Iniciativa Compras Sustentáveis & Grandes Eventos

Premissas e Etapas do Ciclo de Vida

Resultados – Pegada de Carbono

Características: Produto restrito ao uso puro, com princípio
ativo à base de quaternário de amônio.
Função: Desinfecção (destruição ou remoção de agentes
patogênicos) de áreas comuns.

46,1%

Aquisição de materiais e pré-processamento:
Produção dos compostos químicos (quaternário de
amônio, ácido etileno dinamino tetra-acétido sequestrante, álcool etoxilado – surfactante) |
Aquisição de água tratada | Produção da embalagem de
PET | Transporte rodoviário até a indústria agregadora
(variação de 10 a 60 km).

18,7%

19,4%

Produção: Agregação dos insumos | Envaze com gasto
de energia elétrica.
15,6%
Distribuição e armazenamento: Transporte rodoviário
do desinfetante da indústria no Município de São Paulo
até as 12 cidades-sede.
Uso: Diluição do produto em água na proporção de 1
litro de desinfetante para 499 litros de água |
Tratamento dos efluentes.
Fim da vida: Transporte rodoviário das embalagens
para pontos de coleta seletiva (5 km) e para aterros
sanitários (50 km), na proporção de 59% e 41%,
respectivamente.
Não são consideradas informações sobre:
 Utensílios adicionais à limpeza, como vassouras, rodos,
panos e baldes.
 Fragrâncias.

0,1%
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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
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.

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.

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.

Definição de Fronteiras e Mapa de Processos
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
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.

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: Produto restrito ao uso puro, com princípio ativo à base de quaternário de amônio.
Função: Desinfecção (destruição ou remoção de agentes patogênicos) de áreas comuns.
Aquisição de materiais e pré-processamento: Produção dos compostos químicos (quaternário de
amônio, ácido etileno dinamino tetra-acétido - sequestrante, álcool etoxilado - surfactante | Aquisição de
água tratada | Produção da embalagem de PET (politeraftalado de etileno) | Transporte rodoviário dos
insumos até a indústria agregadora (variação de 10 a 60 km).
Produção: Agregação dos insumos | Envaze com gasto de energia elétrica.

1 desinfetante
de 1 litro

Distribuição e armazenamento: Transporte rodoviário do desinfetante da indústria no Município de São
Paulo até as 12 cidades-sede.
Uso: Diluição do produto em água na proporção de 1 litro de desinfetante para 499 litros de água |
Tratamento da água e dos efluentes.
Fim da vida: Transporte rodoviário das embalagens para pontos de coleta de PET (5 km) e para aterros
sanitários (50 km), na proporção de 59% e 41%, respectivamente.

Não são consideradas informações sobre:
 Utensílios adicionais à limpeza, como vassouras, rodos, panos e baldes.
 Fragrâncias.

Cor

Etapa

Processos considerados

Aquisição de materiais e
pré-processamento

Obtenção dos insumos químicos | Fabricação da embalagem | Transporte até a
fábrica agregadora.

Produção

Mistura dos insumos químicos | Envaze.

Distribuição e armazenamento

Deslocamento do local de produção até as 12 cidades-sede.

Uso

Obtenção do produto | Tratamento da água a ser utilizada para a diluição do
produto.

Fim de vida

Descarte da embalagem (transporte para o aterro sanitário).

Processo

Material

Emissão
(kg
CO2e/kg)

Proporção
(%)

Cobertura
geográfica

Fonte

Água

tap water, at user [RER]

<0,001

68,30

Europa

ecoinvent

Quaternário de
Amônio
Sequestrante
Orgânico (EDTA)
Surfactante (Álcool
Etoxilado)

esterquat, coconut oil and palm kernel oil, at
plant [RER]
EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid, at
plant [RER]
ethoxylated alcohols (AE11), palm oil, at
plant [RER]20

