Iniciativa Compras Sustentáveis & Grandes Eventos

Premissas e Etapas do Ciclo de Vida
Características: Mesa de MDF, espessura 25 mm no tampo e laterais
(pé painel), 18 mm no painel frontal (saia da mesa). Revestimento em
melâmina de baixa pressão (BP) (fórmica). Equipada com seis sapatas
metálicas com regulagem de altura e revestimento em polietileno.
Medidas: 140x74x70cm (LxAxP), sendo tampo: 140 x 70 x 2,5 cm;
laterais (2): 74 x 70 x 2,5 cm; frontal (saia): 135 x 45,5 x 1,8 cm.
Função: Servir como apoio para diversos fins dentro de possíveis
atividades comumente realizadas em um escritório.

Resultados – Pegada de Carbono

64,9%

0,1%

Aquisição de materiais e pré-processamento: Produção dos
painéis de MDF (inclui todos os processos preliminares, desde
o plantio de árvores) | Produção do revestimento (laminado1) |
Produção da cola | Deslocamento rodoviário dos painéis até o
fabricante de móvel (300 km).
Produção: Serragem dos painéis de MDF | Corte do
revestimento | Colagem manual
Distribuição e armazenamento: Transporte rodoviário da
marcenaria para as 12 cidades-sede.
Uso: Montagem da mesa com auxílio de ferramenta elétrica |
Utilização diária durante 10 anos.
Fim da vida: Transporte até aterro sanitário com sistema de
captura e queima de metano e decomposição da mesa
(distância média percorrida: 50 km e aterro com sistema de
captura e queima do gás metano) | Decomposição da mesa
Não são consideradas informações sobre:

Embalagem para o transporte das mesas.

Sapatas, pregos e parafusos (desconsiderados pelo critério de
massa, somando menos de 5% do peso final do produto).

Manutenção da mesa, como reparos e limpeza.

29,6%

0,1%

5,3%
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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

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: Mesa em MDF com as seguintes medidas: 140x74x70cm (LxAxP); em espessura 25
mm no tampo e laterais (pé painel), 18 mm no painel frontal (saia da mesa). Revestimento em
melâmina de baixa pressão (fórmica); seis sapatas metálicas com regulagem de altura e revestimento
em polietileno.

1 mesa de MDF

Função: Servir como apoio para diversos fins dentro de possíveis atividades comumente realizadas
em um escritório.

Aquisição de materiais e pré-processamento: Produção dos painéis de MDF (inclui todos os
processos preliminares, desde o plantio de árvores) | Produção do revestimento (laminado21) |
Produção da cola | Deslocamento rodoviário dos painéis até o fabricante de móvel (300 km).
Produção: Serragem dos painéis de MDF | Corte do revestimento | Colagem manual
Distribuição e armazenamento: Transporte rodoviário da marcenaria para as 12 cidades-sede.
Uso: Montagem da mesa com auxílio de ferramenta elétrica | Utilização diária durante 10 anos.
Fim da vida: Transporte até aterro sanitário com sistema de captura e queima de metano e
decomposição da mesa (distância média percorrida: 50 km e aterro com sistema de captura e queima
do gás metano) | Decomposição da mesa
Não são consideradas informações sobre:
 Embalagem para o transporte das mesas.


Sapatas, pregos e parafusos (desconsiderados pelo critério de massa, somando menos de 5% do peso final do produto).



Manutenção da mesa, como reparos e limpeza.

Cor

Etapa

Processos considerados

Aquisição de materiais e
pré-processamento

Produção dos painéis MDF (estão incluídos todos os processos necessários para a
fabricação do painel, como obtenção de madeiras, pinus em sua maioria, de
insumos químicos, eletricidade, água, além de todos os processos para se
transformar a madeira em painéis, foram agrupados nesse processo único) |
Produção de revestimentos (estão incluídos e unificados aqui todos os processos
para obtenção das matérias-primas plásticas e de sua produção) | Deslocamento
de todos os insumos até o estabelecimento de produção do móvel (De Agudos -SP
até São Paulo-SP: 300km).

Produção

Corte dos painéis para os tamanhos desejados com maquinário elétrico | Furação
dos painéis | Colagem sem maquinário

Distribuição e armazenamento

Deslocamento rodoviário do local de produção até cada uma das 12 cidades-sede
(De São Paulo- SP até as cidades-sede: distância média percorrida 1.625 km)

Uso

Montagem das mesas no local de utilização | Utilização por dez anos.

Fim de vida

Deslocamento rodoviário para o aterro sanitário | Decomposição da mesa.

