Iniciativa Compras Sustentáveis & Grandes Eventos

Premissas e Etapas do Ciclo de Vida

Resultados – Pegada de Carbono

Características: panfleto de papel branco, tipo couché, tamanho
A4, gramatura 130 g/m2 para impressão offset, frente e verso.
68,7%

Função: disponibilizar informações turísticas e de localização aos
que frequentarem os estádios da Copa 2014 e/ou o entorno.
Aquisição de materiais e pré-processamento: Silvicultura
(plantação e corte de árvores, insumos e maquinário
agrícola) | Deslocamento rodoviário do campo para a
indústria de papel (80 km) | Produção da polpa de celulose
(energia, insumos químicos, etc.) | Produção da tinta e
deslocamento até a gráfica (60 km).
Produção: Impressão offset (utilização de todo o maquinário
elétrico na gráfica).
Distribuição e armazenamento: Deslocamento rodoviário
da indústria para as 12 cidades-sede (de São Paulo, SP para
outros estados).
Uso: Único (leitura imediata após recebimento)
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:


Concepção de arte do panfleto.



Embalagem da tinta de impressão, do papel (da fábrica para a
gráfica) e dos panfletos impressos (da gráfica para
distribuição).

3,6%

23,3%

0,0%

4,4%

No caso de compra de papel para escritório, sugerimos que seja reavaliada a real necessidade da compra e pretendida a
redução da quantidade e o aumento da eficiência no uso de itens já adquiridos e melhorias na conservação. Em
complemento à fase de uso sugerimos também:

OUTRAS
ESPECIFICAÇÕES

ATRIBUTOS SOCIAIS | AMBIENTAIS



o

Estimular o uso de e-mail e arquivamento digital a fim de substituir as impressões;

o

Instalar programas/ softwares que controlem o número de impressões por colaborador, equipe ou
departamento;

o

Ao imprimir, utilizar o papel frente e verso e a página dupla (é preciso um equipamento adequado para
cumprir tal função);

o

Instalação de uma estrutura mínima para a disposição correta de resíduos dentro dos estabelecimentos e
contratação formal de cooperativas locais que possam garantir a destinação correta do papel usado

o

Mapear riscos socioambientais inerentes a todo ciclo de vida (da extração de matéria-prima ao fim de vida),
bem como pesquisar o comportamento e a disponibilidade de opções mais sustentáveis não somente para o
papel tamanho A4, mas para a potencial aplicação de atributos de sustentabilidade em outros tipos de papel,
como os gráficos.

o

Observar ocorrência de impactos ambientais significativos referentes à contaminação da água e ar, perda de
biodiversidade e uso do solo, principalmente ligados ao desmatamento, toxicidade por uso de alvejantes ou
outros químicos perigosos e uso intensivo de energia na indústria.

o

Consultar normas da ABNT e critérios de selos e certificações FSC, CERFLOR para a elaboração dos
atributos de sustentabilidade.



Verificação de normas técnicas e legislação pertinente sobre utilização de substâncias químicas, como o cloro
elementar. O mínimo é que seja livre de cloro elementar (Elemental Chlorine Free - ECF) ou totalmente livre de
cloro (Totally Chlorine Free – TCF).



Caso haja embalagens de papel ou papelão, estas devem ser feitas de fibra reciclada e/ou de fibra virgem,
proveniente de exploração florestal certificada (selo FSC, Cerflor ou equivalente). Em caso de utilização de
pallets, interessante que estes também sejam de madeira com garantia de origem.



Exigência de documento ou declaração que comprove a procedência (legal) da madeira adquirida pelo fabricante.
Para compra de papel feito com matéria-prima virgem, é importante também solicitar certificações da cadeia de
custódia, como FSC ou equivalentes.



Verificação sobre a tecnologia empregada na planta industrial, a qual deve possibilitar o controle de emissões
atmosféricas e da qualidade dos efluentes industriais provenientes, principalmente, do processo de
branqueamento das fibras – para tal verificação pode-se buscar certificações das séries ISO 9000 e 14000.



Utilização de combustível de fonte renovável e com baixo grau de emissão de gases de efeito estufa (GEE) para o
transporte.



Indicação da proporção exata dos tipos de papel: o mínimo indicado é 75% de reciclado (aparas pré e pósconsumo) e 25% papel virgem. Idealmente, se encontrados fornecedores, vale considerar a proporção mínima de
50% de fibras de madeira de exploração florestal certificada (FSC ou equivalente) e 50% de fibra reciclada (pósconsumo).



Busca por garantia de origem da parcela pós-consumo, a fim de que seja proveniente de reciclagem, com inclusão
de cooperativas de catadores de material reciclado.

