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RESUMO 

 

TAKEDA, A. Levantamento de Métodos de Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida (AICV) e 
Análise Comparativa dos Métodos mais Utilizados. Monografia apresentada ao curso de 
Graduação em Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de 
São Paulo, São Carlos, 2008. 
 

 

 

O crescente consumo do mundo globalizado não respeita limites ambientais e sociais e  

desconsidera a capacidade suporte do meio ambiente. O grande desafio, atual e futuro, é 

conciliar padrão de vida e sustentabilidade, buscando um equilíbrio que garanta recursos para 

as futuras gerações. A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) surge como uma ferramenta importante, 

útil e completa na avaliação de impactos ambientais de produtos e processos. Na aplicação de 

uma ACV, a terceira etapa, a Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida (AICV),  é realizada após as 

fases de definição de objetivo e escopo e análise de inventário. A fase de avaliação de impacto é 

dirigida à avaliação da significância de impactos ambientais potenciais, usando os resultados da 

análise de inventário. Em geral, este processo é a tentativa de compreender estes impactos. 

Diversos métodos de AICV foram ou estão sendo desenvolvidos em muitos países da Europa 

(Eco-indicator, CML, IMPACT 2002+, EDIP), Canadá (LUCAS), Estados Unidos (TRACI), Japão 

(LIME e JEPIX), entre outros. O presente estudo propõe, por meio de uma revisão sistemática, 

levantar os Métodos de Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida (AICV) existentes em artigos 

internacionais, focando-se em artigos de língua inglesa disponíveis em nove bancos de dados 

selecionados para esta pesquisa. Ao final, após a contagem dos Métodos de AICV mais citados e 

utilizados nesta literatura. Os métodos mais citados são descritos e os dois métodos mais 

utilizados, CML e Eco-Indicator, comparados em maiores detalhes ao final do trabalho. 

 

 

 

Palavras-chave: Métodos de Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida, AICV, Avaliação de Impacto 

de Ciclo de Vida, Avaliação de Ciclo de Vida, Revisão Sistemática, CML 2001, Eco-Indicator 99. 
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ABSTRACT 

 
TAKEDA, A. Survey of Life Cycle Impact Assessment (LCIA) Methods and Comparative Analysis 
among the most used methods. Graduation Thesis presented under Environmental Engineering 
Graduation Course, University of São Paulo, São Carlos, 2008.  
 
 

 

The increasing consumption of the global world does not respect environmental and social 

limits and does not consider the support capacity of the environment. The great challenge, 

nowadays and in the future, is to conciliate standard of life and sustainability, looking for an 

equilibrium that guarantees environmental resources for the future generations. The Life Cycle 

Assessment methodology emerges as an important tool, useful and complete in assessing 

environment impact of products and processes. In a LCA application case, the third phase, Life 

Cycle Impact Assessment (LCIA), is done after the phases of Goal and Scope definition and the 

Inventory analysis. The Impact Assessment phase is directed towards the evaluation of the 

significance of potential environmental impacts, using the results from the Inventory analysis 

phase. In general, this process is an attempt to understand the impacts. Several methods of LCIA 

were or are being developed in some European countries (Eco-indicator, CML, Impact 2002, 

EDIP), Canada (LUCAS), United States (TRACI) and Japan (LIME and JEPIX), among others. The 

present study proposes, by a Systematic Revision, to raise Life Cycle Impact Assessment 

Methods existing in international articles, focusing in articles written in English available in nine 

selected data banks. In the end, after counting LCIA methods, it has been found the most cited 

and used methods among the articles collected. The most cited methods were described and 

the two most used methods, CML and Eco-indicator, were compared in details. 

 

 

 

 

Key-words: Life Cycle Impact Assessment Methods, Life cycle Impact Assessment, Life Cycle 

Assessment,  Systematic Review, CML 2001, Eco-Indicator 99. 
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1 Introdução  

 

No mundo globalizado, os países se agilizam para assegurar uma fatia do mercado internacional. 

Sabe-se que tal desejo é acompanhado de necessidades de melhorias, principalmente, no 

desempenho ambiental de todas as atividades produtivas. 

Vários países já adotam regulamentos ambientais para controle da poluição industrial e no 

Brasil, temos Estados que já implantaram ou trabalham políticas de adoção de metodologias 

ecoeficientes.  

Mundialmente, segundo Barreto et al. (2007), as primeiras manifestações por mudanças foram 

determinadas pelo esgotamento dos recursos, como o caso da escassez de madeira para 

fundição do ferro, construção de moradias, fortificações, mobiliário, instrumentos, armas e 

combustível para aquecimento e preparação de alimentos, cuja exploração era intensiva desde 

a era medieval. As ações para reduzir a poluição somente foram iniciadas a partir da Revolução 

Industrial. 

Ehrlich (1968) sugeriu que os impactos ambientais das atividades humanas dependiam 

basicamente de três variáveis: o tamanho da população, a riqueza e a tecnologia aplicada. 

Segundo Ehrlich, a equação IPAT sugere que o impacto ambiental (I) é o produto da população 

(P), riqueza per capita (A) e tecnologia (T). As Nações Unidas sugerem que a população global, 

assim como o padrão de vida médio (o nível de riqueza), vão aumentar consideravelmente nos 

próximos 50-100 anos. (LUTZ et al., 2001). 

Sendo assim, se a tecnologia permanecer constante, o impacto ambiental (I) pode aumentar 4 

vezes nos próximos 50-100 anos. Entretanto cientistas afirmam que é possível aumentar 

consideravelmente a tecnologia aplicada. Mais precisamente, discute-se que é possível produzir 

e oferecer os mesmos produtos e serviços com menos de um quarto do impacto ambiental 

tipicamente gerado atualmente. Nos termos do IPAT, isto implica que a eficiência do fator T é 

aumentado com um fator 4. Em uma rápida perspectiva isto significa que devemos duplicar 
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nossa riqueza enquanto reduzimos à metade o consumo de recursos, e assim criando um 

mundo mais sustentável. (WEIZSAECKER et al., 1998).  

Pode parecer irreal desenvolver produtos que representem uma redução no impacto ambiental 

de fator 4, mas em 50-100 anos isso será não apenas um pensamento esperançoso, mas uma 

necessidade. Então, a longo prazo, o desenvolvimento de produtos de fator 4 significa que 

conseguiremos realmente evitar um aumento dos impactos ambientais, apesar do esperado 

aumento populacional e do nível de riqueza. 

Dados recentes de cálculo de pegada ecológica de países com as maiores economias e 

populações são mostradas na Tabela 1. Mesmo muito longe de mostrar a completa realidade da 

sustentabilidade, esses resultados mostram quantos países, tanto desenvolvidos como em 

desenvolvimento,  ultrapassaram as suas capacidades ecológicas, ou seja, a capacidade do meio 

em suportar os impactos ambientais (TANZIL e BELOFF, 2006). 

 

Tabela 1 - Pegada ecológica e biocapacidade, por pessoa por país 

 

 
Fonte: Tanzil e Beloff, 2006. 
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Em meio à necessidade dessa mudança, a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), uma das 

ferramentas da Ecologia Industrial, é importante porque pode ser usada como guia na busca por 

produtos e serviços mais limpos.  

Ribeiro et al. (2003) define Ecologia Industrial como uma resposta, da comunidade de 

Engenharia, ao impacto do sistema industrial nos os ecossistemas naturais que o mantém. 

Ainda segundo o autor, a relação indústria/ambiente atual é insustentável e deve ser 

modificada - uma tarefa que exige grande participação dos engenheiros. 

A Ecologia Industrial mostra que não se pode realizar avaliações fragmentadas de impactos 

ambientais causados pela produção industrial. As oportunidades de redução da geração de 

rejeitos e do consumo de matérias primas e energia devem ser analisadas de forma sistêmica, 

visando interligar o destino de materiais e de sua transformação em produto por meio de vários 

processos.  

A ACV constitui uma ferramenta indispensável para o melhor acompanhamento dos ciclos de 

produção e a identificação de alternativas de interação entre processos. Pode ser utilizada para 

comparar o potencial de impacto ambiental entre diferentes concepções/tipos de produtos na 

busca por alternativas mais sustentáveis. Isso é relevante não só no desenvolvimento de 

produtos, mas também na orientação aos consumidores sobre quais produtos comprar. A ACV 

auxilia também a responder questões do tipo: em que parte do ciclo de vida de um produto 

ocorrem os maiores impactos ambientais?  É durante a extração da matéria-prima, na etapa de 

manufatura do material, na etapa de processamento, na fase de uso ou durante o transporte? 

Nas companhias esse conhecimento pode ser importante na busca por fornecedores 

ecologicamente corretos e na sociedade pode ser utilizado para adequar as políticas e 

regulamentos ambientais. Assim evitando um desencontro ente o foco do regulamento e as 

áreas de maior interesse ambiental. 

Utilizando-a como ferramenta-guia, a ACV pode promover mudanças tecnológicas fundamentais 

na produção e nos produtos, em parte devido ao efeito multiplicador ao longo da cadeia de 

produção. 
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De acordo com Stano (2005), em seu artigo para o Instituto do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente no Brasil (PNUMA Brasil), a ACV, por seu caráter abrangente e 

integrador, vem encontrando inúmeras aplicações, principalmente nas economias mais 

desenvolvidas. As empresas vêm utilizando a ferramenta para reprojetar ou promover 

melhorias no desempenho ambiental de processos, produtos e serviços, atender a demandas ou 

melhorar a comunicação com o mercado e orientar investimentos  e estratégias. Os governos 

buscam obter, através da aplicação da ACV, subsídios para o estabelecimento de políticas 

voltadas para a gestão de produtos, de resíduos ou para a reciclagem, incluindo a criação de 

subsídios ou eco-impostos; visam também obter orientações para o estabelecimento de 

programas de rotulagem ambiental ou de “compras verdes”. As ONGs e outras organizações da 

sociedade utilizam os resultados das Avaliações para, por exemplo, orientar os consumidores 

em suas decisões de compra ou investimento.  

Além de tudo isso, estudos provam que os problemas ambientais são mais fáceis de serem 

prevenidos do que solucionados depois de já ocorridos. Assim sendo, uma vez que não é 

possível evitar completamente os impactos ambientais, é importante concentrar esforços 

principalmente onde as possibilidades de ocorrência são maiores. Embora não seja tão fácil 

apontar e solucionar as emissões de uma planta de produção, é em outras fases de seu ciclo de 

vida que muitos produtos causam maiores impactos ambientais. Em vez de tomar decisões que 

modifiquem ou adaptem somente a fase de produção, é necessário obter informações de todas 

as etapas do ciclo de vida de um produto, a fim de conhecer e avaliar os impactos presentes. A 

ACV é uma ferramenta formal desenvolvida especificamente para atender a esses requisitos e 

necessidades.   

A importância da ACV deriva não somente da possibilidade de se obter ganhos ambientais e 

econômicos por meio da melhoria da eco-eficiência de produtos e serviços. Está também 

relacionada à necessidade de se assegurar a competitividade de exportações face a eventuais 

barreiras que poderão ser impostas pelos países europeus, com a exigência da rotulagem 

ambiental dos produtos brasileiros com base na avaliação de seu ciclo de vida.  
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Essa rotulagem ambiental é objeto de norma internacional que já está em elaboração no órgão 

International Organization for Standardization (ISO) e poderá representar um poderoso 

incentivo à disseminação do uso da ACV mundialmente. 

A Avaliação de Ciclo de Vida será descrita em maiores detalhes na seção seguinte. Cabe agora 

mencionar que ela é composta de quatro fases, sendo a terceira delas – a Avaliação de Impacto 

de Ciclo de Vida (AICV) – responsável por expressar em categorias de impactos e em valores as 

informações obtidas na fase de Inventário de Ciclo de Vida (ICV). 

Quanto à questão da “valoração” dos impactos, não existe ainda um consenso entre 

pesquisadores sobre uma metodologia única e eficiente para a terceira fase da ACV, a Avaliação 

de Impactos. Observa-se então o surgimento de inúmeros métodos de AICV, cada vez mais 

precisos e abrangentes, visando traduzir de forma mais sólida os impactos ambientais 

observados nas fases anteriores em categorias e valores de impacto. 

Este estudo destina-se ao levantamento dos métodos de AICV citados na literatura internacional 

(artigos, em língua inglesa). Realizou-se uma revisão sistemática em diversos artigos, 

provenientes de nove bancos de dados, que apontou os métodos mais citados e mais utilizados 

nesta literatura. Para concluir, compararam-se os métodos mais utilizados. Desta forma, este 

estudo fornece um panorama geral dos métodos de AICV, quais os mais utilizados e quais os 

mais citados pelos pesquisadores da área de ACV em todo o mundo. 

O próximo capítulo trará a Revisão Bibliográfica, buscando na literatura tanto os conceitos 

fundamentais a este estudo, apresentando a ACV e suas fases, como exemplos atuais de 

aplicação dos mesmos. 
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2 Revisão bibliográfica 

 

2.1 A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV): histórico  e uso 

 

As origens do ACV remontam ao final dos anos 60 e o começo dos anos 70 do século XX, quando 

estudos ambientais aplicando a perspectiva de ciclo de vida foram usados para estimar o 

impacto ambiental.  

Em 1969, a companhia Coca-Cola fez um estudo para comparar o consumo de recursos e 

lançamentos ambientais associados a recipientes de bebida. Em 1972, no Reino Unido, Ian 

Boustead calculou a energia total utilizada na produção de vários tipos de recipientes de 

bebidas, incluindo vidro, plástico, aço, e alumínio.  Nos anos seguintes, Boustead consolidou a 

sua metodologia tornado-a aplicável a uma variedade de materiais, e em 1979 publicou o 

Manual de Análise da Energia da Indústria (JENSEN et al., 1997). 

Em 1997, Jensen et al. (1997) afirmou que a metodologia de ACV começava a consolidar-se – 

movendo-se rumo à maturidade. Naquela época, a utilidade e a técnica do ACV ainda estava em 

constante debate entre os pesquisadores. Entretanto, era cada vez maior a confiança da 

comunidade científica de que as técnicas emergentes tinham realmente futuro. Alguns 

manifestavam confiança no progresso da ferramenta, como Peter Hindle  da Procter & Gamble. 

Outros por outro lado, como Mike Jeffs da empresa ICI Polyurethanes, comentavam que a ACV 

estava muito distante da realidade do homem.  

Parte da dificuldade em tornar a ACV mais acessível advinha da necessidade de simplicidade do 

método, ou ao menos clareza para ajudar os tomadores de decisão a acreditar na robustez dos 

resultados. Dizia-se que as pessoas não tinham interesse e nem tempo de ler documentos 

extensos inteiros. Em contrapartida, se os resultados fossem muito simplificados o fator 

credibilidade poderia ser afetado. 
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O primeiro guia para a ACV foi publicado em 1993. O guia foi chamado de “Código de Prática” e 

desenvolvido por um grupo de trabalho na Society of Environmental Toxicology and Chemistry 

(SETAC). O código de práticas colocou o ACV na agenda como um termo amplamente aceito e 

como método para avaliar a performance ambiental de produtos. 

 Mais tarde, o Código de Prática foi substituído por um conjunto de padrões internacionais 

desenvolvidos pela ISO no período de 1997 a 2000 (ISO 14040-43). Mesmo sendo os padrões 

ISO muito mais detalhados, o código de práticas era muito mais ambicioso no que diz respeito a 

melhora da avaliação, que não foi incluída no padrão ISO (JENSEN et al., 1997; JERLANG et al., 

2001).   