Processo

Material

Fator de Emissão

Cobertura
geográfica

Fonte

Painel de MDF

Painel de fibras de média densidade (MDF)

199 kg CO2eq / m³

Brasil

PIEKARSKI,
2013

latex, at plant [RER]

2,63 kg CO2eq / kg

Europa

ecoinvent

solvents, organic, unspecified, at plant
[GLO]

2,44 kg CO2eq / kg

Global

ecoinvent

toluene, liquid, at plant [RER]

1,50 kg CO2eq / kg

Europa

ecoinvent

Decorative High‐Pressure Laminate

3,34 kg CO2eq / m²

Global

ICDLI 2012

Cola

Revestimento

Tipo de MDF

Fator de Emissão
(kg CO2eq / m³)

Cobertura geográfica

Fonte

Medium Density Fibreboard, at plant
[RER]

501

Europa

ecoinvent

Medium Density Fiberboard

621

Estados Unidos

WILSON, 2010

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

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Aquisição de materiais e pré-processamento
40,17 kg CO2-eq.

Produção 0,08 kg CO2-eq.

64,9%

0,1%

Distribuição do produto e armazenamento 18,29
kg CO2-eq.

Uso 0,03 kg CO2-eq.

Fim de Vida 3,29 kg CO2-eq.

29,6%

0,1%

5,3%

-150,00
Aquisição de materiais e préprocessamento kg CO2-eq.

-100,00

-50,00

0,00

50,00

100,00

40,17
-91,68

-51,51
0,08
13,75

Produção kg CO2-eq.

13,83
Não Biogênico

18,29

Distribuição do produto e
armazenamento kg CO2-eq.

Biogênico
Balanço

18,29
0,03

Uso kg CO2-eq.

0,03
3,29
Fim de Vida kg CO2-eq.

77,93

81,21

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

26,3%

7,2%

31,6%

0,1%

29,4%

0,1%

5,3%

Cor

Etapa

Análise

Aquisição de materiais e
pré-processamento

O laminado responde pela maior contribuição das emissões, devido à alta pegada de
carbono dos seus insumos e às emissões de sua produção, em que há elevado consumo
energético (ICDLI, 2008). Em seguida, com uma pequena diferença, aparece a
produção de MDF, devido principalmente à alta utilização de insumos químicos, como
as resinas petroquímicas, parafinas e outros aditivos, e utilização de combustíveis
fósseis no processo de secagem que pode utilizar o gás natural no lugar de pó de
madeira, de prensagem que utiliza óleo térmico, aquecido com gás natural, e no
transporte rodoviário (PIEKARSKI, 2013). A cola também apresenta ordem de
grandeza considerável para um único insumo, porém perde destaque frente à grande
participação dos outros dois processos.

Produção

Por haver apenas o consumo de energia elétrica, a contribuição aqui é desprezível,
principalmente porque a matriz elétrica brasileira possui um fator de emissão menor
do que a média global. Em localidades com matrizes mais carbono-intensivas, essa
etapa apresentaria maiores emissões.

Distribuição e
armazenamento

O impacto desta etapa é devido ao uso de combustíveis fósseis, principalmente o óleo
diesel, no transporte rodoviário nacional.

Uso

Fim de vida

Insumo
Papel decorativo
Papel Kraft
Resina Melamínica
Resina Fenólica

Semelhante à etapa de produção, o impacto nessa etapa é decorrente do uso de
ferramenta elétrica para a montagem do móvel. Esse processo tem impacto mínimo
frente às emissões totais do ciclo de vida.
Há impacto devido ao transporte da mesa até o aterro sanitário; porém, esse valor é
pequeno frente às demais emissões do ciclo de vida da mesa. Além disso, o restante do
carbono absorvido na etapa de silvicultura, durante o crescimento do eucalipto ou do
pinus, é devolvido à atmosfera nesta etapa.

Material

Massa (%)

Fator de
Emissão (kg
CO2 eq / kg)

Cobertura
geográfica

Fonte

paper, woodfree, coated,
at regional storage
paper kraft paper,
unbleached, at plant
melamine formaldehyde
resin, at plant

2 a 12

1,27

Europa

ecoinvent

55 a 62

0,85

Europa

ecoinvent

2 a 12

4,62

Europa

ecoinvent

phenolic resin, at plant

20 a 32

4,16

Europa

ecoinvent

Cenário

Alteração

Padrão

-

↓

↓

↓

↓

Pegada de carbono

Variação em
relação ao padrão

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

1.200 mesas de MDF
Automóvel a gasolina, com consumo médio de 9,5 km/litro, percorrendo
384.000 km, ou seja, 9,5 voltas na Terra.

Televisão LCD 32 polegadas ligada durante 10.300.000 horas, ou seja,
1180 anos.

Um passageiro fazendo 17 voos de ida e volta de São Paulo para o Japão, e
um voo de ida, num total de 34 trechos voados.