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.




Cor

Etapa

Processos considerados

Aquisição de materiais e
pré-processamento

Todas as etapas de produção do papel são consideradas como um processo único
dentro dessa etapa. O mesmo ocorre com a produção de tinta para impressão.
Deslocamento das fábricas de papel e tinta até a gráfica.

Produção
Distribuição e armazenamento
Uso
Fim de vida

Impressão offset, o que inclui todo o processo gráfico.
Deslocamento do local de produção do panfleto até as 12 cidades-sede.
Único.
Descarte (transporte para o aterro sanitário).

Emissão
(kg CO2e / kg)

Cobertura geográfica

Suzano Report A4

1,197

Brasil

SUZANO, 2012

printing colour, offset, 47.5% solvent, at plant [RER]

1,804

Europa

ecoinvent

Material

Fonte

Emissão
(kg CO2e / kg)

Cobertura geográfica

Offset

0,659

Brasil

Couche internacional

1,272

Europa

ecoinvent

Couche internacional

1,796

Europa

VERCALSTEREN, 2011

Magazine paper

2,000

EUA/ Canadá

AXEL, 2008

Coated freesheet

1,755

Suécia/ Alemanha

NCASI, 2007

Tipo de papel

Fonte
GALDIANO, 2006

Quantidade

Unidade

8,108

gramas

Tinta

1,086E-01

gramas

Água

1,680E-06

m3

8,218

gramas

Energia Elétrica

1,123E-03

kWh

Gás Natural

9,356E-04

kWh

Papel A4 (gramatura 130 g/m2)
Materiais de Entrada

Materiais de Saída

1 panfleto

Energia

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%

10%

20%

30%

Aquisição de materiais e pré-processamento
9,43 g CO2-eq.

Produção
0,50 g CO2-eq.

Fim de vida
0,60 g CO2-eq.

50%

60%

70%

80%

68,7%

3,6%

Distribuição do produto e armazenamento
3,19 g CO2-eq.

Uso
0,00 g CO2-eq.

40%

23,3%

0,0%

4,4%

-10,00
Aquisição de materiais e pré-7,99
processamento (g CO2-eq.)

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

9,43
1,44
0,50

Produção (g CO2-eq.)
0,50
Distribuição do produto e
armazenamento (g CO2-eq.)

Não Biogênico

3,19

Biogênico

3,19

Total

Uso (g CO2-eq.)
0,60
Fim de vida (g CO2-eq.)

Cor

7,99
8,59

Etapa

Análise

Aquisição de materiais e
pré-processamento

A produção do papel aparece como o que mais contribui com a pegada de carbono,
devido ao alto gasto energético necessário na produção da polpa de celulose e na sua
transformação em papel (ENVIRON, 2012). A tinta, apesar de ter uma pegada de
carbono por kg superior à do papel, contribui menos em proporção de massa e, por
isso, impacta pouco no resultado final. O transporte de papel e tinta, nessa etapa,
pode ser considerado insignificante frente ao ciclo de vida total do produto.

Produção

Por não haver emissão direta e apenas 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 carbonointensivas, essa etapa apresentaria maiores emissões.

Distribuição e
armazenamento

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

Uso

Não apresenta impacto, visto que não há emissões provenientes da leitura do
panfleto.

Fim de vida

Há impacto devido ao transporte do material até o aterro sanitário; porém, esse valor
é irrisório diante das demais emissões do ciclo de vida. Além disso, todo o carbono
absorvido na etapa de silvicultura, durante o crescimento do eucalipto, é devolvido à
atmosfera nesta etapa.

10
8

9,2

6
8,0

4
3,2

2
0
Papel
-2
-4
-6
-8
-10

-8,0

0,2

0,5

Tinta

Impressão

0,5
Distribuição

Transporte
Aterro

0,1
Aterro

Biogênico
Não Biogênico

Cenário

Alteração

Padrão

-

gramatura
130 g/m2
↓
115 g/m2

gramatura
130 g/m2
↓
150 g/m2

impressão
2 lados
↓
1 lado

distribuição
impressão centralizada
↓
impressão
descentralizada

Pegada de carbono

Variação em relação
ao padrão

-

-11%

15%

-1%

-23%

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

Jogos
previstos
6

Lotação
máxima
62.547

Público previsto
durante a Copa
375.282

Brasília (DF)

7

70.064

490.448

Cuiabá (MT)

4

42.968

171.872

Curitiba (PR)

4

41.456

165.824

Fortaleza (CE)

6

64.846

389.076

Manaus (AM)

4

42.374

169.496

Natal (RN)

4

42.086

168.344

Porto Alegre (RS)

5

48.849

244.245

Recife (PE)

5

44.248

221.240

Rio de Janeiro (RJ)

7

78.639

550.473

Salvador (BA)

6

48.747

292.482

São Paulo (SP)
Total (previsto) de
espectadores

6

69.160

414.960

Cidade-sede
Belo Horizonte (MG)

3.653.742

3.600.000 panfletos
Automóvel a gasolina, com consumo médio de 9,5 km/litro, percorrendo
260.000 km, ou seja, 6,5 voltas na Terra.