De acordo com Bentrup et al. (2001), a ACV é uma metodologia utilizada para avaliar todos os 

impactos ambientais associados a um produto, processo ou atividade por meio da identificação, 

quantificação e avaliação dos recursos consumidos e de todas as emissões e resíduos gerados e 

introduzidos no meio ambiente. Atualmente, a ACV é predominantemente aplicada em 

produtos e processos industriais. 

Thrane e Schmidt (2006) definem a avaliação de ciclo de vida como uma ferramenta utilizada 

para avaliar os impactos ambientais de um produto ou serviço em todo o ciclo de vida (desde a 

extração da matéria prima até a disposição final). Para evitar confusões com outros tipos de 

ciclo de vida, a ACV é às vezes chamada de “Avaliação ambiental de ciclo de vida de produto”. A 

ACV pode ser aplicada em uma companhia ou mesmo como uma ferramenta social a fim de 

auxiliar o processo de formação e ajustamento de regras e regulamentos ambientais.  

Ainda segundo os autores, a ACV é a ferramenta ideal de avaliação ambiental de produtos e 

serviços, podendo ser utilizada tanto em conjunto com um sistema de gestão ambiental, como 

uma ferramenta para o Ecodesign. 

O padrão ISO 14040 define a ACV como sendo uma compilação e avaliação das entradas, das 

saídas e do potencial de impacto ambiental de sistema de produção em todo o ciclo de vida. Um 

sistema de produção é uma coleção de unidades de processos materialmente ou 

energeticamente conectados, que tem uma ou mais funções definidas.  
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O órgão SETAC  define ACV como um processo de avaliação de impactos ambientais associados 

a um produto, processo ou atividade pela identificação e quantificação de energia e materiais 

utilizados e resíduos emitidos ao ambiente. Outra utilidade do ACV seria a identificação e 

avaliação de oportunidades para auxiliar melhorias ambientais.  A avaliação inclui todas as 

atividades, processos e subprodutos conectados com o sistema analisado, incluindo o 

processamento de matéria prima, produção, manutenção, reciclagem e disposição final. 

Vale lembrar que os estudos de ACV não podem medir os reais impactos, mas somente os 

potenciais impactos, porque os impactos reais dependem de muitas variáveis como exposição, 

sensibilidade do ambiente afetado (ecossistema, humanos, etc.) na área afetada. 

Mesmo as metodologias de ACV sendo desenvolvidas para incluir a maior parte desses 

aspectos, os estudos de ACV serão sempre modelos do mundo e  podem apenas fornecer 

informações de potenciais impactos ambientais ou danos (UDO de HAES et al., 2002). 

A seguir, estão descritas a metodologia da ACV e as suas fases, sendo a fase 3 (AICV) mais 

detalhada por tratar-se do objeto de estudo deste trabalho. 

 

2.2 A metodologia de ACV 

 

Diferentes níveis de análise podem ser escolhidos na realização de uma ACV. A abordagem mais 

simples é a ACV conceitual, que é uma avaliação qualitativa dos aspectos ambientais desde a 

extração da matéria-prima até a disposição final. Além de conhecimentos ambientais básicos, 

este método não necessita conhecimentos sobre a metodologia de ACV e pode ser executado 

em questão de horas.  

A ACV conceitual é o primeiro e mais simples nível da ACV. Neste nível, a abordagem de ciclo de 

vida é utilizada para fazer uma avaliação de aspectos ambientais com base em um limitado, e 

geralmente qualitativo, inventário. A ACV conceitual pode, muitas vezes, responder a perguntas 

básicas como “Se existe uma estratégia para seguir com o Marketing verde?”, “Será que o 
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produto é significativamente diferente dos produtos da concorrência?”, etc. Às vezes, não há 

necessidade de uma análise quantitativa, mas sim de um entendimento da relação de 

vantagens, desvantagens e incertezas de um produto ou processo. Os resultados dessa análise 

conceitual podem ser apresentados utilizando declarações qualitativas ou sistemas de pontos 

simples, indicando componentes ou as trocas que têm maiores impactos ambientais e porquê. 

Durante a ACV conceitual podem ocorrer omissões de uma ou mais fases da ACV, ou redução do 

número de parâmetros  analisados, por exemplo, podendo-se investigar apenas o consumo de 

energia no ciclo de vida, mas não as emissões relacionadas com a sua contribuição para 

diferentes impactos ambientais. A partir dos requisitos da norma ISO é evidente a ACV 

conceitual que não são adequadas para fins de marketing ou outras forma públicas de 

divulgação de resultados.  

De forma mais detalhada, pode-se escolher entre uma ACV investigativa e uma ACV detalhada. 

Essas abordagens são orientadas de forma quantitativa e por isso requerem profundo 

conhecimento sobre a metodologia de ACV.  

 

2.3 A ACV investigativa e a ACV detalhada 

 
 

A ACV investigativa é caracterizada por uma coleta de dados relativamente simples com foco 

em dados existentes na literatura e em bancos de dados. Ela inclui tipicamente poucas 

categorias de impactos. Já a ACV detalhada utiliza uma abrangente coleta de dados incluindo 

dados empíricos e um amplo número de categorias de impacto, além de incluir uma abrangente 

análise de incerteza, sensibilidade e consistência da análise. 

Exemplos de aplicação dos diferentes níveis de detalhamento na ACV são mostrados na Tabela 

2. 
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Tabela 2 - Algumas aplicações da ACV. O “X” em negrito indica a forma mais utilizada. 

 

 

2.4 As quatro fases de uma ACV 

 
 

De acordo com o padrão ISO 14040, um estudo de ACV inclui quatro fases, como ilustrado na 

Figura 1 (ISO  14040,2006). 

 

Figura 1. Fases da ACV e exemplos de área de aplicação. 

Fonte: Jensen et al., 1997. 
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Os elementos essenciais das quatro fases de uma ACV são: 

1. Objetivo e escopo: deve-se formular e especificar o objetivo e o escopo do estudo em 

relação à intenção de aplicação. O objeto do estudo é descrito em termos de uma 

unidade funcional. Um resumo dos processos relevantes e a metodologia aplicada 

também é descrita nesta parte do processo. A delimitação do sistema e mais tarde os 

resultados, dependem do propósito do estudo de ACV.  

2. Inventário: envolve uma real coleta, descrição e verificação de dados. Os dados devem 

estar relacionados com a unidade funcional definida nas etapas de objetivos e escopo. 

Os dados podem ser apresentados em tabelas e algumas interpretações já podem ser 

realizadas nesta etapa. 

3. Avaliação dos impactos:  o primeiro passo da avaliação de impactos é denominada 

caracterização e traduz o inventário de informações em potenciais impactos ambientais 

como aquecimento global e acidificação. Se necessário, uma valoração  é realizada, que 

pode incluir normalização e/ou ponderação. A normalização promove uma base para 

comparar diferentes tipos de impactos ambientais e a ponderação reflete a seriedade de 

cada categoria de impacto no meio.  

4. Interpretação: é basicamente a conclusão do estudo que, além de uma apresentação de 

resultados ela deve incluir uma reflexão crítica sobre o estudo, incertezas, sensibilidade 

e alternativas de metodologia.  

As etapas de 1 à 4  indicam que uma ACV  começa com a definição de objetivos e escopo e 

termina com as interpretações. Se observarmos a figura 3, as setas duplas ilustram que a ACV é 

um processo iterativo, onde mudanças em várias fases e diferentes alternativas ocorrem 

continuamente, conforme a ACV vai avançando e se tornando mais focada. Por exemplo, a 

categoria de impacto “uso do solo” pode se tornar mais importante depois que a fase de 

avaliação de impacto foi conduzida. Isso pode fazer com que essa categoria de impacto seja 

inserida na fase de objetivos e escopo, e uma reconsideração da coleta de dados na fase de 
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inventário seja necessária para aquisição de novas e melhores informações sobre o uso do solo. 

Outro exemplo seria o aparecimento de novos processos durante o inventário, que requereria 

um retorno à fase de objetivos e escopo e a inclusão desses novos processos no escopo. 

A parte denominada “áreas de aplicação” mostrada na Figura 1 não é parte de um método de 

ACV. Entretanto, a aplicação deve ser cuidadosamente considerada como parte da definição de 

objetivo e do escopo, já que o resultado depende do propósito do estudo ou da questão a ser 

respondida. Outro ponto, é que se utiliza a palavra “estágio” quando nos referimos aos 

diferentes estágios de um ciclo de vida de um produto, enquanto a palavra “fases” é utilizada 

para descrever as diferentes fases de condução de um ACV. 

  

2.4.1 FASE 1: Definição de objetivos e do escopo 

 
 

A definição dos objetivos e do escopo é umas das fases mais importantes da ACV e os 

elementos principais estão mostrados na Tabela 33.  

Tabela 3 - Elementos principais da etapa de definição de objetivo e escopo 

 

 
Fonte: Thrane e Schmidt, 2006. 



33 
 

É importante descrever o contexto em que a ACV será realizada,  definir a quem será destinado 

o estudo, quem pagou pela ACV, quem são os stakeholders mais importantes e qual o propósito 

geral. 

A nível de companhia, a ACV pode ser aplicado com propósito de documentação ou como 

material estratégico no desenvolvimento de produtos. Para desenvolvimento estratégico de 

produtos com perspectivas de longo prazo, é importante que a ACV inclua reflexões sobre o 

perfil ambiental do produto no futuro. Obviamente, a ACV também pode ser usada como uma 

ferramenta de avaliação ambiental como parte de uma gestão de ciclo de vida (LCM) ou sistema 

de gestão ambiental orientada de produtos. 

O objetivo do estudo deve ser cuidadosamente considerado e descrito em termos da unidade 

funcional – especialmente em um estudo que compara dois ou mais produtos (ACV 

comparativa). Unidade funcional é definida como uma quantidade de um sistema de produção 

utilizada como unidade de referência em uma ACV.  

Considerações de escopos temporal, geográfico e tecnológico são necessárias nesta fase. 

Geralmente, dados históricos são mais indicados para propósitos de documentação enquanto 

dados futuros e estudos de cenários são aplicados para ACV de cunho estratégico. 

Como parte da delimitação do sistema é necessário fazer delimitar o número de processos e 

materiais que serão incluídos. Do contrário, as ramificações de processo surgirão infinitamente. 

Essa delimitação pode ser feita na forma de Critério de Corte que pode ser definido como a 

porcentagem de peso do produto que reflete a unidade funcional. Idealmente, o critério de 

corte deveria ser aplicado da mesma forma em todo os estágios da ciclo de vida e todos os 

processos para evitar resultados tendenciosos.  
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2.4.2 FASE 2 : Análise de Inventário de Ciclo de Vida (ICV)  

 

A segunda fase, “Inventário de Ciclo de Vida” é provavelmente a fase em que se consome mais 

tempo, na qual dados são coletados e tratados. Os principais elementos do Inventário são 

listados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Os principais elementos da segunda fase “Inventário de Ciclo” 

 

Os elementos desta fase são apresentados nos tópicos seguintes. 

 

2.4.2.1 Aquisição de dados 

 
 

Um elemento importante desta fase da ACV é a descrição do processo, que apresenta 

basicamente (e ilustra) a árvore de processos para o produto em questão. 

A aquisição de dados pode envolver a aquisição de dados tanto quantitativa quanto qualitativa. 

Além de referências bibliográficas, a aquisição de dados pode incluir estudos empíricos, 

detalhados especialmente para os estudos de ACV.   

 

Fonte: Thrane e Schmidt, 2006. 
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2.4.2.2 Tratamento e descrição de dados 

 

É importante que os dados estejam relacionados à unidade funcional e que a qualidade dos 

dados seja avaliada. Com respeito à unidade funcional, as trocas (do sistema em estudo com o 

meio) podem estar relacionadas à um ano de produção da empresa. Se a unidade funcional é 1 

kg, é necessário dividir as trocas totais por um ano inteiro com a quantidade de produtos 

produzidos no mesmo período, medidos em kg. Se a unidade funcional é de 1 kg “consumido” 

de produto no estágio de uso, pode ser necessário incluir perdas do produto ao longo de sua 

cadeia e o resultado pode ser que a unidade funcional no início do ciclo de vida seja 

consideravelmente maior que 1 kg. Todavia, é uma boa abordagem relacionar as trocas à 

mesma quantidade de produto (por exemplo 1 kg) em cada estágio do ciclo de vida, e depois, 

compensar por perdas na realização do ciclo de vida. 

Como mencionado, é possível realizar separadamente apresentações e discussões dos 

resultados do inventário (como um suplemento ao AICV). Assim, pode-se prover uma melhor 

visão geral, focando em diferentes categorias de dados na aquisição de dados. Estas categorias 

de dados poderiam ser Materiais, Energia, Químicos e Outros. 

Com relação à avaliação da qualidade de dados, a qualidade dos dados obtidos é comparada aos 

objetivos de qualidade dos dados, e variações aos objetivos são relatadas. No decorrer da ACV, 

isto tipicamente incluirá breves descrições e avaliações dos conjuntos de dados mais 

problemáticos.  

Na aquisição de dados, existirá um número de trocas (do sistema em estudo com o meio) que 

não estarão terminadas. Isto significa que os dados não representam trocas que vêm 

diretamente da natureza ou são emitidos diretamente ao recipiente - chamados de trocas 

ambientais: “fluxos elementares” a partir ou para o ambiente, por exemplo, dióxido de carbono 

que é lançado à atmosfera ou petróleo extraído da terra. 
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Nos casos onde há omissão de trocas (por razões diversas), deve-se relatar e discutir a que nível 

acredita-se que esta omissão influenciará os resultados. Isso pode ser feito na fase de 

Interpretação. 

As trocas finalizadas, que são utilizadas como entradas (inputs) para o passo de caracterização, 

são denominadas resultados do ICV. 

Até então descreveu-se resumidamente a primeira e a segunda fase da ACV, buscando 

contextualizar a terceira fase (avaliação de impactos). Como o estudo realizado neste trabalho 

diz respeito a métodos de AICV utilizados na terceira fase, uma descrição mais detalhada faz-se 

necessária. 

 

2.4.3 FASE 3: A avaliação de impacto do ciclo de vida (AICV) 

 
 

Para interpretar os dados do Inventário de ciclo de vida é necessário avaliar os impactos 

ambientais associados com as emissões e recursos utilizados. Isto é feito na terceira etapa da 

ACV, a avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV). Muitos métodos de AICV vem sendo 

desenvolvidos e publicados.  

A AICV consiste em diferentes sub etapas. Primeiro, as informações de inventário são agregadas  

em pontos por efeitos, utilizando os fatores de equivalência (Figura 2). Esta etapa é chamada de 

classificação/caracterização. Quanto mais alto o fator de equivalência, mais alto é a 

contribuição da emissão para o respectivo efeito. Essa é uma etapa obrigatória em qualquer 

ACV de acordo com a norma ISO 14042. No entanto, as etapas seguintes são consideradas 

opcionais para uma melhor interpretação dos resultados obtidos (ISO, 2000). 
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Figura 2. Sub-etapas da Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida. 
 
 
 

2.4.3.1 Escolha das categorias de impacto  
 
 
 
Um dos mais importantes aspectos metodológicos a ser considerado, é o tipo de categoria de 

impacto que devem ser incluso na avaliação. Na prática, o tipo de categorias de impacto é 

freqüentemente escolhido indiretamente pela escolha do método para avaliação de impacto. 

Ainda assim, é importante fazer uma escolha consciente, e ficar atento para as categorias de 

impacto que são particularmente importantes para produtos em estudo, e que talvez não 

estejam incluídos nos métodos padrão de Avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV).   

