar e costurar uma camiseta é
considerado insignificante em comparação com o valor daquilo que é necessário para
tecelagem e lavagem da camiseta múltiplas vezes durante a fase de uso.

Distribuição e
armazenamento

Todo impacto desta etapa é devido ao uso de combustíveis fósseis, principalmente o
óleo diesel, no transporte rodoviário nacional. Porém, a massa de uma camiseta é muito
pequena comparada com a massa total transportada pelo caminhão. Fazendo-se a
alocação das emissões pelo critério de massa, a contribuição dessa etapa torna-se
irrelevante dentro do ciclo de vida da camiseta.

Uso

Aqui está a maior emissão de GEE. Esse resultado ocorre porque, ao considerar as
atividades de lavar e passar a camiseta 82 vezes é identificado um gasto energético
bastante elevado. Dentro dessa etapa, o processo de passar a ferro é o maior
responsável pelas emissões.

Fim de vida

Há impacto devido ao transporte do material até o aterro sanitário; porém, esse valor
é irrisório frente às demais emissões do ciclo de vida da camiseta. Além disso, todo o
carbono absorvido na etapa agrícola, durante o crescimento do algodão, é devolvido ao
meio ambiente nesta etapa.

Pegada de carbono

Variação em relação
ao padrão

Cenário

Alteração

Padrão

-

-

corte e costura
30 minutos
↓
60 minutos

+2%

lavagem
água fria
↓
água quente

+19%

secagem
ar livre
↓
secadora elétrica

+62%

passar a ferro
2 minutos
↓
1 minuto

-18%

passar a ferro
2 minutos
↓
3 minutos

+17%

Contribuição de cada etapa do ciclo de vida na pegada de carbono

18.000 panfletos
Automóvel a gasolina, com consumo médio de 12,3 km/litro, percorrendo
290.000 km, ou seja, 7 voltas na Terra.

Televisão LCD 32 polegadas ligada durante 8.000.000 horas, ou seja, 913
anos.

Um passageiro fazendo 13 voos de ida e volta de São Paulo para o Japão,
num total de 26 trechos voados.

Fonte
Categoria de impacto ambiental

Kalliala e
Nousiainen, 1999

Murugesh e
Selvadass, 2013

Mudanças climáticas
Acidificação
Consumo de energia

-

Consumo de recursos naturais não renováveis
Consumo de água

-

Eutrofização
o desempenho ambiental do produto alternativo é pior do que o convencional (acima de 20%)
o desempenho ambiental do produto alternativo empata com o convencional (com uma margem
de tolerância de 20%)
o desempenho ambiental do produto alternativo é melhor do que o convencional (acima de 20%)

Fonte
Categoria de impacto ambiental

Kalliala e
Nousiainen, 1999

Saxce, Pesnel e
Perwuelz, 2012

Mudanças climáticas
Acidificação
Consumo de energia
Consumo de recursos naturais não renováveis
Consumo de água
Eutrofização
o desempenho ambiental do produto alternativo é pior do que o convencional (acima de 20%)
o desempenho ambiental do produto alternativo empata com o convencional (com uma margem
de tolerância de 20%)
o desempenho ambiental do produto alternativo é melhor do que o convencional (acima de 20%)

Etapa do
Ciclo de Vida

Potenciais riscos socioambientais da cadeia têxtil
 Condições degradantes de trabalho (análogo ao escravo; uso de mão de obra infantil)
 Uso excessivo de agroquímicos
 Uso excessivo de água
 Uso degradante do solo
 Geração excessiva de resíduos tóxicos e destinação inadequada

Aquisição de materiais
e pré-processamento

 Emissões de GEEs devido ao transporte, técnica de irrigação e quantidade/ composição de
pesticidas.
 Uso de materiais tóxicos e produtos químicos para tingimento e/ou estamparia
 Geração de resíduos industriais
 Geração de efluentes
 Ambiente insalubre para o trabalhador
 Emissões de GEEs no transporte

 Condições degradantes de trabalho
Produção

 Geração excessiva de resíduos (tecido e embalagem)
 Emissões de GEEs no transporte (distribuição)

Distribuição e
armazenamento

 Emissões de GEEs no transporte (distribuição)
 Uso excessivo de água
 Uso de produtos químicos para lavagem