Televisão LCD 32 polegadas ligada durante 7.000.000 horas, ou seja, 795
anos.

Um passageiro fazendo 11 voos de ida e volta de São Paulo para o Japão, e
um voo de ida, num total de 23 trechos voados.

Fonte
Categoria de impacto ambiental

Environ, 2012

Mudanças Climáticas
Acidificação
Consumo de Energia
Depleção da Camada de Ozônio
Ecotoxicidade
Eutrofização
Formação Fotoquímica de Ozônio
Toxicidade Humana
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%)





Matéria-prima

Uso

Madeira, papel reciclado, alvejantes, tintas, corantes e outros
químicos.

Diversas aplicações são possíveis, como em jornais,
impressões, envelopes, caixas, papel higiênico.

Fabricação

Gestão de Resíduos

Descascamento e cozimento da madeira (mecânico ou químico);
limpeza e branqueamento da polpa; fabricação do papel e
bobinagem/ corte; possível aplicação de revestimentos.

Destinação
de
resíduos,
incluindo
compostagem, aterro e incineração.

reciclagem,

• Uso de recursos naturais (madeira e água)
• Uso de químicos perigosos, especialmente devido ao branqueamento de materiais; o uso de cloro como
branqueador pode gerar compostos clorados tóxicos; corantes, tintas e outros produtos químicos também
podem ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.
• Contaminação de sistemas aquáticos pelas águas residuais que contêm tóxicos. Geração de grandes
quantidades de lodo contaminado, resultante do tratamento dos efluentes.
• Uso intensivo de energia e água nos processos fabris.
• Fontes de ruído e odor significativo na produção de papel e celulose.

Etapa do
Ciclo de Vida

Potenciais riscos socioambientais do setor de papel
 Uso excessivo de água
 Uso degradante do solo
 Exploração ilegal ou predatória de madeira nativa (desmatamento)
 Redução da biodiversidade devido à extensão/ expansão da monocultura
 Conflitos territoriais sociais relacionados à predominância de sistemas mecanizados de

Aquisição de materiais
e pré-processamento

monocultura
 Uso de materiais tóxicos e produtos químicos para branqueamento da fibra de celulose
 Geração de resíduos industriais
 Geração de efluentes
 Condições degradantes de trabalho no campo
 Emissões de GEEs no transporte
 Origem ilegal da matéria-prima

 Condições degradantes de trabalho na indústria
 Geração excessiva de resíduos, especialmente nas embalagens para distribuição
 Geração de efluentes líquidos tóxicos e/ou em excesso
Produção

 Emissões de GEEs no transporte (distribuição)
 Uso excessivo de energia
 Uso de tintas tóxicas durante impressão

Distribuição e
armazenamento

 Emissões de GEEs no transporte (distribuição)
 Geração excessiva de resíduos/ Aquisição desnecessária

Uso

 Destinação incorreta do material reciclado
 Emissões de GEEs no transporte

Fim da vida

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

Exemplos de referências (certificações e selos):










Selo FSC | Forest Stewardshio Council
Selo Rainforest Alliance |
Selo CERFLOR | Programa Brasileiro de Certificação Florestal
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) | Programa de Reconhecimento de Sistemas de
Certificação Florestal
NM-ISO 2470:2001 | Medida do fator de reflectância difusa no azul (alvura ISO) sobre papel, cartão e pastas
celulósicas
Selo Processed Chlorine Free ou Totally Chlorine Free
ECO Label EU for copying and graphic paper | Etiqueta ecológica europeia para papéis de impressão e gráfica
ABNT NBR 15755:2009 | Papel e cartão reciclados - Conteúdo de fibras recicladas - Especificação