2,309

20,06

Europa

ecoinvent

4,814

4,56

Europa

ecoinvent

2,500

7,08

Europa

ecoinvent

Fabricante

Localização da sede
administrativa

Localização da fábrica

Fonte22

Akzo Nobel

São Paulo - SP

Itupeva - SP

http://goo.gl/YntV4f

Chemax

Itapevi - SP

Itapevi - SP

http://goo.gl/FuchWE

Clariant

São Paulo - SP

Suzano - SP

http://goo.gl/hj4SzF

Ecadil

Cosmópolis - SP

Cosmópolis - SP

http://goo.gl/X4iY0K

Erca

Itatiba - SP

Itatiba - SP

http://goo.gl/PqCLEK

Herga

Rio de Janeiro – RJ

Campo Grande - RJ

http://goo.gl/0L6jBH

Hester

Rio de Janeiro – RJ

Rio de Janeiro - RJ

http://goo.gl/lhD3FR

Inpal

Rio de Janeiro - RJ

Campo Grande - RJ

http://goo.gl/8iqTuw

Polytechno

Guarulhos - SP

Guarulhos - SP

23

Rhodia Poliamida

São Paulo - SP

Jacareí - SP

http://goo.gl/asPMGw

Fabricante

Localização da sede
administrativa

Localização da fábrica

Fonte25

Art Aratrop

Jardinópolis - SP

Jardinópolis - SP

http://goo.gl/AVvvMc

Centerquímica

Araçatuba - SP

Araçatuba - SP

http://goo.gl/2gJHvj

Ellos

Belo Horizonte - MG

Belo Horizonte - MG

http://goo.gl/AEKqsY

Emz Química

Diadema - SP

Diadema - SP

26

Ge Water & Process Technologies

Cotia - SP

Cotia - SP

http://goo.gl/dn8N0V

Mk Química

Portão - RS

Portão - RS

http://goo.gl/hH0JvJ

Produx

Itatiba - SP

Itatiba - SP

http://goo.gl/gGa9eq

Quimisa

Brusque - SC

Jandira - SP

http://goo.gl/DWIMqi

Scherr Acqua

Belo Horizonte - MG

Belo Horizonte - MG

http://goo.gl/ow2n22

Fabricante

Localização da sede
administrativa

Localização da fábrica

Fonte28

Clariant

São Paulo - SP

Suzano - SP

http://goo.gl/15DJ6C

Oxiteno

São Paulo - SP

Mauá - SP

http://goo.gl/jmLea3

Cidade-sede

Distância (km)

Belo Horizonte (MG)

584

Brasília (DF)

1.006

Cuiabá (MT)

1.530

Curitiba (PR)

407

Fortaleza (CE)

2.969

Manaus (AM)

3.876

Natal (RN)

2.912

Porto Alegre (RS)

1.143

Recife (PE)

2.648

Rio de Janeiro (RJ)

430

Salvador (BA)

1.978

São Paulo (SP)

15

Média

1.625

Endereço Digital

Embalagens
Necessárias
(1L)

Água
necessária
para a diluição
(em litros)

Bombril

www.bombril.com.br

33

467

0,25%

Búfalo

www.produtosbufalo.com.br

80

420

Desinfetante
Lavanda

0,15%

Carrefour

www.carrefour.com.br

133

367

Desinfetante
Qualitá

0,15%

Qualitá

www.qualita.com.br

133

367

Lysoform

0,38%

Bombril

www.bombril.com.br

53

447

Mirax Desinfetante

0,75%

Renko

www.renko.com.br

27

473

Pinhol Sol

0,65%

ColgatePalmolive

www.colgate.com.br

31

469

Nome Comercial

Concentração
do princípio
ativo

Fabricante

Créo Crystallino

0,60%

Desinfetante Búfalo

0,0%

10,0%

20,0%

Aquisição de materiais e pré-processamento
0,993 kg CO2-eq.

18,7%

Distribuição do produto e armazenamento 0,418
kg CO2-eq.

19,4%

Uso 0,337 kg CO2-eq.