Uso

 Geração de efluentes líquidos contaminados
 Uso excessivo de energia
 Alergias/ contaminação ao usuário do produto
 Emissões de GEEs no transporte (distribuição)

Fim da vida

 Geração excessiva de resíduos sólidos (produtos e embalagens) devido ao alto consumo

 Lista Suja do Trabalho Escravo
http://reporterbrasil.org.br/listasuja/resultado.php

 Conformidade Ambiental
http://www.serasaexperian.com.br/relatorio/conformidadeambiental/

 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam

Exemplos de referências (certificações e selos):









ABNT – PE125.01 | Rótulo Ecológico para produtos têxteis de decoração
Better Cotton Initiative
Instituto Biodinâmico | IBD
Fair Trade Internacional | Certificação de Comércio Justo
Global Organic Textile Standard – GOTS (Padrão Global de Têxteis Orgânicos)
Programa Algodão Brasileiro Responsável |ABR
Selo Qual | Certificação de Qualidade e Sustentabilidade da Indústria Têxtil e da Moda.
















Details
Product: Camiseta [A11 (endoflife -> P6: DIsposal)] (0,15 kg) Quantity 3,15
Phase: material acquisition & pre-processing Quantity 1,08
Type: Credits on GHG Emissions Quantity -0,22
Materi
Material
al Type
Good

Remoção GEE

Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 1,30
Materi
Material
al Type

Data
Source
User
Define
d

Qua
Unit
ntity
kg
CO20,22
eq.

Data
Source

Qua
Unit
ntity
kg
0,46 CO2eq.
kg
0,03 CO2eq.
kg
0,37 CO2eq.
kg
0,44 CO2eq.

ecoinv
ent 2.2

Good

cotton fibres, at farm [US]

Good

transport, lorry
average [RER]

Good

electricity, low voltage, at grid ecoinv
[BR]
ent 2.2

Good

electricity, low voltage, at grid ecoinv
[BR]
ent 2.2

>16t,

Phase: production Quantity 0,05
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 0,05
Materi
Material
al Type

fleet ecoinv
ent 2.2

Data
Source

Good

electricity, low voltage, at grid ecoinv
[BR]
ent 2.2

Materi
al Type

Material

Good

transport, lorry 7.5-16t, EURO3 ecoinv
[RER]
ent 2.2

Qua
Unit
ntity
kg
0,05 CO2eq.

Process
Fibras

Process
Fibras

T2

T2: Fiação
T3:
Tecelagem

Process
Corte:
Production

Phase: distribution & storage Quantity 0,06
Type: Indirect Emissions of Resources and
Energy Consumption Quantity 0,06

Phase: use Quantity 1,72
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 1,69
Materi
Material
al Type

Data
Source

Data
Source

Good

soap, at plant [RER]

ecoinv
ent 2.2

Good

tap water, at user [RER]

ecoinv
ent 2.2

Good

electricity, low voltage, at grid ecoinv
[BR]
ent 2.2

Qua
Unit
ntity
kg
0,06 CO2eq.

Qua
Unit
ntity
kg
0,43 CO2eq.
kg
0,05 CO2eq.
kg
0,10 CO2eq.

Process
T1

Process
Lavar

Lavar

Lavar

Good

electricity, low voltage, at grid ecoinv
[BR]
ent 2.2

Type: Indirect Emissions of Waste Disposal Quantity 0,04
Materi
Material
al Type
treatment,
sewage,
to
Bad
wastewater treatment, class 2
[CH]
Phase: end-of-life Quantity 0,23
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 9,84E-03
Materi
Material
al Type
Good

ecoinv
ent 2.2

Data
Source

transport, municipal waste ecoinv
collection, lorry 21t [CH]
ent 2.2

Type: Indirect Emissions of Waste Disposal Quantity 0,22
Materi
Material
al Type
Bad

Data
Source

Descarte Biogênico

Data
Source
User
Define
d

1,11

kg
CO2eq.

Qua
Unit
ntity
kg
0,04 CO2eq.

Qua
Unit
ntity
kg
0,01 CO2eq.
Qua
Unit
ntity
kg
0,22 CO2eq.
3,15 kg
CO2eq.

Passar

Process
Tratament
o Água

Process
endoflife:
End-of-Life

Process
endoflife:
End-of-Life