 

2.4.3.2 Normalização e Ponderação 
 
 
 
Durante a etapa seguinte, a normalização, a contribuição do sistema analisado para a extensão 

total dos impactos ambientais é examinada. Tomando o aquecimento global como exemplo, a 
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normalização é feita dividindo-se o potencial total de aquecimento global do sistema pelo  

potencial total de aquecimento global no continente. De forma a manter esses números 

gerenciáveis, a magnitude total dos diferentes problemas ambientais é expressa como efeitos 

ambientais causados por uma pessoa por ano. Entretanto, a normalização de informações sem 

dimensão não permite conclusões acerca do potencial dos diferentes efeitos no ambiente. 

Portanto, uma etapa adicional à de normalização é necessária para considerar o diferente nível 

de severidade  dos impactos ambientais. De acordo com o Eco-indicator 95 isso é feito 

multiplicando cada impacto normalizado por um fator de ponderação, desenvolvido para o 

respectivo efeito ambiental.  O método Eco-indicator utiliza o chamado princípio de distância ao 

alvo para estabelecer os fatores de ponderação para os diferentes  efeitos ambientais 

(BRENTRUP et al., 2001). 

 

2.4.3.3 Método para avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV) 
 
 
 
Na prática,  costuma-se escolher um método de avaliação de impacto de ciclo de vida que é 

desenvolvido pelo país onde o ACV está sendo feito. Na Dinamarca, por exemplo, tende-se a 

usar o método dinamarquês Environmental Design of Industrial Products (EDIP), cuja ultima 

versão é chamada de EDIP 2003. Entretanto, pode ser uma vantagem utilizar mais de um 

método quando o propósito é a verificação.  

Seguindo o protocolo de Montreal e o Protocolo de Kyoto , a indústria de refrigeração está 

atualmente avaliando a performance ambiental do uso de HFC’s (do inglês “hydrofluorcarbon”) 

e dos também chamados refrigerantes naturais, como NH3 e o CO2, como substitutos a longo 

prazo dos gases clorofluorcabonos (CFC’s).  Bovea et al. (2007) comparou o ciclo de vida de 

gases refrigerantes em sistemas de refrigeração comerciais. As análises foram feitas de acordo 

com o padrão ISO 1404X. Foram aplicados três métodos de avaliação de impacto ambiental: 

Eco-indicator 95, Eco-indicator 99 e EPS 2000 a fim de analisar a influência dos resultados. 
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Uma vantagem é que mais categorias de impacto serão cobertas, já que diferentes métodos 

tendem a incluir diferentes categorias de impacto. 

Como mostra a Figura 3, a cadeia de impactos descreve o mecanismo ambiental das trocas 

(entre o sistema e o meio) até os danos em itens de valor como arvores, plantações, rios, e 

saúde humana. 

 

 

Figura 3. Cadeia de impactos causada pela emissão de uma certa substância 

 

Conforme ilustrado na Figura 4, a cadeia de impacto liga uma troca ambiental com um endpoint, 

alguma coisa que queremos proteger. Um exemplo de troca é emissão de gases 

Clorofluorcarbono (CFC), que causam depleção da camada de ozônio na estratosfera (midpoint), 

que resulta em aumento dos níveis de radiação (midpoint) e que eventualmente causam a 

morte de certo número de pessoas por câncer de pele (endpoint) dependendo da exposição e 

da sensibilidade do ambiente afetado (pele negra e pele branca, quantidade de protetor solar 

aplicado, etc.) Midpoint refere-se a todos os elementos no mecanismo ambiental de uma 

categoria de impacto que estão entre as trocas ambientais e os endpoints (UDO de HAES et al., 

2002). 

Os métodos de Avaliação de impacto de ciclo de vida são classificados em dois grupos. O 

primeiro grupo utiliza a abordagem midpoint, já que estes métodos param em algum lugar no 

mecanismo ambiental entre as trocas ambientais e os endpoints. O outro grupo utiliza a 

abordagem endpoint, já que eles modelam o impacto potencial em itens de valores, como 

árvores, saúde humana etc.  
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O método EDIP representa uma abordagem midpoint, focando nos diferentes temas ambientais 

(categorias de impacto) e parando no ponto das trocas ambientais. Outro exemplo de 

abordagem midpoint é o método holandês CML II desenvolvido na universidade de Leiden – 

Guinée J. B. et al. (2001).  

Um exemplo de método que aplica a abordagem endpoint é o método holandês Eco-indicator 

99 descrito por Goodkoop e Spriensma (2000).  

Este método modela a influência nos endpoints e vai uma passo além, classificando os endpoints 

em três categorias denominadas áreas de proteção (AoP – areas of protection). As três AoP 

áreas no Eco-indicator 99 expressam o dano aos (1) ecossitemas, (2) saúde humana e (3) 

recursos. Tipicamente, os métodos endpoint utilizam uma abordagem “top-down”. Isto implica 

que as informações ( como número de pessoas que morrem ou ficam doentes por poluição de 

particulados por ano) são usadas para estimar os quão danosas são as várias emissões.  É o 

oposto da abordagem “bottom-up” onde o conhecimento de propriedades fundamentais das 

substâncias é utilizado para estimar os impactos potenciais. A abordagem bottom up é aplicada 

em abordagens midpoint como EDIP e CML. (UDO de HAES et al., 2002) 

É argumentado que os métodos midpoints fornecem resultados mais fieis, enquanto os 

resultados de métodos endpoints são mais fáceis de entender e utilizados para tomadas de 

decisão. (UDO de HAES et al., 2002). A aplicação de duas abordagens fundamentalmente 

diferentes vai fornecer uma melhor certeza na avaliação.  

Segundo Jolliet (2006), os estudos em AICV emergiram e progrediram nas últimas décadas 

principalmente devido a três fatores: 

• Primeiro, a crescente necessidade de melhores informações ambientais para tomadas de 

decisão na manufatura de produtos, uso e disposição final. 

• Segundo, o desenvolvimento das ciências ambientais promoveu novos conhecimentos e 

modelos, identificando os mecanismos por trás de problemas ambientais. 
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• Terceiro, um grupo de pioneiros, indivíduos provenientes de diferente horizontes, mas 

com uma mesma visão e senso de urgência. Eles perceberam a necessidade de ligar o 

grande abismo entre tomar decisões e as ciências ambientais, para entender e avaliar 

como as decisões relacionadas a produtos afetam emissões e, eventualmente o 

ambiente. 

A AICV tem sido utilizada em inúmeros estudos internacionais e aplicada em diversas áreas, 

desde o ramo empresarial até o ramo hospitalar. 

Kosareo e Ries (2007) estudaram as características do custo ambiental do ciclo de vida de 

telhados verdes comparando-os com telhados convencionais. Um inventário de ciclo de vida e 

uma avaliação de impacto ambiental com utilização do método Impact 2002+ foram utilizados 

para  documentar e analisar as similaridades e diferenças entre os impactos ambientais da 

fabricação, do transporte, da instalação, operação, manutenção e disposição dos sistemas.  

Luoranen et al. (2008) apresentou os resultados da avaliação de ciclo de vida de 5 diferentes 

sistemas de recuperação de energia – baseados em sistemas de gestão de resíduos opções são 

apresentados. As opções de sistemas foram projetadas para a cidade de Kaunas, na Lituânia. O 

modelo da cidade de Kaunas foi formado de acordo com o conceito de Sistema de 

gerenciamento integrado simples desenvolvido na Lappeenranta University of Technology. No 

estudo utilizou-se o método de AICV CML 2001 para compilar e analisar o impacto de ciclo de 

vida.  Os resultados obtidos sugerem que a energia recuperada de bio-resíduos, papéis e 

papelão provenientes de domicílios podem ser opções de gerenciamento de resíduos mais 

recomendáveis do que a recuperação de frações de materiais (compostagem de bio-resíduos e 

reciclagem de papel e papelão).  

O desenvolvimento de fatores genéricos de caracterização na Avaliação de Impacto de Ciclo de 

Vida (AICV) é historicamente motivado pela falta de informação espacial e temporal quando da 

determinação da intervenção ambiental causada por unidade funcional. Rochat et al. (2006) 

trabalhou visando desenvolver fatores de caracterização continental para impactos de 

toxicidade humana causados por emissões liberadas no ar em diferentes continentes analisando 
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as condições em que essa diferenciação espacial produzia diferença significativa comparada 

com os fatores de caracterização genéricos. Para o estudo os pesquisadores utilizaram o 

método IMPACT 2002 considerado adaptado para o estudo de diferenciação espacial. 

Outro exemplo de aplicação da metodologia de AICV é dado por Boveal et al. (2007) na indústria 

de azulejos cerâmicos da Espanha, principalmente nas empresas da Província de Castellón na 

costa do Mediterrâneo, onde há maior concentração destas indústrias.  

O material básico utilizado nesse tipo de indústria é o barro vermelho. Boveal et al. (2007) 

realizou uma ACV do processo de mineração, tratamento e comercialização desse barro de 

maneira a identificar os estágios e unidades de processos que apresentam os maiores impactos 

no ambiente. A ACV realizada examinou todos os estágios do barro vermelho, desde a extração 

até a distribuição aos clientes. 

A AICV foi feita de acordo com os padrões ISO 1404X em dois níveis. Primeiro as emissões 

identificadas no estágio do inventário foram alocadas em categorias de impacto de forma a 

obter um indicador para cada categoria. Na segunda parte do estudo, foi feita uma 

normalização das informações para uma unidade geral.  Seguindo a ISO 14042, os 

pesquisadores executaram uma análise de sensibilidade e três diferentes métodos de avaliação 

de impactos (Eco-indicator 95, Eco- indicator 99 e EPS 2000) foram empregados para avaliar a 

influência do método nos resultados. Curiosamente esses três métodos também foram usados 

por Bovea et al.(2007) em estudo também citado neste trabalho.  

Similarmente, Breedveld et al. (2007) estudou os efeitos ambientais causados pelos filtros de 

tecido utilizados na Itália para tal produção de azulejos cerâmicos por meio de uma ACV. Desde 

os anos 90, filtros de tecido têm sido instalados para reduzir as emissões de pó, chumbo e flúor, 

etc. liberados nos fornos. Esse tipo de tecnologia tende a aumentar o consumo de energia e os 

custos de produção.  

Os pesquisadores também calcularam a eco-eficiência desses filtros e o custo adicional por 

unidade de redução das emissões. Os resultados obtidos demonstraram que os inconvenientes 

ambientais causados pelo equipamento são mínimas e, em comparação com valores de 
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referência de eco-eficiência, esse tipo de tratamento de ar pode ser considerado uma técnica 

eficiente. Esse tipo de estudo demonstra como o ACV e o AICV são importantes na identificação 

das melhores técnicas disponíveis para controle dos impactos ambientais. 

No estudo foi utilizado uma adaptação do método de AICV CML 2002. Na AICV, os dados 

coletados (consumos e emissões referentes a produção de 1kg de porcelana STONEWARE 

azulejos.) foram alocados em categorias de impacto, de acordo com o método de AICV 

escolhido. 

Soares et al. (2006) elaborou um estudo que objetivava desenvolver um método de 

normalização que avaliasse as 10 categorias de impactos no contexto da AICV. Nos últimos 

tempos, a comunidade científica tem reconhecido que os métodos de AICV tem que considerar 

as especificidades regionais, e por isso, os fatores de normalização a serem implementados em 

metodologias de AICV futuras deverão considerar especificidades de cada país e também a sua 

política ambiental. 

Os fatores de normalização deverão ser de simples re-cálculo dependendo do objetivo e do 

escopo do estudo de ACV, enquanto o método de normalização deverá ser transparente e de 

fácil uso. Em última análise,  o método desenvolvido por Soares et al. (2006) será utilizado por 

um painel de especialistas canadenses  e vai produzir fatores de normalização que poderão ser 

utilizados como fatores-padrão em estudos de ACV canadenses. 

Sendo descritas em termos gerais a primeira e segunda fases da ACV, e detalhadamente a 

terceira fase (AICV), o próximo tópico encerra a descrição das fases da ACV, analisando 

brevemente a quarta fase do ACV. 

 

2.4.4  FASE 4: Interpretação 

 

A Interpretação é a quarta fase da ACV. Esta fase inclui a apresentação dos resultados mais 

importantes, reflexões sobre o estudo, incertezas, sensibilidade e não menos importante, as 
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escolhas metodológicas. Os passos mais importantes na fase de Interpretação são listados na 

Tabela 5. 

Tabela 5 - Os passos mais importante na fase de interpretação 

 

Os distintos elementos que compõe esta fase serão detalhados a seguir. 

 

2.4.4.1 Avaliação 

 

A avaliação inclui a discussão ou análise de aspectos como consistência, completude e 

sensibilidade. 

Consistência pode cobrir um grande número de aspectos como a consistência no uso de 

referências, na qualidade dos dados, métodos para alocação de subprodutos ou delimitação do 

sistema. 

Desta maneira, é essencial estabelecer se as escolhas metodológicas, assim como os tipos e 

qualidade dos dados, criaram alguma tendência nos resultados, por exemplo, com relação à 

importância de um estágio individual do ciclo de vida ou com relação à importância dada a um 

produto A ao invés de um produto B, em uma ACV comparativa. 

Completude diz respeito ao número de plantas/amostragens investigadas, e a 

representatividade dos dados, ou mesmo à discussão do estudo de ACV como um todo. Dessa 

maneira, a análise de completude pode incluir a discussão do número de plantas e amostras 

investigadas, assim como o número de dados que não foram inclusos. 
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Finalmente, a análise de sensibilidade pode incluir a análise de sensibilidade às incertezas nos 

dados e incertezas/escolhas metodológicas. A Incerteza nos dados pode não ser estabelecida 

objetivamente, e geralmente, baseia-se em conhecimentos de especialistas ou no bom senso. 

Alguns programas, como o SimaPro 6, são capazes de realizarem simulações Monte-Carlo, um 

método matemático que pode ser utilizado para lidar com incertezas. Para utilizar este método 

é necessário estimar a distribuição de incertezas em cada caso. 

Na prática, as incertezas são trabalhadas utilizando pressupostos padrões, pois é difícil obter 

dados confiáveis sobre distribuição de incertezas para todos os processos de usos estabelecidos. 

Incertezas metodológicas podem estar relacionadas à delimitação do sistema (incluindo 

alocações de sub-produtos), caracterização, normalização e ponderação. 

A sensitividade à diferentes escolhas metodológicas e pressuposições pode ser avaliada pela 

modificação da ACV e apresentação de possíveis resultados alternativos. Dependendo de até 

onde estes cenários alternativos sugerem outras conclusões, pode ser necessário modificar as 

conclusões; idealmente, deve-se explicitamente mencionar quão diferentes as conclusões 

podem ser, dependendo da incerteza relacionada à qualidade dos dados e escolhas/incertezas 

metodológicas. 

 

2.4.4.2 Resultados e conclusões 

 
 

Os resultados-chave devem ser descritos e discutidos desde suas bases para a avaliação. Os 

resultados-chave trazem à resolução o propósito do estudo e as respostas ao problema chave 

apontados na fase 1 (Definição de Objetivo e Escopo). 

É importante ressaltar as pressuposições sob as quais as conclusões são feitas. Assim como para 

outros tipos de conclusões, é relevante apontar as incertezas mais importantes, e enfatizar se 

outras conclusões podem ser obtidas por outra abordagem metodológica. É também 
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importante descrever para quais propósitos os resultados podem ser aplicados e mencionar 

claramente onde ele não pode ser diretamente aplicado. Isso ajudará a prevenir uso errôneo do 

estudo e seus resultados. 