Cor

Etapa
Aquisição de materiais e
pré-processamento

Produção

40,0%

50,0%

46,1%

Produção 0,403 kg CO2-eq.

Fim de Vida 0,002 kg CO2-eq.

30,0%

15,6%

0,1%

Análise
Dentre as aquisições, são os três insumos químicos que respondem pela maior parte
das emissões, sendo o quaternário de amônio o principal emissor, respondendo por
22% dos gases de efeito estufa. O processo de aquisição da embalagem tem menor
impacto.
A contribuição do consumo de energia elétrica nessa etapa, única fonte emissora, é
significativa frente ao ciclo de vida; contudo, não foi possível identificar em qual
atividade do processo produtivo há maior gasto energético.

Distribuição e
armazenamento

A utilização de combustíveis fósseis (óleo diesel) no transporte rodoviário nacional é a
principal fonte de emissões nessa etapa, elevadas pelo fato da produção ser
centralizada.

Uso

As emissões são provenientes da grande quantidade de água tratada e esgoto gerado.

Fim de vida

Ocorre impacto devido ao transporte do material até os centros de reciclagem ou
aterros sanitários e decomposição de parte do material plástico destinado ao aterro;
porém, esses valores são irrisórios frente às demais emissões do ciclo de vida.
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0,03%
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Quaternário de Amônio
Sequestrante
53,8%

Surfactante
Água

25,6%

Cenário

Alteração

Padrão

-

↓

↓

↓

↓

Pegada de
carbono

Variação em
relação ao
padrão

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

Etapa do
Ciclo de Vida

Potenciais riscos socioambientais da cadeia de produtos de limpeza
 Uso de substâncias químicas tóxicas, em quantidades não adequadas
 Uso de insumos provenientes de fontes não renováveis (petróleo e gás natural)
 Uso de insumos vegetais provenientes de áreas de desmatamento e/ou que percorrem longas

Aquisição de materiais
e pré-processamento

distâncias para chegar à indústria
 Uso excessivo de água
 Contaminação do solo, ar e água
 Geração excessiva de efluentes tóxicos e destinação inadequada
 Condições/ instalações que colocam em risco a saúde do trabalhador

Produção

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

Distribuição e
armazenamento

 Emissões de GEEs no transporte (distribuição)
 Riscos à saúde humana devido ao armazenamento incorreto
 Uso excessivo de água
 Poluição química do ar devido à presença de COVs
 Consumo de energia elétrica no aquecimento da água

Uso

 Geração de efluentes líquidos contaminados e destinação inadequada
 Uso excessivo de energia
 Riscos à saúde humana (alergias, irritações de pele, etc.)
 Emissões de GEEs no transporte (distribuição)

Fim da vida

 Geração excessiva de resíduos sólidos e destinação inadequada
 Contaminação de corpos hídricos
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Details
Product: Desinfetante [A12 (Use -> RF)] (1,000 kg) Quantity 2,154
Phase: material acquisition & pre-processing Quantity 0,993
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 0,993
Material Type

Material

Data Source

Quantity

Unit

Process

Good

electricity, low voltage, at grid [BR]

ecoinvent 2.2

0,019

kg CO2-eq.

Sopro

Good

polyethylene terephthalate, granulate, bottle grade, at plant [RER]

ecoinvent 2.2

0,110

kg CO2-eq.

Sopro

Good

transport, lorry >16t, fleet average [RER]

ecoinvent 2.2

0,000

kg CO2-eq.

Trans Quat

Good

esterquat, coconut oil and palm kernel oil, at plant [RER]

ecoinvent 2.2

0,464

kg CO2-eq.

Trans Quat

Good

transport, lorry >16t, fleet average [RER]

ecoinvent 2.2

0,000

kg CO2-eq.

Trans EDTA

Good

EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid, at plant [RER]

ecoinvent 2.2

0,221

kg CO2-eq.

Trans EDTA

Good

transport, lorry >16t, fleet average [RER]

ecoinvent 2.2

0,000

kg CO2-eq.