Categoria de impacto ambiental

Hotspots
Consumo de resíduos de
Uso de gás natural para geração
Consumo de Utilização de Resina UF
madeira como
de energia térmica nas plantas
energia elétrica (Ureia-Formaldeído)
combustível

Acidificação
Depleção da camada de ozônio
Depleção de combustíveis fósseis
Depleção de recursos abióticos
Ecotoxidade
Eutrofização
Formação fotoquímica de ozônio
Mudanças Climáticas
Toxicidade humana
A contribuição desse processo foi considerada significativa para a categoria de impacto ambiental indicado
A contribuição desse processo não foi considerada significativa para a categoria de impacto ambiental indicado

Consumo e
transporte de
cavacos

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

vMDF

30%

10% rMDF

20%

20% rMDF

10%
0%

Etapa do
Ciclo de Vida

Potenciais riscos socioambientais da cadeia do mobiliário
 Condições degradantes de trabalho (análogo ao escravo; uso de mão de obra infantil)
 Ambiente insalubre para o trabalhador

Aquisição de
materiais e préprocessamento

 Uso excessivo de água
 Uso de matéria-prima de origem ilegal (madeira de florestas nativas)
 Perda de biodiversidade, erosão e degradação do solo como resultado do manejo incorreto de
florestas ou extração ilegal
 Geração excessiva de resíduos tóxicos (tintas) e destinação inadequada
 Emissões de GEEs devido ao transporte e produção dos painéis de MDF

 Uso de materiais tóxicos e produtos químicos para confecção dos painéis de MDF, como
formaldeídos
 Geração de resíduos industriais
 Geração de efluentes
 Emissões de GEEs no transporte
 Condições degradantes de trabalho

Produção

 Geração excessiva e descarte inadequado de resíduos (MDF, pó e serragem, laminados, cola)
 Emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) como resultado de solventes
 Emissões de GEEs no transporte (distribuição)

Distribuição e
armazenamento

 Emissões de GEEs no transporte (distribuição)
 Uso excessivo de energia

Uso

 Geração excessiva de resíduos de embalagem (papelão e plástico)
 Geração excessiva de resíduos volumosos devido à constante/ rápida substituição do mobiliário
 Emissões de GEEs no transporte (distribuição) e decomposição

Fim da vida

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

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

 Conformidade Ambiental
http://www.serasaexperian.com.br/relatorio/confor
midade-ambiental/

 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Cons
ulta.seam

Outras referências (certificações e selos):











Forest Stewardship Council | FSC
Programa Brasileiro de Certificação Florestal | Cerflor
Rótulo ABNT Qualidade Ambiental
NF 217 para mobiliário
Selo Ecológico da União Europeia | EU Flower
ISO 14.000
Certificação Level R
Certificação Cradle to Cradle para móveis
Descrição de casos e indicação de decretos e leis sobre consumo de madeira em UEHARA et al (2011).






















Details
Product: Mesa [A6 (Uso -> P1)] (50,11 kg) Quantity 61,86
Phase: material acquisition & pre-processing Quantity
40,17
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 40,17
Material
Data
Material
Quantity
Type
Source
User
Good
Laminado
19,33
Defined
ecoinvent
Good
transport, lorry >16t, fleet average [RER]
0,04
2.2
User
Good
MDF Fábrica
14,39
Defined
ecoinvent
Good
transport, lorry >16t, fleet average [RER]
1,98
2.2
ecoinvent
Good
toluene, liquid, at plant [RER]
1,65
2.2
ecoinvent
Good
latex, at plant [RER]
1,21
2.2
ecoinvent
Good
solvents, organic, unspecified, at plant [GLO]
1,55
2.2
ecoinvent
Good
transport, lorry >16t, fleet average [RER]
0,01
2.2
Phase: production Quantity 0,08
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 0,08
Material
Data
Material
Quantity
Type
Source
ecoinvent
Good
electricity, low voltage, at grid [BR]
0,08
2.2
Phase: distribution & storage Quantity 18,29
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 18,29
Material
Data
Material
Quantity
Type
Source
ecoinvent
Good
transport, lorry 7.5-16t, EURO5 [RER]
18,29
2.2
Phase: use Quantity 0,03
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 0,03
Material
Data
Material
Quantity
Type
Source
ecoinvent
Good
electricity, low voltage, at grid [BR]
0,03
2.2
Phase: end-of-life Quantity 3,29
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 3,29
Material
Data
Material
Quantity
Type
Source
transport, municipal waste collection, lorry
ecoinvent
Good
3,29
21t [CH]
2.2
61,86

Unit
kg CO2eq.
kg CO2eq.
kg CO2eq.
kg CO2eq.
kg CO2eq.
kg CO2eq.
kg CO2eq.
kg CO2eq.

Unit
kg CO2eq.

Unit
kg CO2eq.

Unit
kg CO2eq.

Unit
kg CO2eq.
kg CO2eq.

Process
T Laminado
T Laminado
T MDF
T MDF
P Cola
P Cola
P Cola
T Cola

Process
Corte

Process
Distribuição

Process
Montagem

Process
T Aterro