 

3 Objetivos 

 
 

Este estudo visa analisar os artigos científicos internacionais já publicados a respeito de 

métodos de avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV) por meio de uma revisão sistemática, 

observando as metodologias citadas e utilizadas nos trabalhos, de forma a catalogá-las.  

Espera-se obter um panorama da quantidade e nomes de metodologias de AICV citadas em 

artigos internacionais e determinar, dentre eles, os mais utilizados. A partir da contabilização 

dos métodos de AICV utilizados internacionalmente, será realizada uma comparação entre os 

dois métodos mais utilizados de forma a estabelecer as principais diferenças e similaridades 

entre eles. 

 

4 Materiais e métodos 

 
 

Com o objetivo de conhecer os métodos de AICV realizou-se uma revisão sistemática. A revisão 

sistemática (RS) é um termo utilizado para se referir a uma metodologia específica de pesquisa, 

desenvolvida de maneira a obter e avaliar as evidências disponíveis pertinentes a um 

determinado tópico-foco. 

Diferentemente da revisão de literatura que consiste numa etapa inicial em qualquer pesquisa, 

não conduzida de forma sistemática e sempre quando se inicia uma investigação, a RS é 

desenvolvida formalmente e de forma sistemática (BIOLCHINI et al., 2005). 
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Isso significa que o processo de condução da pesquisa de um tipo sistemático de revisão segue 

uma seqüencia bem definida e estrita de passos metodológicos, de acordo com um protocolo. 

Esse instrumento é construído ao redor de uma questão central, que representa o centro da 

investigação, e que é expressa pelo uso de termos e conceitos específicos, que devem ser 

endereçados sobre a informação relacionada a uma específica, pré-definida, focada, e 

estruturada questão. Os passos metodológicos, as estratégias para reparar a evidência, o foco 

da questão são explicitamente definidos, de forma que outros profissionais  possam reproduzir 

o mesmo protocolo e serem aptos a julgar a adequação dos padrões do caso.  

De acordo com Brereton (2007), uma revisão sistemática da literatura é conduzida de forma a 

promover um balanceado e objetivo resumo que seja relevante para se encontrar uma 

necessidade de informação. Uma revisão de literatura sistemática é um meio de avaliar e 

interpretar todos as pesquisas relevantes disponíveis para uma pesquisa particular de uma 

questão ou tópico de área ou fenômeno de interesse. A acumulação de evidências dos estudos 

analisados pode ser valiosa por oferecer novas idéias ou identificar onde uma questão deve ser 

esclarecida. 

De uma perspectiva ampla, relacionada com categorias gerais de unidades de estudo, a 

condução de uma revisão sistemática pode ser entendida resumidamente como uma 

abordagem de três etapas, numeradas na Figura 4 e descritas abaixo. 

 

Figura 4.  Revisão Sistemática representada como três passos 
 

A primeira fase da pesquisa começa dos conceitos, que explicitamente e formalmente 

representam o problema em questão, e conduz a estudos, que contem potencialmente a 

informação que pode fornecer evidências sobre o tópico em investigação. 
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A segunda fase se inicia com os estudos, que são analisados em seus conteúdos, comparados 

entre si, e algumas vezes rearranjados em suas partes constituintes, levando a resultados, que 

apresentam um novo tipo de evidência. 

A terceira fase vai dos resultados a um processo de analise e síntese dos resultados obtidos, em 

direção as conclusões do estudo. Isso tudo implica na aquisição de um novo conhecimento 

sobre o problema em questão, no caso, conhecer os métodos de AICV mais utilizados em artigos 

científicos e os mais citados pelos pesquisadores. 

Primeiramente, neste trabalho definiu-se e conceituou-se a ACV e a AICV. A seguir, 

exemplificou-se algumas aplicações do AICV na literatura atual e definiu-se a metodologia a ser 

utilizada neste trabalho (a revisão sistemática). O trabalho então voltou-se para a coleta de 

dados pertinente à revisão sistemática. As bases de dados escolhidas para o levantamento dos 

métodos foram: 

• Scirus (http://www.scirus.com): mecanismo de pesquisa científica na internet que inclui 

mais de 450 milhões de materiais científicos em diferentes áreas do conhecimento; 

• Compendex (http://www.engineeringvillage2.org/): base de dados que abrange todas as 

áreas de engenharia e tecnologia em mais de 2600 revistas, conferências selecionadas, 

relatórios e livros. 

• ISI Web of Science (http://scientific.thomson.com/products/wos/): proporciona acesso a 

informações multidisciplinares de aproximadamente 8700 das revistas de maior impacto 

do mundo. 

• Research Communications for Scientists and Engineers (http://www.osti.gov/eprints): 

plataforma que proporciona acesso a diferentes bases de dados em engenharia e 

ciências; 

• Emerald (http://hermia.emeraldinsight.com): proporciona acesso a textos completos de 

mais de 160 revistas e revisões de várias áreas do conhecimento; 
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• Find Articles (http://www.findarticles.com): acesso a milhões de artigos de centenas de 

publicações de alto nível; 

• Science Direct (http://www.sciencedirect.com): proporciona acesso a mais de 2000 

revistas conceituadas e a centenas de livros, handbooks e trabalhos para referência; 

• IEEE Explore (http://ieeexplore.ieee.org): proporciona acesso integral à literatura 

mundial de alta qualidade técnica; 

• Scholar Google (http://scholar.google.com): pesquisa de literatura acadêmica em artigos 

revisados por especialistas, teses, livros, resumos e artigos de editoras acadêmicas, 

organizações profissionais, bibliotecas de pré-publicações, universidades e outras 

entidades acadêmicas 

A revisão sistemática foi realizada com o objetivo de identificar os métodos de AICV 

desenvolvidos e aplicados pelos pesquisadores em todo o mundo. A pergunta a ser respondida 

pela RS é, dessa forma: “quais são os métodos de AICV mais citados nos artigos internacionais e 

quais são os métodos de AICV mais utilizados pelos pesquisadores internacionalmente?” 

Os termos principais, ou palavras-chaves, que compõe a pergunta da pesquisa são: avaliação, 

impacto, ciclo de vida, método e metodologia. Os strings de pesquisa, ou seja, expressões 

lógicas que combinam as palavras-chave e seus sinônimos que foram utilizadas de forma que 

seja obtida a maior quantidade de estudos relevantes foram: “life cycle impact assessment 

method”, “LCIA methodology”, “Life cycle impact assessment methoology” e “LCIA method”. 

A pesquisa foi realizada em junho e julho de 2008. Nestes dois meses foram visitadas as nove 

base de dados selecionadas e procurados os strings escolhidos.  

Os artigos encontrados nas bases de dados foram salvos e catalogados. A catalogação foi feita 

de maneira simples, mas estruturada em uma planilha de dados do programa EXCEL (Microsoft). 

Cada artigo foi cadastrado na planilha preenchendo às seguintes informações: Título, Autor(es), 
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palavras-chave, ano, referência e resumo. O modelo dessa catalogação encontra-se no 

APÊNDICE A. 

O grupo de população observado durante a intervenção foram bases de dados internacionais, 

em língua inglesa. O critério utilizado para avaliação das fontes de dados foi a sua abrangência 

internacional. 

A seleção dos artigos levantados para leitura foi feito por meio da aplicação de certos critérios. 

O primeiro critério de corte foi a adequação ao tema. Estudo encontrados que não se referiam 

ao tema foram descartados. O segundo critério foi a aceitação apenas de artigos. Neste 

primeiro passo, Teses de mestrado e doutorado, relatórios, trabalhos de conclusão de curso 

foram rejeitados. Foram aceitos somente artigos de revistas, congressos e eventos 

internacionais redigidos em língua inglesa.  

Após a seleção dos artigos internacionais relacionados ao tema de Avaliação de Impacto de 

Ciclo de Vida, procedeu-se dois estudos, cada um com um objetivo diferente. Para cumprir a 

meta dos dois estudos foi necessária a leitura de todos os artigos selecionados. A leitura foi 

realizada de maneira a encontrar: 

1) Os métodos de AICV citados nos artigos. Como citações dos métodos foram aceitas 

citações diretas, em que constatou-se a presença do nome do método no artigo, e 

citações indiretas, pelo nome do autor do método. Para as citações indiretas pelo autor, 

só foram aceitas as citações em que a aparição do nome do autor estava ligada ao 

desenvolvimento do método de AICV. Criadores de métodos, instituições ou estudos 

relacionados não foram aceitos se a citação não estava relacionada à AICV. 

 

2) Os métodos de AICV utilizados no artigo. Ao se referir a “utilizados” intenciona-se dizer 

que o método foi de alguma forma aplicado no artigo, seja como AICV utilizado 

diretamente em uma ACV, ou como um método AICV de apoio para comparar/validar os 

resultados obtidos com outro método de AICV utilizado em estudo de caso. 

 



51 
 

 

5 Resultados e discussão 

 

Ao todo, somando-se todo o material encontrado nas bases de dados obteve-se 512 arquivos 

não repetidos. Os arquivos repetidos, encontrados em bases de dados diferentes, foram 

descartados. 

Entre os 512 arquivos apenas dois foram descartados por estarem escritos em língua 

portuguesa e não se adequarem ao critério de artigos internacionais em língua inglesa. Outros 

artigos foram descartados porque, apesar do string utilizado aparecer no artigo, o significado do 

string no texto era outro, relacionado à medicina ou outra área de conhecimento e não à 

avaliação de impacto de ciclo de vida. Dessa forma, ao todo foram descartados 168 arquivos. 

Incluso neste número estão os arquivos que não foram considerados artigos: teses de mestrado, 

doutorado, trabalhos de graduação, relatórios. 

Ao final, foram efetivamente lidos e analisados 344 artigos internacionais de língua inglesa. 

Esses artigos foram lidos e as citações de métodos de AICV contabilizadas. A lista completa dos 

artigos selecionados com as citações e utilizações de métodos está no APÊNDICE B. Alguns 

artigos, embora apresentassem algum dos strings procurados, não citavam nenhum método de 

AICV. 

Outros artigos apenas tecem comentários acerca de métodos de AICV, mas não aplicam 

métodos de AICV em estudos de caso ou casos reais. Nesses casos considerou-se apenas a 

citação do método. 

Artigos que apresentaram comparações entre métodos de AICV, porém sem aplicá-los a um 

caso específico, não caracterizaram aplicações de método, apenas citações. Neste caso, 

somente artigos que compararam métodos de AICV aplicando-os a algum estudo de caso ou 

caso real foram considerados como aplicação de método de AICV.  
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Quando um método de AICV foi citado mais de uma vez no mesmo artigo, a citação foi 

contabilizada apenas uma vez. Assim sendo, se um método foi considerado citado em um 

artigo, isso quer dizer que ele consta no mesmo pelo menos uma vez. Nas tabelas de resultados 

o número de citações corresponde ao número de artigos em que o método foi citado.  

Alguns autores dos artigos analisados não incluíram a versão/ano do método utilizado ou 

citado. Assim, foram consideradas também as citações e utilizações de métodos sem 

versão/ano. Dessa forma, todos os métodos, com ou sem especificação, foram contabilizados e 

os resultados são apresentados no APÊNDICE C. 

Outra observação importante é que os autores utilizam muitas vezes nomes distintos para fazer 

referência a um mesmo método, por exemplo: os nomes de método EDIP (em inglês) e UMIP 

(em dinamarquês) referem-se ao mesmo método de origem dinamarquesa. A mesma coisa 

ocorre, por exemplo, com os métodos CML e o Dutch handbook, e os método Ecoscarcity e 

Ecopoints. Inicialmente, os métodos foram contabilizados pelos nomes aos quais os autores se 

referiram, portanto EDIP e UMIP foram considerados individualmente. Numa etapa posterior, 

nomenclaturas que caracterizem um mesmo método assim como as diversas versões/ano de 

um mesmo método serão somadas, caracterizando uma família de métodos e gerando uma 

visão mais realística das metodologias mais citadas e utilizadas na literatura. 

Vale ressaltar novamente que muitos artigos escritos em outras línguas, que não o inglês, foram 

encontrados nos bancos de dados, mas tiveram que ser descartados. Artigos em alemão, 

japonês e outras línguas não atendem ao critério de língua inglesa definido anteriormente para 

a Revisão Sistemática deste estudo e por isso não foram catalogados e nem analisados. É 

possível que, caso esses artigos tivessem sido considerados, os resultados apresentados a seguir 

fossem alterados. Talvez mais métodos tivessem sido catalogados e outros poderiam ser mais 

citados.  

A Tabela 6 apresenta os dez métodos de AICV mais citados nos artigos analisados. Pode-se 

perceber que o método Eco-indicator 99 destaca-se dentre os demais pela quantidade de 

citações, já que está presente em 185 artigos. Esse método é certamente um dos mais 
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recorrentes da literatura, sendo lembrando por muitos autores em suas pesquisas relacionadas 

ao tema AICV.  

Tabela 6 - Os dez Métodos de AICV mais citados e os respectivos números de citações 

          

  Mais Citados - por Método   

  Posição Método de AICV nº de citações   

  1 Eco-indicator 99 185   

  2 Eco-indicator 95 37   

  3 Impact 2002+ 33   

  4 LIME 32   

  5 EPS 2000 30   

  6 EPS 28  

  7 CML 24   

  8 EDIP 23   

  9 CML 2000 18   

  10 EDIP 97 17   

          

 

Na Figura 5, o gráfico apresentado demonstra a diferença no número de citações do Eco-

indicator 99 para os demais.  
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Figura 5. Gráfico do número de citações por método 

 

 

Em outra análise, a Tabela 7 apresenta as famílias de métodos de AICV mais citadas. 

Novamente, nota-se que como a família Eco-indicator destaca-se das demais apresentando mais 

que o triplo de citações da segunda colocada, a Família CML. 
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Tabela 7 - As dez Famílias de Métodos de AICV mais citadas e os respectivos números de citações 

          

  Mais Citados - por Família   

  Posição Família de Métodos de AICV nº de citações   

  1 Eco-indicator 232   

  2 CML 72   

  3 EPS 60   

  4 EDIP/UMIP 59   

  5 Impact 38   

  6 LIME 33   

  7 Eco-points/Eco-Scarcity 31   

  8 USES-LCA 18   

  9 Traci 13   

  10 CST 9   

          

 

Outra observação, quando os métodos são agrupados em famílias, desconsiderado versão/ano 

utilizado, famílias como EDIP, CML e EPS apresentam-se muito mais significativas do que as 

verões de seus métodos isoladamente. A Figura 6 mostra as famílias CML, EPS e EDIP em 

segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente. 
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Figura 6. Gráfico do número de citações por família 

 

É importante notar que o USES-LCA é caracterizado por alguns autores somente como um 

modelo (Integrated Multi-Media Model), utilizado para avaliação de risco de toxicidade e 

químicos, não caracterizando uma metodologia de AICV propriamente dita. Outra parcela 

(significativa) de autores explicitamente cita e utiliza o USES-LCA como método de AICV.  

Na Tabela 8 são apresentados os dez métodos mais utilizados nos artigos pesquisados. O 

método que obteve o primeiro lugar para esta análise foi o Eco-indicator 99 e coincide com o 

resultado apresentado na Tabela 6 dos métodos mais citados. Assim, comprova-se mais uma 

vez, a relevância do método Eco-indicator 99 na área de estudo da AICV. 