Trans AE

Good

ethoxylated alcohols (AE11), palm oil, at plant [RER]

ecoinvent 2.2

0,178

kg CO2-eq.

Trans AE

Good

transport, lorry >16t, fleet average [RER]

ecoinvent 2.2

0,000

kg CO2-eq.

Trans Emb

Good

tap water, at user [RER]

ecoinvent 2.2

0,000

kg CO2-eq.

Produção:
Production

Phase: production Quantity 0,403
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 0,403
Material Type
Good

Material
electricity, low voltage, at grid [BR]

Data Source
ecoinvent 2.2

Quantity
0,403

Unit
kg CO2-eq.

Process
Produção:
Production

Phase: distribution & storage Quantity 0,418
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 0,418
Material Type
Good

Material
transport, lorry 7.5-16t, EURO3 [RER]

Data Source
ecoinvent 2.2

Quantity
0,418

Unit
kg CO2-eq.

Process
T1

Phase: use Quantity 0,337
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 0,159
Material Type
Good

Material
tap water, at user [RER]

Data Source
ecoinvent 2.2

Quantity
0,159

Unit
kg CO2-eq.

Process
Use

Type: Indirect Emissions of Waste Disposal Quantity 0,178
Material Type
Bad

Material
treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2 [CH]

Data Source
ecoinvent 2.2

Quantity
0,178

Unit
kg CO2-eq.

Process
Tratamento Água

Phase: end-of-life Quantity 0,002
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 0,001
Material Type

Material

Data Source

Quantity

Unit

Process

Good

transport, passenger car [RER]

ecoinvent 2.2

0,000

kg CO2-eq.

endoflife: End-of-Life

Good

transport, municipal waste collection, lorry 21t [CH]

ecoinvent 2.2

0,001

kg CO2-eq.

endoflife: End-of-Life

Type: Indirect Emissions of Waste Disposal Quantity 0,001
Material Type
Bad

Material
disposal, polyethylene terephtalate, 0.2% water, to sanitary landfill [CH]

Data Source
ecoinvent 2.2

Quantity

Unit

0,001

kg CO2-eq.

2,154

kg CO2-eq.

Process
endoflife: End-of-Life

1.

Dados Gerais

Nome da Empresa:

Site institucional:

Nome do Respondente:

Cargo:

E-mail:
2.

Telefone (DDD):
Informações sobre produção e venda

A empresa pode fornecer desinfetante a base de quaternário de amônio?
Qual a concentração do princípio ativo?

Sim
Não
Concentração:

Indique se houver oferta de outras opções de desinfetantes:
Princípio
Observação sobre a especificação
Ativo:
(caso necessário)

O desinfetante a base de quaternário de amônio vendido é pronto para o
uso ou deve ser diluído ?
O produto tem alguma certificação? Em caso positivo, quais?

A embalagem do produto é reutilizável ou reciclável?

Pronto uso:
Diluição:
Sim
Não
Certificaçõ(es):
Sim
Não
Mais informações:

A embalagem é produzida a partir de plástico virgem ou reciclado? Qual o
plástico utilizado na embalagem?
Há monitoramento das emissões de gases de efeito estufa do processo
produtivo, incluindo o transporte?

A empresa é capaz de atender a quais regiões no Brasil?

A empresa tem fornecedores próximos da área de produção?

A empresa produz o princípio ativo? Caso não produza, qual o fornecedor?

Indique o preço para fornecimento de desinfetante de quaternário de
amônio

Virgem:
Reciclado:
Plástico:
Sim
Não
Sim, mas sem transporte
Sim
Não
Indique quais:
Sul
Sudeste
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Exterior
Sim
Não
Sim
Não
Fornecedor:
Volume:
L
$
/ unidade
R$
/ unidade
(compra mínima de
unidades)

Se possuir no catálogo da empresa, indique outros produtos com atributos
de sustentabilidade:
Outros comentários:

Agradecemos sua colaboração e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas.
A Equipe
Programa Consumo Sustentável
(11) 3284-0754