AMBIENTAIS











Identificação e mapeamento dos potenciais impactos ambientais da cadeia produtiva e fornecedora por
meio da abordagem de ciclo de vida (ver Tabela ).
Verificação de normas técnicas e legislação pertinente sobre utilização de substâncias químicas, como o
cloro elementar. No Brasil, o processo de branqueamento tem sido feito, majoritariamente, com dióxido de
cloro, que deve aparecer como exigência nas especificações substituindo o cloro elementar, ainda que não
seja a solução ideal. Assim, o mínimo é que seja Elemental Chlorine Free - ECF (livre de cloro elementar) ou
Totally Chlorine Free – TCF (totalmente livre de cloro).
Caso haja embalagens de papel ou papelão, estas devem ser feitas de fibra reciclada e/ou de fibra virgem,
proveniente de exploração florestal certificada (selo FSC, Cerflor ou equivalente). Em caso de utilização de
pallets, interessante que estes também sejam de madeira com garantia de origem.
Exigência de documento ou declaração que indique a procedência (legal) da madeira adquirida pelo
fabricante. Para compra de papel feito com matéria-prima virgem, é importante também solicitar
certificações da cadeia de custódia, como FSC ou equivalentes.
Verificação sobre a tecnologia empregada na planta industrial, a qual deve possibilitar o controle de
emissões atmosféricas e da qualidade dos efluentes industriais provenientes, principalmente, do processo
de branqueamento das fibras – para tal verificação, podem-se buscar certificações das séries ISO 9000 e
14000.
Utilização de combustível de fonte renovável e com baixo grau de emissão para o transporte.

SOCIAS | DIREITOS HUMANOS e DIVERSIDADE


Garantia sobre o cumprimento de legislação trabalhista e regularidade dos contratos de trabalho.



Proibição de trabalho infantil e trabalho análogo ao escravo, especialmente na exploração madeireira.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES






Indicação da proporção exata dos tipos de papel . O mínimo indicado é que haja 75% de reciclado (aparas
pré e pós-consumo) e 25% papel virgem. Idealmente, se encontrados fornecedores vale considerar a
proporção mínima de 50% de fibras de madeira de exploração florestal certificada (FSC ou equivalente) e
50% de fibra reciclada (pós-consumo).
Busca por garantia de origem da parcela pós-consumo, a fim de que seja proveniente de reciclagem, com
inclusão de cooperativas de catadores de material reciclado.
O nível de alvura deve ser de 55 a 70%, dependendo da aplicação de uso e da aceitação dos usuários do
produto .
Garantia de comunicação e transparência, para legitimar a inclusão de atributos de sustentabilidade, por



meio da sinalização pública e oficial ao mercado fornecedor sobre as exigências.
No caso de contratação de serviços de impressão, vale especificar o tipo de papel que deverá ser usado
pela gráfica.

Product: Panfleto [A12 (Use -> RF)] (7,5927 g) Quantity 0,0218
Phase: material acquisition & pre-processing Quantity 0,0098
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption
Quantity 0,0098
Data
Source
ecoinvent
2.2
ecoinvent
2.2
ecoinvent
2.2
ecoinvent
2.2

Quanti
ty

Data
Source
ecoinvent
Good
electricity, medium voltage, at grid [BR]
2.2
heat, natural gas, at industrial furnace >100kW ecoinvent
Good
[RER]
2.2
ecoinvent
Good
tap water, at user [RER]
2.2
Phase: distribution & storage Quantity 0,0029
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption
Quantity 0,0029
Data
Material Type Material
Source
ecoinvent
Good
transport, lorry 7.5-16t, EURO3 [RER]
2.2
Phase: end-of-life Quantity 0,0086
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption
Quantity 0,0005
Data
Material Type Material
Source
ecoinvent
Good
transport, municipal waste collection, lorry 21t [CH]
2.2
Type: Indirect Emissions of Waste Disposal Quantity 0,0081
Data
Material Type Material
Source
disposal, paper, 11.2% water, to sanitary landfill ecoinvent
Bad
[CH]
2.2

Quanti
ty

Material Type Material
Good

printing colour, offset, 47.5% solvent, at plant [RER]

Good

transport, lorry 3.5-7.5t, EURO3 [RER]

Good

paper, woodfree, coated, at regional storage [RER]

Good

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

0,0002
0,0000
0,0095
0,0001

Unit
kg
eq.
kg
eq.
kg
eq.
kg
eq.

CO2CO2CO2CO2-

Process
Trans Tinta
Trans Tinta
Trans Papel
Trans Papel

Phase: production Quantity 0,0005
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption
Quantity 0,0005
Material Type Material

0,0003
0,0002
0,0000

Unit

Process

kg CO2- Impressão:
eq.
Production
kg CO2- Impressão:
eq.
Production
kg CO2- Impressão:
eq.
Production

Quanti
ty

Unit

0,0029

kg CO2T2
eq.

Quanti
ty

Unit

0,0005

kg CO2- endoflife:
eq.
Life

Quanti
ty

Unit

0,0081

kg CO2- endoflife:
eq.
Life

Process

Process
End-of-

Process
End-of-