Curiosamente, o segundo método mais utilizado, LIME, é apenas o quarto mais citado por 

método e o sexto em termos de citações por família. Vale lembrar que os artigos selecionados 

na pesquisa são escritos em língua inglesa e o método LIME  é desenvolvido no Japão, local 

onde os artigos são pouco traduzidos para o inglês. Talvez este seja até um dos motivos da 

presença quase insignificante (uma citação e nenhuma utilização) do JEPIX neste estudo. 

Durante a fase de busca nos bancos de dados muitos artigos em língua japonesa foram 



57 
 

descartados. Se houvesse maior tradução desses artigos para o inglês os resultados poderiam 

sofrer alterações significativas. 

 

Tabela 8 - Os dez Métodos de AICV mais utilizados e os respectivos números de utilizações 

          

  Mais utilizados -  por Método   

  Posição Método de AICV nº de utilizações   

  1 Eco-indicator 99 119   

  2 LIME 20   

  3 EPS 2000 18   

  4 Eco-indicator 95 16   

  5 CML 2000 15   

  6 Impact 2002+ 14   

  7 EPS 10   

  8 EDIP 10   

  9 CML 8   

  10 Eco-Scarcity 7   

          

 

A Figura 7 mostra o gráfico do número de utilizações por método. Apesar do método LIME ser o 

segundo mais utilizado, a preponderância do Eco-indicator 99 é novamente visível. A soma de 

utilizações dos outros nove métodos mais citados é menor do que aquela correspondente ao 

Eco-indicator 99. 
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Figura 7. Gráfico do número de utilizações por método 

 

Em última análise, estudou-se as famílias de métodos de AICV mais utilizadas (Tabela 9).  
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Tabela 9 - As dez Famílias de Métodos de AICV mais utilizadas e os respectivos números de utilizações 

  Mais utilizados - por Família   

  Posição Família de Métodos de AICV nº de utilizações   

  1 Eco-indicator 137   

  2 CML 37   

  3 EPS 28   

  4 LIME 20   

  5 EDIP 18   

  6 Impact 16   

  7 Eco-points/Eco-Scarcity 15   

  8 USES-LCA 5   

  

9 

RII 

4 

  

  CST   

  CED   

  

10 

Externe 

3 

  

  STM   

  Ecotax   

  Traci   

          

          

 

Embora a pesquisa tenha encontrado 85 métodos de AICV na literatura, a Figura 8 demonstra 

que a utilização de métodos de AICV está concentrada em basicamente sete famílias. Essas sete 

famílias serão, por essa razão, descritas mais a frente. 
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Figura 8. Gráfico do número de utilizações por família 

 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente,a seguir há uma breve descrição das 

famílias de metodologias de AICV que foram mais citadas e utilizadas dentre os artigos aceitos, 

sendo consideradas, portanto, as mais relevantes. 

1) Eco-indicator (GOEDKOOP e SPRIENSMA, 2000) – o Eco-indicator 99 é uma 

versão reestruturada do Eco-indicator 95, e é hoje um clássico exemplo de abordagem 

“endpoint”, desenvolvido na Holanda por um grupo de especialistas internacionais em ACV 

e ciências ambientais, com apoio do Ministério Holandês do Meio Ambiente. Três tipos de 

categorias de dano são utilizadas (GOEDKOOP et al., 2008): 

1. Saúde Humana (unidade: DALY = “Disability adjusted life years”; o que significa 

distintas deficiências causadas por doenças são ponderadas)  

2. Qualidade do Ecossistema (unidade: PDF*m2ano; PDF = “Potentially Disappeared 

Fraction of plant species”) 
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3. Recursos (unidade: MJ excedente de energia = Requisito de energia adicional 

para compensar diminuição future de minério)  

A avaliação de impacto consiste em duas partes: 1) cálculo das mudanças no ambiente 

causadas pelo fluxo ambiental de um ciclo de vida e 2) normalização e ponderação, para 

estabelecer a seriedade destas mudanças. O resultado desta modelagem é um escore de 

dano à saúde humana (DALY, “Disability Adjusted Life Years”), um escore de dano à 

qualidade do ecossistema (PAF, “Potentially Affected Fraction”) e, no caso do uso dos 

recursos, o excesso de energia por quilograma de mineral puro ou combustível fóssil 

extraído. 

 

2) Dutch Handbook on LCA (“CML”)– o Manual Holandês de ACV, também conhecido como 

método CML em razão do lugar onde foi desenvolvido (Centro de Ciência Ambiental da 

Universidade de Leiden, Holanda) é um outro exemplo de utilização da abordagem 

“midpoint” (TACHARD, 2007). Apresentado em 2001, sucedeu estudos realizados pela 

equipe técnica desde 1992, quando foi lançado o primeiro guia de ACV (anterior aos 

estudos do SETAC e da ISO) (HEIJUNGS et al., 1993). Possui praticamente as mesmas 

categorias de impacto do EDIP, com exceção de duas: uso do solo (apenas no CML) e 

resíduos (apenas no EDIP). O objetivo geral é fornecer uma “receita” com guias 

operacionais para conduzir uma ACV passo a passo (GUINÉE, 2001). 

 O CML “Guide” fornece uma lista de categorias de avaliação de impacto, agrupadas em: 

1. Categorias obrigatórias de impacto (Indicadores de categoria usado na maioria 

das ACV’s) 

2. Categorias de impacto adicionais (indicadores operacionais existem, mas não são 

comumente inclusos em estudos de ACV) 

3. Outras categorias de impacto (não há indicadores operacionais disponíveis, 

tornando impossível incluir quantitativamente na ACV) 
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No caso de diversos métodos estarem disponíveis para categorias de impacto obrigatórias, 

um indicador de linha-base (“baseline”) é selecionado, baseado no princípio da melhor 

prática disponível. Estes indicadores de linha-base são indicadores de categorias em “nível 

mid-point” (abordagem orientada a problemas). Indicadores de linha-base são 

recomendados para estudos simplificados. O guia fornece informações para inclusão de 

outros métodos e categorias de impacto no caso de estudos detalhados e extensivos 

(GOEDKOOP et al., 2008). 

 

3) EPS (“Environmental Priority System”) – foi lançado na Suécia em 1993, e posteriormente 

revisado em 2000. O método padrão EPS 2000 é uma atualização da versão de 1996. O EPS 

foi desenvolvido para ser usado no apoio à decisão entre dois conceitos de produto, e os 

indicadores de categoria são selecionados para esta proposta. Eles também devem 

representar os impactos ambientais em uma ou mais das seguintes áreas de salvaguarda: 

saúde humana, capacidade de produção do ecossistema, biodiversidade, recursos abióticos 

e valores recreacionais e culturais. Este método avalia o impacto ambiental de acordo com 

a disposição em se pagar (WTP, “willingness to pay”) para restaurar as mudanças ou 

proteger as referidas áreas de salvaguarda; trata-se, conseqüentemente, de uma 

abordagem ”endpoint”. 

O sistema EPS é direcionado principalmente a ser uma ferramenta interna ao processo de 

desenvolvimento de produtos de uma companhia. O desenvolvimento “top-down” do 

sistema EPS levou à uma hierarquia clara entre seus princípios e regras. Os princípios gerais 

de seu desenvolvimento são (GOEDKOOP et al., 2008): 

1. O princípio “top-down” (maior prioridade é dada à utilidade do sistema) 

2. O princípio índice (índices prontos representam impactos ponderados e agregados) 

3. O princípio padrão (um método operativo como padrão é necessário) 

4. O princípio da incerteza (incerteza de dados de entrada deve ser estimada) 
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5. Escolha de dados-padrão e modelos para determiná-los. 

 

4) LIME (“Life cycle Impact assessment Method based on Endpoint modeling”) –O Projeto 

Nacional de ACV do Japão conduziu um estudo que visava ao desenvolvimento de uma 

versão japonesa do método orientado a dano chamado Life cycle Impact assessment 

Method based on Ecopoint modeling (LIME). Segundo Itsubo et al. (2004), no LIME, o dano 

potencial no impacto sócio-econômico causado pela utilização de recursos abióticos, 

aumento do risco de extinção e perda de produção primária causada pela extração de 

recursos são medidas como danos principais do consumo de recursos. A modelação de 

impactos sócio-econômicos é baseada no conceito de custo ao usuário, que conta para a 

equidade das futuras gerações. O procedimento para medir danos no ecossistema é 

baseado em estudos que estimam os riscos de extinção de espécies específicas no campo 

da conservação biológica. Listas de fatores de dano de recursos minerais, combustíveis 

fósseis e recursos bióticos como madeira já fora preparadas e distribuídas ao público. O 

desenvolvimento desses fatores permite comparar e integrar com os danos derivados de 

outras categorias de impacto como aquecimento global e acidificação sem dar valor ao 

julgamento de pessoas comuns. 

Apesar do nome, pode-se dizer após uma análise crítica que o LIME na realidade trata-se 

também de um método misto (“midpoint / endpoint”), que correlaciona onze categorias de 

impacto a quatro temas de salvaguarda: saúde humana, bem-estar social, biodiversidade e 

produção em planta. Lançado no Japão, em 2003, seu uso também é bastante restrito 

(TACHARD, 2007). 

 

5) EDIP (“Environmental Design for Industrial Produts”, em dinamarquês UMIP) – o EDIP é um 

método desenvolvido na Dinamarca, com a primeira versão em 1997 e atualizado em 2003 

(HAUSCHILD e POTTING, 2004). Trata-se de uma típica abordagem “midpoint”, cobrindo a 

maioria dos impactos relacionados a emissões, uso de recursos e impactos no ambiente de 
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trabalho. A versão 2003 traz como novidades o modelo de caracterização diferenciado 

espacialmente (“site-dependents”); ainda, passou a ser uma abordagem que se aproxima 

um pouco mais à “endpoint” (TACHARD, 2007). 

 

6) Impact 2002 – lançado na Suíça (em 2002, conforme indicado no nome), o Impact tem 

como principal característica a implementação de uma abordagem combinada “midpoint / 

endpoint”, tendo por base os métodos CML e Eco-indicator. Aqui, buscou-se a uma 

correlação dos resultados do ICV, via 14 categorias “midpoints”, a quatro categorias de 

dano (saúde humana, qualidade do ecossistema, mudança climática e recursos). Por hora, 

seu uso é limitado em razão da estrutura ainda não estar incompleta para diversas 

categorias (TACHARD, 2007). 

A versão mais nova, Impact 2002+ é, em termos gerais, a combinação entre IMPACT 2002 

Eco-indicator 99, CML 2000 e IPCC (GOEDKOOP et al., 2008). 

 

7) Ecopoints (Swiss Ecoscarcity) – publicado primeiramente na Suíça em 1990, com 

atualizações em 1997 e 2005, este método tem abordagem “midpoint”, porém faz uso dos 

chamados eco-fatores no lugar dos fatores de caracterização, para o cálculo dos potenciais 

de impacto. Cada eco-fator é calculado a partir da razão entre o nível total atual de emissão 

antropogênica ou deposição de uma substância dentro de uma certa área e a carga crítica 

desta substância nesta área. As cargas críticas podem ser definidas ecologicamente ou 

politicamente. Os eco-fatores são específicos de cada região para a qual é calculado, em 

razão das diferentes suscetibilidades aos poluentes (BAUMANN, 1994). 

 

Como as duas famílias de métodos mais citadas e utilizadas foram a do Eco-indicator e a do 

CML, esses dois métodos são descritos a seguir, buscando avaliar diferenças e semelhanças 

entre eles. 
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Para a análise foram escolhidas versões das famílias de métodos, no caso do Eco-Indicator 

escolheu-se a versão Eco-indicator 99 e, no caso do CML, o CML 2001.  

A seguir será feita uma detalhada caracterização dos métodos e ao fim, algumas comparações 

serão feitas. 

 

5.1 Eco – indicator 99 

 
 

De acordo com o Eco-indicator 99, a avaliação de impactos é realizada em duas etapas (Figura 

9). Em que a primeira etapa é modelação do dano real e a segunda etapa consiste na 

normalização e na ponderação. A modelação do dano para a saúde humana, e qualidade do 

ecossistema é baseada na análise no destino das emissões, na exposição, no efeito e nos danos 

causados.  
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Figura 9. Visão detalhada 
das sub-etapas da AICV do 

método Eco- indicator 
99 
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No Eco-indicator 99 a caracterização é feita da seguinte forma: 

 

• Emissões 

Fatores de caracterização são calculados no nível endpoint (dano). O modelo de dano 

para emissões inclui análise de destino, exposição, análise de efeitos e danos. 

 

Este modelo é aplicado para as seguintes categorias de impacto: 

 

� Carcinogênicos 

Efeitos Carcinogênicos devidos à emissões de substâncias carcinogênicas no ar, água e 

solo. Dano é expresso em DALY, “Disability Adjusted Life Years”) / kg de emissão. 

� Orgânicos respiratórios 

Efeitos respiratórios resultantes de emissões de substâncias orgânicas no ar, causando 

efeitos respiratórias. Dano é expresso em DALY, “Disability Adjusted Life Years”) / kg de 

emissão. 

� Inorgânicos respiratórios 

Efeitos respiratórios resultantes emissões de poeira, súlfur e óxidos de nitrogênio no ar. 

Dano é expresso em DALY, “Disability Adjusted Life Years”) / kg de emissão. 

� Mudança Climática 

Dano, expresso em DALY/kg emissão, resultando desde aumento de doenças à mortes 

causas por mudança climática. 

� Radiação 

Dano, expresso em DALY/kg emissão. 

� Camada de Ozônio 

Dano, expresso em DALY/kg de emissão, devido ao aumento da radiação UV como um 

resultado de emissão no ar de substâncias nocivas à camada de ozônio. 

� Eco-toxicidade 
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Dano à qualidade do ecossistema, como um resultado de emissões de substâncias eco-

tóxias no ar, água e solo. Dano é expresso em PAF, “Potentially Affected 

Fraction”).m2.ano / kg de emissão.  

� Acidificação/ Eutrofização 

Dano à qualidade do ecossistema, como um resultado de emissões de substâncias 

acidificantes no ar. Dano é expresso em PAF, “Potentially Affected Fraction”).m2.ano / kg 

de emissão. 

 

• Uso de terras 

O uso de terras (em sistemas relacionados ao homem) tem na diversidade de espécies. 

Baseado em observações de campo, a escala é desenvolvida expressando diversidade de 

espécies por tipo de uso de terras. Ambos, efeitos regionais e locais, são contabilizados 

na categoria de impacto: 

 

� Uso de terras 

Dano como um resultado de conversão ou ocupação de terras. Dano é expresso em PDF, 

“Potentially Disappeared Fraction”).m2.ano / m2. 

 

• Depleção de Recursos 

A humanidade tende a sempre extrair os melhores recursos em primeiro ligar, deixar os 

recursos de qualidade inferior para futuras extrações. O dano de recursos será 

experimentado por gerações futuras, uma vez que elas terão que utilizar mais esforços 

para extrair recursos restantes. Este esforço extra é expresso como “excedente 

energético”. 

 

� Minerais 

Excedente de energia por kg de mineral, como um resultado de decrescentes níveis de 

minerais. 

� Combustíveis Fósseis 



69 
 

Excedente de energia por MJ extraído, kg ou m3 de combustível fóssil, como um 

resultado de qualidade mais baixa de recursos. 

 

Quanto às incertezas do Eco-indicator 99, é de grande importância atentar-se à incertezas na 

metodologia usada para calcular os indicadores. Dois tipos se distinguem: 

1. Incertezas sobre o quão correto estão os modelos utilizados 

2. Incertezas nos dados 

 

No Eco-indicator os danos das categorias de impacto resultam em três tipos de danos (Tabela 

10): 

1. Dano à Saúde Humana, expresso em número de anos de vida perdidos e número de  

anos vividos com deficiência de saúde. Estes são combinados com os Anos de Vida 

Ajustados à Deficiência (DALYs, em inglês), em um índice que é também utilizado pelo 

Banco Mundial. 

2. Dano à Qualidade do Ecossistema, expresso como a perda de espécies em certa área, 

durante certo tempo. 

3. Dano aos Recursos, expressos como o excedente energético necessário para futuras 

extrações de minerais e combustíveis fósseis. 
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Tabela 10 – Categorias de danos e de impactos do método de AICV Eco-indicator 99 

 

                                                                                   Fonte: Dreyer et al., 2003     

        

As referências de normalização do Eco-indicator 99 são baseadas em informações européias 

para as emissões no ar, enquanto as informações para emissões na água e no solo são 

extrapoladas de informações da Holanda.  

 

A ponderação do Eco-indicator 99 visa refletir a visão da sociedade quanto aos danos e 

potenciais impactos de maior importância. O resultado obtido é expresso em um sistema de 

pontuação de ecoindicador único expresso como ecopontos. Cada ecoponto pode ser 

interpretado como um  milésimo da carga ambiental anual de um habitante europeu médio. 

 

5.2 CML 2001 

 

 

Quanto à caracterização do método, o Guia CML fornece uma lista de categorias de impacto 

agrupadas em: 
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• A: Categorias de impacto obrigatórias (Indicadores de categoria utilizados em grande parte 

das ACVS) 

• B: Categorias de impacto adicionais (indicadores operacionais existem, mas geralmente não 

estão inclusos nos estudos de ACV) 

• C: Outras categorias de impacto (não existem indicadores operacionais disponíveis, sendo, 

portanto, impossível incluí-los quantitativamente na ACV) 

No caso de diversos métodos estarem disponíveis para categorias de impacto obrigatórias, um 

indicador de linha-base (baseline) é selecionado, baseado no princípio da melhor prática 

disponível. Estes indicadores de linha-base são indicadores de categorias em “nível mid-point” 

(abordagem orientada a problemas). Indicadores de linha-base são recomendados para estudos 

simplificados. O guia fornece informações para inclusão de outros métodos e categorias de 

impacto no caso de estudos detalhados e extensivos. 

� Depleção de Recursos Abióticos 

Esta categoria de impacto preocupa-se com a proteção do bem-estar humano, saúde 

humana e saúde do ecossistema. Este indicador de categoria de impacto se relaciona à 

extração de minerais e combustíveis fósseis devido à entradas (inputs) no sistema. O 

Fator de Depleção Abiótica é determinado para cada extração de minerais e 

combustíveis fósseis (kg antimônio equivalente/ kg extração) baseado na concentração 

de reservas e a taxa de consumo. 

O escopo geográfico deste indicador está em escala global. 

� Mudança climática 

Mudança climática pode resultar em efeitos adversos na saúde do ecossistema, saúde 

humana e bem-estar material. Mudança climática se relaciona à emissões de gases 

estufa no ar. O modelo de caracterização, assim como desenvolvido pelo International 

Panel on Climate Change (IPCC) é escolhido para o desenvolvimento do fatores de 
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caracterização. Fatores são expressos como Potencial Aquecimento Global para o 

horizonte de tempo de 100 anos (GWP100), em (kg de dióxido de carbono)/(kg de 

emissão). O escopo geográfico desde indicador está em escala global.  

� Depleção do Ozônio Estratosférico 

Devido à depleção do ozônio estratosférico, uma maior fração da radiação UV atinge a 

superfície terrestre. Isto gera efeitos danosos sobre a saúde humana, animal, 

ecossistemas terrestre e aquático, ciclos bioquímicos e em materiais. Esta categoria é 

relacionada à saída (output) e à escala global. O modelo de caracterização é 

desenvolvido pelo World Metereological Organisation (WMO) e define a depleção de 

ozônio potencial de diferentes gases (kg CFC11 equivalente / kg emissão). O escopo 

geográfico deste indicador está em escala global. O horizonte de tempo é infinito. 

� Toxicidade Humana 

Esta categoria se relaciona ao efeitos de substancias tóxicas no ambiente humano. Riscos 

de saúde por exposição no ambiente de trabalho não são inclusos. Fatores de 

caracterização, Toxicidade Humana Potencial (HTP, em inglês), são calculados com o 

USES-LCA, descrevendo destino, exposição e efeitos de substâncias tóxicos para um 

horizonte de tempo infinito. Para substância tóxica, HTP’s são expressos como 1,4-

diclorobenzeno equivalente / kg emissão. O escopo geográfico pode variar entre escala 

local e global. 

� Eco-toxicidade de água doce 

Este indicador de categoria se refere ao impacto em sistemas aquáticos (ecossistemas de 

água doce), como um resultado de emissões de substâncias tóxicas no ar, água e solo. 

Eco-toxicidade Potencial (FAETP) é calculado com o USES-LCA, descrevendo destino, 

exposição e efeitos de substâncias tóxicas. O horizonte de tempo é infinito. Fatores de 

caracterização são expressos como 1,4-diclorobenzeno equivalente/kg emissão. O 

indicador se aplica à escalas global, continental, regional e local. 
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� Eco-toxicidade Marinha 

Eco-toxicidade marinha se refere a impactos de substancias tóxicas em ecossistemas 

marinhos  

� Eco-toxicidade terrestre 

Esta categoria refere-se a impactos de substâncias tóxicas em ecossistemas terrestres  

� Formação Foto-oxidante 

Formação foto-oxidante é a formação de substâncias reativas (principalmente ozônio), 

que são danosas à saúde humana e ecossistemas, também danificando plantações- Este 

problema pode também indicar que a “fumaça de verão” (do inglês, “summer smog”). 

Neblina de inverno (winter smog) está fora do escopo desta categoria. A Criação 

Fotoquímica de Ozônio Potencial para emissão de substâncias no ar é expressa em kg 

etileno/ kg emissão. O horizonte de tempo é de 5 dias e a escala geográfica varia entre 

escala local e continental. 

� Acidificação 

Substâncias acidificantes causam uma série de impactos ao solo, águas subterrâneas, 

águas superficiais, organismos, ecossistemas e materiais (construções). Potencial de 

Acidificação (AP, em inglês) para emissões no ar são calculado com o modelo RAINS 10 

adaptado, descrevendo o destino e deposição de substancias acidificantes. AP é expressa 

como kg SO2 equivalente / kg emissão. O horizonte de tempo é infinito e a escala 

geográfica varia entre escalas global e continental. 

 

Fatores de caracterização, incluindo destino, são usado quando disponíveis. Quando não 

disponíveis, os fatores, excluindo destino, são utilizados (na versão CML baseline, apenas 

os fatores incluindo destino são utilizados). O método é estendido para Ácido Nítrico, 

solo, água e ar; ácido Sulfúrico, água, solo; Sulfeto de Hidrogênio, solo, todos não 
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incluindo a destinação. Óxido Nítrico, ar (é monóxido de hidrogênio) foi adicionado 

incluindo o destino. 

� Eutrofização 

Eutrofização inclui todos impactos devidos à excessivos níveis de macro-nutrientes no 

meio ambiente, causados por emissões de substâncias no ar, água e solo. A eutrofização 

potencial é expressa como kg PO4 equivalente / kg emissão. O Destino e a exposição não 

estão inclusas, o horizonte de tempo é infinito, e a escala geográfica varia entre local e 

continental. 

A Normalização é tida como opcional para a ACV simplificada, mas mandatória para ACV 

detalhada. Para cada indicador de linha-base (baseline), pontos de normalização são calculados 

para situações de referência: o mundo em 1990, Europa em 1995 e a Holanda em 1997.  

O fator de normalização para uma dada categoria de impacto e região é obtido multiplicando os 

fatores de caracterização por suas respectivas emissões. A soma desse produtos de todas as 

categorias de impactos dão o fator de normalização 

O agrupamento e a ponderação são considerados como passos opcionais. Não há regras ou 

valores determinados pela linha-base (baseline) recomendados para estes passos. 

 

5.3 Comparação entre o Eco-indicator 99 e o CML 2001 

 
 
Uma diferença fundamental entre o dois métodos de AICV é que o CML 2001  tem uma 

abordagem orientada a problema (midpoint)  enquanto o Eco-indicator 99 tem uma abordagem 

orientada a dano (endpoint). Isso significa que enquanto o CML 2001 modela os impactos em 

um midpoint em algum lugar no mecanismo ambiental entre as emissões e os danos, o Eco-

indicator 99 modela os danos às áreas de proteção: saúde humana, ambiente natural e 

ambiente antrópico, e recursos naturais.  
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A diferente abordagem na avaliação de impactos torna difícil realizar uma significativa 

comparação entre o Eco-indicator 99 e o CML 2001 baseados nos pontos que produzem, já que 

modelam diferentes aspectos e, portanto, oferecem poucos resultados que podem ser 

comparados (DREYER et al., 2003). Assim, uma análise mais qualitativa com relação ao uso de 

métodos midpont e endpoint foi feita comparando-se o Eco-indicator e o CML 2001. 

O método CML 2001, diferentemente do Eco-indicator 99 não permite ponderação e agregação 

dos resultados em um mesmo sistema de pontuação.  As categorias de impacto abordadas no 

Eco-indicator 99 são diferentes das categorias abordadas pelo CML 2001. Depleção abiótica e 

toxicidade humana são categorias de impacto do CML 2001 que não estão presentes no Eco-

indicator 99. Já categorias de impacto como carcinogênicos, recursos energéticos, radiação, uso 

do solo e de orgânicos e inorgânicos respiratórios são categorias de impacto do Eco-indicator 99 

que não estão no CML 2001. Essas diferenças podem ser observadas na Tabela 11, que mostra 

as categorias de impacto dos dois métodos. 
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Tabela 11 – Categorias de impacto presentes nos métodos de AICV Eco-indicator 99 e CML 2001 

 

Fonte: Bovea e Gallardo, 2006 (adaptado) 

 

Outra diferença entre os métodos quanto às categorias de impactos, diz respeito às unidades 

utilizadas na normalização. O desfecho da modelagem a danos do Eco-indicator para impactos 

ambientais é uma unidade de dano à saúde humana expressa como Disability Adjusted Life 

Years (DALY) e pontuação de qualidade de ecossistema expressa em Potentially Disappeared 

Fraction (PDF). Na fase de normalização, a contribuição relativa dos danos calculados para o 

total de danos causados a um sistema de referência é determinado. No CML 2001, às unidades 

são referentes à unidades equivalentes a um determinado composto químico. Na categoria de 
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impacto aquecimento global, por exemplo, todas às emissões relacionadas à aquecimento 

global serão transformadas para a unidade de gás carbônico (CO2) equivalente. Assim, os 

números obtidos para diversas emissões representarão o potencial que a emissão tem de 

danificar a camada de ozônio comparado em termos do efeito que o CO2 apresenta para o 

mesmo dano. O metano tem cerca de vinte e uma vezes mais potencial de dano à camada de 

ozônio do que o CO2, portanto, as emissões de metano terão que ser multiplicadas vinte e uma 

vezes e a unidade correspondente será dada em unidade equivalente de CO2. 

 

No trabalho de Dreyer et al. (2003), maneiras de se escolher um método de AICV são citadas, 

derivadas de recomendações do SETAC. Segundo o texto, o segundo grupo de trabalho em AICV 

do SETAC - Europa desenvolveu uma série de critérios para avaliação dos métodos de 

caracterização. Alguns critérios centrais são: 

• Validade científica – existem métodos aceitos geralmente pela comunidade científica 

internacional? 

• Relevância ambiental das pontuações dos indicadores – é possível interpretá-las em 

termo de impacto ou dano ambiental? 

• Reprodutibilidade e transparência – existe um procedimento bem definido e 

transparente para o cálculo dos fatores de caracterização e pontuação dos indicadores? 

• Realiza-se a quantificação das incertezas relacionadas à pontuação dos indicadores 

• Viabilidade: é viável encontrar ou calcular fatores para as substancias mas importantes 

do inventário? 

A estes critérios pode-se ainda somar-se: O resultado do uso deste método parece razoável? Ele 

está em conformidade com a experiência advinda do uso de outras ferramentas de avaliação 

ambiental? 
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Para uso em contextos de decisão, como o desenvolvimento de produtos, onde alternativas são 

comparadas regularmente por pessoas com pouca especialização ambiental, pode-se ter como 

um requisito que o método a ser escolhido forneça um resultados em pontuação única. 

 

6 Conclusão 

 

A ACV é conceituada como uma ferramenta de gerenciamento ambiental aplicada aos produtos 

e aos processos, para avaliar aspectos ambientais e impactos potenciais associados ao seu ciclo 

de vida, de forma a se reduzir danos ambientais. Este trabalho descreveu brevemente a 

importância da ACV, os conceitos e as fases envolvidas na metodologia.  

A Avaliação de Impactos de Ciclo de Vida (AICV) tem especial importância dentro do processo da 

ACV, pois os métodos a serem utilizados nesta fase são escolhidos pelo executor da ACV e  não 

há consenso sobre um método ideal a ser utilizado. Além disso, dependendo do método de 

AICV escolhido, diferentes resultados podem ser obtidos para o estudo, pois os métodos 

apresentam distintas abordagens (midpoint e endpoint ou uma combinação de ambos), 

categorias de impacto e formas de normalização e ponderação. 

Neste contexto surgem inúmeros métodos e abordagens de AICV buscando maior precisão e 

abrangência. Este trabalho levantou os métodos de AICV citados e utilizados em artigos 

disponíveis em bancos de dados internacionais.  

O estudo mostrou que, apesar da grande variedade dos métodos, as citações e as utilizações 

dos métodos estão pouco distribuídas. Apesar de encontrar 85 métodos citados em artigos, 

observa-se que as citações concentraram-se basicamente no método mais citado, Eco-indicator 

99, que apresentou 185 citações. Além disso, os seis métodos mais citados concentram quase 

75% das citações. Quanto aos mais utilizados, observa-se que os seis mais citados concentram 

80% das utilizações. 
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Baseando-se nos resultados do levantamento, foi apresentada uma breve descrição das sete 

famílias de métodos mais citadas e utilizadas de forma a caracterizá-las de forma breve e 

simplificada. 

Ao final, descreveu-se detalhadamente o Eco-indicator 99 e o CML 2001 e uma comparação 

qualitativa foi estabelecida, já que as diferentes abordagens não permitem uma comparação 

mais direta e quantitativa. 

Concluiu-se que não há um consenso de metodologia para a AICV, o que se reflete no grande 

número de método encontrados disponíveis nos artigos pesquisados. Notou-se também a 

necessidade de comparação mais aprofundada entre os diversos métodos encontrados. Uma 

comparação desse tipo está sendo feita por um programa da União Européia envolvendo duas 

universidades responsáveis pela criação do CML e do EDIP juntamente com outras 

universidades européias e parceiros industriais.  

Também com relação às categorias de impacto, existem importantes diferenças, 

particularmente quando comparando uma metodologia midpoint (como o CML 2001) e uma 

endpoint (como o Eco-indicator 99). Isso aponta para a importância da iniciativa UNEP/SETAC de 

Ciclo de Vida, a qual quer identificar e criar um consenso com relação às práticas recomendáveis 

na ACV e no Life Cycle Management.  A Iniciativa de Ciclo de Vida possui um subprograma em 

AICV que pode em alguns anos ajudar a reduzir as incertezas relacionadas a qual método de 

AICV escolher, representando assim um grande avanço quanto para os pesquisadores e usuários 

de métodos de AICV. 
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APÊNDICE A – Modelo de tabela utilizado na catalogação dos artigos pesquisados 
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APÊNDICE B – Tabela de Resultados de métodos e família mais citados e utilizados 
 

      MÉTODO FAMÍLIA 
  

    Métodos Citações Utilizações Citações Utilizações 

  

  1 Eco-indicator  9 2 

232 137 

  

  2 Eco-indicator 95 37 16   

  3 Eco-indicator 98 1 0   

  4 Eco-indicator 99 185 119   

  5 Korean Eco-indicator 1 1 1 1   

  6 EPS 28 10 

60 28 

  

  7 EPS 92 1 0   

  8 EPS 96 1 0   

  9 EPS 2000 30 18   

  10 CML 24 8 

72 37 

  

  11 CML 92 7 2   

  12 CML 2000  18 15   

  13 CML 2001 14 8   

  14 CML 2002 7 4   

  15 Dutch Handbook 2 0   

  16 LIME 32 20 
33 20 

  

  17 LIME 2003 1 0   

  18 Eco-points 7 1 

31 15 

  

  19 Eco-points 97 9 6   

  20 Eco-points 98 1 0   

  21 Eco-Scarcity 9 7   

  22 Eco-Scarcity 91 1 0   

  23 Eco-Scarcity 97 3 1   

  24 Eco-Scarcity 99 1 0   

  25 Umip 96 2 0 59 18 
  

Continua 
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      MÉTODO FAMÍLIA 
  

    Métodos Citações Utilizações Citações Utilizações 

  
  26 EDIP 23 10   

  27 EDIP 96 2 2   

  28 EDIP 97 17 5   

  29 EDIP 98 2 0   

  30 EDIP 2000 3 0   

  31 EDIP 2003 10 1   

  32 SETAC-LCA 2 0 2 0   

  33 Eco-Efficiency 1 0 1 0   

  34 ELP 1 0 1 0   

  35 USES-LCA 15 4 

18 5 

  

  36 USES 2.0 2 1   

  37 USES 98 1 0   

  38 Ecological Footprint 8 1 8 1   

  39 SII 1 0 1 0   

  40 RII 4 4 4 4   

  41 DTT 1 1 1 1   

  42 Eco-factor 2 2 2 2   

  43 Japanese Eco-factor 1 0 1 0   

  44 Swiss Eco-factor 1 0 1 0   

  45 South African LCIA 0 0 0 0   

  46 Traci 13 3 13 3   

  47 ExternE 6 3 6 3   

  48 SPI 2 0 2 0   

  49 HHS 2 0 2 0   

  50 MIPS 2 0 2 0   

  51 JEPIX 1 0 1 0   

  52 Impact 2002 3 1 38 16   

Continua 

Continuação 
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      MÉTODO FAMÍLIA 
  

    Métodos Citações Utilizações Citações Utilizações 

  

  53 Impact 2002+ 33 14 
  

  54 Impact 2005 2 1   

  55 Impact-Pathway-Analysis Meth. 1 0 1 0   

  56 CEENE 1 1 1 1   

  57 Critical Volume 1 0 1 0   

  58 Tellus 5 1 5 1   

  59 CST (Critical Surface Time) 1 0 
9 4 

  

  60 CST ' 95 8 4   

  61 LCA-NET 1 1 1 1   

  62 AlchE (TCA) 1 0 1 0   

  63 SPEP 1 1 1 1   

  64 EcoPro 2 1 2 1   

  65 EPD 1 1 1 1   

  66 EIOLCA 1 1 1 1   

  67 Environmental Theme 3 1 3 1   

  68 TP 1 0 1 0   

  69 HV 1 0 1 0   

  70 New Japanese Methodology 1 0 1 0   

  71 CalTOX 3 1 
4 1 

  

  72 CalTOX 4.0 1 0   

  73 ProTox 1 1 1 1   

  74 R-LCIA 1 1 1 1   

  75 STM 3 3 3 3   

  76 AMI 2 0 2 0   

  77 Ecotax 98 1 0 
5 3 

  

  78 Ecotax 2002 4 3   

  79 LUCAS 2 0 2 0 
  

Continua 

Continuação 



90 

      MÉTODO FAMÍLIA 
  

    Métodos Citações Utilizações Citações Utilizações 

  
  80 APS 1 1 1 1   

  81 DAIA 1 1 1 1   

  82 CED 4 4 4 4   

  83 Stepwise 06  1 0 1 0   

  84 CSERGE 2 2 2 2   

  85 CE 2 2 2 2   

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuação 
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RESUMO 

 

TAKEDA, A. Levantamento de Métodos de Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida (AICV) e 
Análise Comparativa dos Métodos mais Utilizados. Monografia apresentada ao curso de 
Graduação em Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de 
São Paulo, São Carlos, 2008. 
 

 

 

O crescente consumo do mundo globalizado não respeita limites ambientais e sociais e  

desconsidera a capacidade suporte do meio ambiente. O grande desafio, atual e futuro, é 

conciliar padrão de vida e sustentabilidade, buscando um equilíbrio que garanta recursos para 

as futuras gerações. A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) surge como uma ferramenta importante, 

útil e completa na avaliação de impactos ambientais de produtos e processos. Na aplicação de 

uma ACV, a terceira etapa, a Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida (AICV),  é realizada após as 

fases de definição de objetivo e escopo e análise de inventário. A fase de avaliação de impacto é 

dirigida à avaliação da significância de impactos ambientais potenciais, usando os resultados da 

análise de inventário. Em geral, este processo é a tentativa de compreender estes impactos. 

Diversos métodos de AICV foram ou estão sendo desenvolvidos em muitos países da Europa 

(Eco-indicator, CML, IMPACT 2002+, EDIP), Canadá (LUCAS), Estados Unidos (TRACI), Japão 

(LIME e JEPIX), entre outros. O presente estudo propõe, por meio de uma revisão sistemática, 

levantar os Métodos de Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida (AICV) existentes em artigos 

internacionais, focando-se em artigos de língua inglesa disponíveis em nove bancos de dados 

selecionados para esta pesquisa. Ao final, após a contagem dos Métodos de AICV mais citados e 

utilizados nesta literatura. Os métodos mais citados são descritos e os dois métodos mais 

utilizados, CML e Eco-Indicator, comparados em maiores detalhes ao final do trabalho. 

 

 

 

Palavras-chave: Métodos de Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida, AICV, Avaliação de Impacto 

de Ciclo de Vida, Avaliação de Ciclo de Vida, Revisão Sistemática, CML 2001, Eco-Indicator 99. 
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ABSTRACT 

 
TAKEDA, A. Survey of Life Cycle Impact Assessment (LCIA) Methods and Comparative Analysis 
among the most used methods. Graduation Thesis presented under Environmental Engineering 
Graduation Course, University of São Paulo, São Carlos, 2008.  
 
 

 

The increasing consumption of the global world does not respect environmental and social 

limits and does not consider the support capacity of the environment. The great challenge, 

nowadays and in the future, is to conciliate standard of life and sustainability, looking for an 

equilibrium that guarantees environmental resources for the future generations. The Life Cycle 

Assessment methodology emerges as an important tool, useful and complete in assessing 

environment impact of products and processes. In a LCA application case, the third phase, Life 

Cycle Impact Assessment (LCIA), is done after the phases of Goal and Scope definition and the 

Inventory analysis. The Impact Assessment phase is directed towards the evaluation of the 

significance of potential environmental impacts, using the results from the Inventory analysis 

phase. In general, this process is an attempt to understand the impacts. Several methods of LCIA 

were or are being developed in some European countries (Eco-indicator, CML, Impact 2002, 

EDIP), Canada (LUCAS), United States (TRACI) and Japan (LIME and JEPIX), among others. The 

present study proposes, by a Systematic Revision, to raise Life Cycle Impact Assessment 

Methods existing in international articles, focusing in articles written in English available in nine 

selected data banks. In the end, after counting LCIA methods, it has been found the most cited 

and used methods among the articles collected. The most cited methods were described and 

the two most used methods, CML and Eco-indicator, were compared in details. 

 

 

 

 

Key-words: Life Cycle Impact Assessment Methods, Life cycle Impact Assessment, Life Cycle 

Assessment,  Systematic Review, CML 2001, Eco-Indicator 99. 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIGURA 1. FASES DA ACV E EXEMPLOS DE ÁREA DE APLICAÇÃO................................................................................................... 30 
FIGURA 2. SUB-ETAPAS DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE CICLO DE VIDA. ...................................................................................... 37 
FIGURA 3. CADEIA DE IMPACTOS CAUSADA PELA EMISSÃO DE UMA CERTA SUBSTÂNCIA ................................................................... 39 
FIGURA 4.  REVISÃO SISTEMÁTICA REPRESENTADA COMO TRÊS PASSOS ........................................................................................ 47 
FIGURA 5. GRÁFICO DO NÚMERO DE CITAÇÕES POR MÉTODO ..................................................................................................... 54 
FIGURA 6. GRÁFICO DO NÚMERO DE CITAÇÕES POR FAMÍLIA ...................................................................................................... 56 
FIGURA 7. GRÁFICO DO NÚMERO DE UTILIZAÇÕES POR MÉTODO ................................................................................................. 58 
FIGURA 8. GRÁFICO DO NÚMERO DE UTILIZAÇÕES POR FAMÍLIA .................................................................................................. 60 
FIGURA 9. VISÃO DETALHADA DAS SUB-ETAPAS DA AICV DO MÉTODO ECO-INDICATOR 99 .............................................................. 66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 - PEGADA ECOLÓGICA E BIOCAPACIDADE, POR PESSOA POR PAÍS .................................................................................... 22 
TABELA 2 - ALGUMAS APLICAÇÕES DA ACV. O “X” EM NEGRITO INDICA A FORMA MAIS UTILIZADA. .................................................. 30 
TABELA 3 - ELEMENTOS PRINCIPAIS DA ETAPA DE DEFINIÇÃO DE OBJETIVO E ESCOPO ....................................................................... 32 
TABELA 4 - OS PRINCIPAIS ELEMENTOS DA SEGUNDA FASE “INVENTÁRIO DE CICLO” ........................................................................ 34 
TABELA 5 - OS PASSOS MAIS IMPORTANTE NA FASE DE INTERPRETAÇÃO ....................................................................................... 44 
TABELA 6 - OS DEZ MÉTODOS DE AICV MAIS CITADOS E OS RESPECTIVOS NÚMEROS DE CITAÇÕES ..................................................... 53 
TABELA 7 - AS DEZ FAMÍLIAS DE MÉTODOS DE AICV MAIS CITADAS E OS RESPECTIVOS NÚMEROS DE CITAÇÕES .................................... 55 
TABELA 8 - OS DEZ MÉTODOS DE AICV MAIS UTILIZADOS E OS RESPECTIVOS NÚMEROS DE UTILIZAÇÕES ............................................. 57 
TABELA 9 - AS DEZ FAMÍLIAS DE MÉTODOS DE AICV MAIS UTILIZADAS E OS RESPECTIVOS NÚMEROS DE UTILIZAÇÕES ............................ 59 
TABELA 10 – CATEGORIAS DE DANOS E DE IMPACTOS DO MÉTODO DE AICV ECO-INDICATOR 99 ...................................................... 70 
TABELA 11 – CATEGORIAS DE IMPACTO PRESENTES NOS MÉTODOS DE AICV ECO-INDICATOR 99 E CML 2001 ................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

  

ACV Avaliação de Ciclo de Vida 

AIchE American Institute of Chemical Engineers 

AICV Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida 

AMI Assessment of the Mean Impact on ecosystems 

C SERGE Centre for Social and Economic Research in Global Environment 

CED Cumulative Energy Demand 

CEENE Cumulative Exergy Extraction from the Natural Environment 

CML Centre of Environmental science Leiden University 

CST Critical Surface Time 

DAIA Decision Analysis Impact Assessment 

DTT Distance To Target 

EDIP Environmental Design of Industrial Products 

EIOLCA Economic input/output Life-Cycle Assessment  

ELP Environmental Load Point 

EPA Environmental Protect Agency  
 

EPD Environmental Product declaration 

EPS Environmental Priority Strategies in product design 

ExternE Externalities of Energy 

HHS Health Hazard Scoring 

HV Hazard Value 

ICV Inventário de Ciclo de Vida 

IPCC International Panel on Climate Change 

ISO International organization for Standardization 

J LCA Journal of Life Cycle Assessment 

JEPIX Japan Environmental Policy Priorities Index 



16 



17 
 

 
LCA Life Cycle Assessment 

LCIA Life Cycle Impact Assessment 

LCM Life Cycle  Management 

LIME Life-cycle Impact assessment Method based on Endpoint modeling 

LUCAS LCIA method Used for a CAnadian-Specific context 

MIPS Material Input per Service-unit 

ONG Organizações não governamentais 

PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

RII Resource Impact Indicator 

R-LCIA Region-type Life Cycle Assessment 

RS Revisão sistemática 

SETAC Society of Environmental Toxicology and Chemistry 

SPEP Species-Pool Effect Potential 

SPI Sustainable Process Index 

STM Sustainability Target Method 

TCA Total Cost Assessment Methodology 

TP Toxicity approach 

TRACI Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and other environmental 
Impacts 

UNEP United Nations Environmental Program 

USES Uniform System for the Evaluation of Substances 

WMO World Meteorological Organization 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................ 21 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................................................ 26 

2.1 A AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA (ACV): HISTÓRICO  E USO ......................................................................................... 26 
2.2 A METODOLOGIA DE ACV ..................................................................................................................................... 28 
2.3 A ACV INVESTIGATIVA E A ACV DETALHADA............................................................................................................. 29 
2.4 AS QUATRO FASES DE UMA ACV ............................................................................................................................ 30 

2.4.1 FASE 1: Definição de objetivos e do escopo .......................................................................................... 32 
2.4.2 FASE 2 : Análise de Inventário de Ciclo de Vida (ICV) ............................................................................ 34 

2.4.2.1 Aquisição de dados ............................................................................................................................................. 34 
2.4.2.2 Tratamento e descrição de dados ..................................................................................................................... 35 

2.4.3 FASE 3: A avaliação de impacto do ciclo de vida (AICV) ....................................................................... 36 
2.4.3.1 Escolha das categorias de impacto ................................................................................................................... 37 
2.4.3.2 Normalização e Ponderação .............................................................................................................................. 37 
2.4.3.3 Método para avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV) ............................................................................ 38 

2.4.4 FASE 4: Interpretação ........................................................................................................................... 43 
2.4.4.1 Avaliação ............................................................................................................................................................. 44 
2.4.4.2 Resultados e conclusões .................................................................................................................................... 45 

3 OBJETIVOS ............................................................................................................................................ 46 

4 MATERIAIS E MÉTODOS ......................................................................................................................... 46 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................................................... 51 

5.1 ECO – INDICATOR 99 ........................................................................................................................................... 65 
5.2 CML 2001........................................................................................................................................................ 70 
5.3 COMPARAÇÃO ENTRE O ECO-INDICATOR 99 E O CML 2001 ....................................................................................... 74 

6 CONCLUSÃO .......................................................................................................................................... 78 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................... 81 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A.......................................................................................................................................85 

APÊNDICE B.......................................................................................................................................87 

APÊNDICE C.......................................................................................................................................91 

 
 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

1 Introdução  

 

No mundo globalizado, os países se agilizam para assegurar uma fatia do mercado internacional. 

Sabe-se que tal desejo é acompanhado de necessidades de melhorias, principalmente, no 

desempenho ambiental de todas as atividades produtivas. 

Vários países já adotam regulamentos ambientais para controle da poluição industrial e no 

Brasil, temos Estados que já implantaram ou trabalham políticas de adoção de metodologias 

ecoeficientes.  

Mundialmente, segundo Barreto et al. (2007), as primeiras manifestações por mudanças foram 

determinadas pelo esgotamento dos recursos, como o caso da escassez de madeira para 

fundição do ferro, construção de moradias, fortificações, mobiliário, instrumentos, armas e 

combustível para aquecimento e preparação de alimentos, cuja exploração era intensiva desde 

a era medieval. As ações para reduzir a poluição somente foram iniciadas a partir da Revolução 

Industrial. 

Ehrlich (1968) sugeriu que os impactos ambientais das atividades humanas dependiam 

basicamente de três variáveis: o tamanho da população, a riqueza e a tecnologia aplicada. 

Segundo Ehrlich, a equação IPAT sugere que o impacto ambiental (I) é o produto da população 

(P), riqueza per capita (A) e tecnologia (T). As Nações Unidas sugerem que a população global, 

assim como o padrão de vida médio (o nível de riqueza), vão aumentar consideravelmente nos 

próximos 50-100 anos. (LUTZ et al., 2001). 

Sendo assim, se a tecnologia permanecer constante, o impacto ambiental (I) pode aumentar 4 

vezes nos próximos 50-100 anos. Entretanto cientistas afirmam que é possível aumentar 

consideravelmente a tecnologia aplicada. Mais precisamente, discute-se que é possível produzir 

e oferecer os mesmos produtos e serviços com menos de um quarto do impacto ambiental 

tipicamente gerado atualmente. Nos termos do IPAT, isto implica que a eficiência do fator T é 

aumentado com um fator 4. Em uma rápida perspectiva isto significa que devemos duplicar 
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nossa riqueza enquanto reduzimos à metade o consumo de recursos, e assim criando um 

mundo mais sustentável. (WEIZSAECKER et al., 1998).  

Pode parecer irreal desenvolver produtos que representem uma redução no impacto ambiental 

de fator 4, mas em 50-100 anos isso será não apenas um pensamento esperançoso, mas uma 

necessidade. Então, a longo prazo, o desenvolvimento de produtos de fator 4 significa que 

conseguiremos realmente evitar um aumento dos impactos ambientais, apesar do esperado 

aumento populacional e do nível de riqueza. 

Dados recentes de cálculo de pegada ecológica de países com as maiores economias e 

populações são mostradas na Tabela 1. Mesmo muito longe de mostrar a completa realidade da 

sustentabilidade, esses resultados mostram quantos países, tanto desenvolvidos como em 

desenvolvimento,  ultrapassaram as suas capacidades ecológicas, ou seja, a capacidade do meio 

em suportar os impactos ambientais (TANZIL e BELOFF, 2006). 

 

Tabela 1 - Pegada ecológica e biocapacidade, por pessoa por país 

 

 
Fonte: Tanzil e Beloff, 2006. 
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Em meio à necessidade dessa mudança, a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), uma das 

ferramentas da Ecologia Industrial, é importante porque pode ser usada como guia na busca por 

produtos e serviços mais limpos.  

Ribeiro et al. (2003) define Ecologia Industrial como uma resposta, da comunidade de 

Engenharia, ao impacto do sistema industrial nos os ecossistemas naturais que o mantém. 

Ainda segundo o autor, a relação indústria/ambiente atual é insustentável e deve ser 

modificada - uma tarefa que exige grande participação dos engenheiros. 

A Ecologia Industrial mostra que não se pode realizar avaliações fragmentadas de impactos 

ambientais causados pela produção industrial. As oportunidades de redução da geração de 

rejeitos e do consumo de matérias primas e energia devem ser analisadas de forma sistêmica, 

visando interligar o destino de materiais e de sua transformação em produto por meio de vários 

processos.  

A ACV constitui uma ferramenta indispensável para o melhor acompanhamento dos ciclos de 

produção e a identificação de alternativas de interação entre processos. Pode ser utilizada para 

comparar o potencial de impacto ambiental entre diferentes concepções/tipos de produtos na 

busca por alternativas mais sustentáveis. Isso é relevante não só no desenvolvimento de 

produtos, mas também na orientação aos consumidores sobre quais produtos comprar. A ACV 

auxilia também a responder questões do tipo: em que parte do ciclo de vida de um produto 

ocorrem os maiores impactos ambientais?  É durante a extração da matéria-prima, na etapa de 

manufatura do material, na etapa de processamento, na fase de uso ou durante o transporte? 

Nas companhias esse conhecimento pode ser importante na busca por fornecedores 

ecologicamente corretos e na sociedade pode ser utilizado para adequar as políticas e 

regulamentos ambientais. Assim evitando um desencontro ente o foco do regulamento e as 

áreas de maior interesse ambiental. 

Utilizando-a como ferramenta-guia, a ACV pode promover mudanças tecnológicas fundamentais 

na produção e nos produtos, em parte devido ao efeito multiplicador ao longo da cadeia de 

produção. 
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De acordo com Stano (2005), em seu artigo para o Instituto do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente no Brasil (PNUMA Brasil), a ACV, por seu caráter abrangente e 

integrador, vem encontrando inúmeras aplicações, principalmente nas economias mais 

desenvolvidas. As empresas vêm utilizando a ferramenta para reprojetar ou promover 

melhorias no desempenho ambiental de processos, produtos e serviços, atender a demandas ou 

melhorar a comunicação com o mercado e orientar investimentos  e estratégias. Os governos 

buscam obter, através da aplicação da ACV, subsídios para o estabelecimento de políticas 

voltadas para a gestão de produtos, de resíduos ou para a reciclagem, incluindo a criação de 

subsídios ou eco-impostos; visam também obter orientações para o estabelecimento de 

programas de rotulagem ambiental ou de “compras verdes”. As ONGs e outras organizações da 

sociedade utilizam os resultados das Avaliações para, por exemplo, orientar os consumidores 

em suas decisões de compra ou investimento.  

Além de tudo isso, estudos provam que os problemas ambientais são mais fáceis de serem 

prevenidos do que solucionados depois de já ocorridos. Assim sendo, uma vez que não é 

possível evitar completamente os impactos ambientais, é importante concentrar esforços 

principalmente onde as possibilidades de ocorrência são maiores. Embora não seja tão fácil 

apontar e solucionar as emissões de uma planta de produção, é em outras fases de seu ciclo de 

vida que muitos produtos causam maiores impactos ambientais. Em vez de tomar decisões que 

modifiquem ou adaptem somente a fase de produção, é necessário obter informações de todas 

as etapas do ciclo de vida de um produto, a fim de conhecer e avaliar os impactos presentes. A 

ACV é uma ferramenta formal desenvolvida especificamente para atender a esses requisitos e 

necessidades.   

A importância da ACV deriva não somente da possibilidade de se obter ganhos ambientais e 

econômicos por meio da melhoria da eco-eficiência de produtos e serviços. Está também 

relacionada à necessidade de se assegurar a competitividade de exportações face a eventuais 

barreiras que poderão ser impostas pelos países europeus, com a exigência da rotulagem 

ambiental dos produtos brasileiros com base na avaliação de seu ciclo de vida.  
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Essa rotulagem ambiental é objeto de norma internacional que já está em elaboração no órgão 

International Organization for Standardization (ISO) e poderá representar um poderoso 

incentivo à disseminação do uso da ACV mundialmente. 

A Avaliação de Ciclo de Vida será descrita em maiores detalhes na seção seguinte. Cabe agora 

mencionar que ela é composta de quatro fases, sendo a terceira delas – a Avaliação de Impacto 

de Ciclo de Vida (AICV) – responsável por expressar em categorias de impactos e em valores as 

informações obtidas na fase de Inventário de Ciclo de Vida (ICV). 

Quanto à questão da “valoração” dos impactos, não existe ainda um consenso entre 

pesquisadores sobre uma metodologia única e eficiente para a terceira fase da ACV, a Avaliação 

de Impactos. Observa-se então o surgimento de inúmeros métodos de AICV, cada vez mais 

precisos e abrangentes, visando traduzir de forma mais sólida os impactos ambientais 

observados nas fases anteriores em categorias e valores de impacto. 

Este estudo destina-se ao levantamento dos métodos de AICV citados na literatura internacional 

(artigos, em língua inglesa). Realizou-se uma revisão sistemática em diversos artigos, 

provenientes de nove bancos de dados, que apontou os métodos mais citados e mais utilizados 

nesta literatura. Para concluir, compararam-se os métodos mais utilizados. Desta forma, este 

estudo fornece um panorama geral dos métodos de AICV, quais os mais utilizados e quais os 

mais citados pelos pesquisadores da área de ACV em todo o mundo. 

O próximo capítulo trará a Revisão Bibliográfica, buscando na literatura tanto os conceitos 

fundamentais a este estudo, apresentando a ACV e suas fases, como exemplos atuais de 

aplicação dos mesmos. 
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2 Revisão bibliográfica 

 

2.1 A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV): histórico  e uso 

 

As origens do ACV remontam ao final dos anos 60 e o começo dos anos 70 do século XX, quando 

estudos ambientais aplicando a perspectiva de ciclo de vida foram usados para estimar o 

impacto ambiental.  

Em 1969, a companhia Coca-Cola fez um estudo para comparar o consumo de recursos e 

lançamentos ambientais associados a recipientes de bebida. Em 1972, no Reino Unido, Ian 

Boustead calculou a energia total utilizada na produção de vários tipos de recipientes de 

bebidas, incluindo vidro, plástico, aço, e alumínio.  Nos anos seguintes, Boustead consolidou a 

sua metodologia tornado-a aplicável a uma variedade de materiais, e em 1979 publicou o 

Manual de Análise da Energia da Indústria (JENSEN et al., 1997). 

Em 1997, Jensen et al. (1997) afirmou que a metodologia de ACV começava a consolidar-se – 

movendo-se rumo à maturidade. Naquela época, a utilidade e a técnica do ACV ainda estava em 

constante debate entre os pesquisadores. Entretanto, era cada vez maior a confiança da 

comunidade científica de que as técnicas emergentes tinham realmente futuro. Alguns 

manifestavam confiança no progresso da ferramenta, como Peter Hindle  da Procter & Gamble. 

Outros por outro lado, como Mike Jeffs da empresa ICI Polyurethanes, comentavam que a ACV 

estava muito distante da realidade do homem.  

Parte da dificuldade em tornar a ACV mais acessível advinha da necessidade de simplicidade do 

método, ou ao menos clareza para ajudar os tomadores de decisão a acreditar na robustez dos 

resultados. Dizia-se que as pessoas não tinham interesse e nem tempo de ler documentos 

extensos inteiros. Em contrapartida, se os resultados fossem muito simplificados o fator 

credibilidade poderia ser afetado. 
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O primeiro guia para a ACV foi publicado em 1993. O guia foi chamado de “Código de Prática” e 

desenvolvido por um grupo de trabalho na Society of Environmental Toxicology and Chemistry 

(SETAC). O código de práticas colocou o ACV na agenda como um termo amplamente aceito e 

como método para avaliar a performance ambiental de produtos. 

 Mais tarde, o Código de Prática foi substituído por um conjunto de padrões internacionais 

desenvolvidos pela ISO no período de 1997 a 2000 (ISO 14040-43). Mesmo sendo os padrões 

ISO muito mais detalhados, o código de práticas era muito mais ambicioso no que diz respeito a 

melhora da avaliação, que não foi incluída no padrão ISO (JENSEN et al., 1997; JERLANG et al., 

2001).   

De acordo com Bentrup et al. (2001), a ACV é uma metodologia utilizada para avaliar todos os 

impactos ambientais associados a um produto, processo ou atividade por meio da identificação, 

quantificação e avaliação dos recursos consumidos e de todas as emissões e resíduos gerados e 

introduzidos no meio ambiente. Atualmente, a ACV é predominantemente aplicada em 

produtos e processos industriais. 

Thrane e Schmidt (2006) definem a avaliação de ciclo de vida como uma ferramenta utilizada 

para avaliar os impactos ambientais de um produto ou serviço em todo o ciclo de vida (desde a 

extração da matéria prima até a disposição final). Para evitar confusões com outros tipos de 

ciclo de vida, a ACV é às vezes chamada de “Avaliação ambiental de ciclo de vida de produto”. A 

ACV pode ser aplicada em uma companhia ou mesmo como uma ferramenta social a fim de 

auxiliar o processo de formação e ajustamento de regras e regulamentos ambientais.  

Ainda segundo os autores, a ACV é a ferramenta ideal de avaliação ambiental de produtos e 

serviços, podendo ser utilizada tanto em conjunto com um sistema de gestão ambiental, como 

uma ferramenta para o Ecodesign. 

O padrão ISO 14040 define a ACV como sendo uma compilação e avaliação das entradas, das 

saídas e do potencial de impacto ambiental de sistema de produção em todo o ciclo de vida. Um 

sistema de produção é uma coleção de unidades de processos materialmente ou 

energeticamente conectados, que tem uma ou mais funções definidas.  
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O órgão SETAC  define ACV como um processo de avaliação de impactos ambientais associados 

a um produto, processo ou atividade pela identificação e quantificação de energia e materiais 

utilizados e resíduos emitidos ao ambiente. Outra utilidade do ACV seria a identificação e 

avaliação de oportunidades para auxiliar melhorias ambientais.  A avaliação inclui todas as 

atividades, processos e subprodutos conectados com o sistema analisado, incluindo o 

processamento de matéria prima, produção, manutenção, reciclagem e disposição final. 

Vale lembrar que os estudos de ACV não podem medir os reais impactos, mas somente os 

potenciais impactos, porque os impactos reais dependem de muitas variáveis como exposição, 

sensibilidade do ambiente afetado (ecossistema, humanos, etc.) na área afetada. 

Mesmo as metodologias de ACV sendo desenvolvidas para incluir a maior parte desses 

aspectos, os estudos de ACV serão sempre modelos do mundo e  podem apenas fornecer 

informações de potenciais impactos ambientais ou danos (UDO de HAES et al., 2002). 

A seguir, estão descritas a metodologia da ACV e as suas fases, sendo a fase 3 (AICV) mais 

detalhada por tratar-se do objeto de estudo deste trabalho. 

 

2.2 A metodologia de ACV 

 

Diferentes níveis de análise podem ser escolhidos na realização de uma ACV. A abordagem mais 

simples é a ACV conceitual, que é uma avaliação qualitativa dos aspectos ambientais desde a 

extração da matéria-prima até a disposição final. Além de conhecimentos ambientais básicos, 

este método não necessita conhecimentos sobre a metodologia de ACV e pode ser executado 

em questão de horas.  

A ACV conceitual é o primeiro e mais simples nível da ACV. Neste nível, a abordagem de ciclo de 

vida é utilizada para fazer uma avaliação de aspectos ambientais com base em um limitado, e 

geralmente qualitativo, inventário. A ACV conceitual pode, muitas vezes, responder a perguntas 

básicas como “Se existe uma estratégia para seguir com o Marketing verde?”, “Será que o 
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produto é significativamente diferente dos produtos da concorrência?”, etc. Às vezes, não há 

necessidade de uma análise quantitativa, mas sim de um entendimento da relação de 

vantagens, desvantagens e incertezas de um produto ou processo. Os resultados dessa análise 

conceitual podem ser apresentados utilizando declarações qualitativas ou sistemas de pontos 

simples, indicando componentes ou as trocas que têm maiores impactos ambientais e porquê. 

Durante a ACV conceitual podem ocorrer omissões de uma ou mais fases da ACV, ou redução do 

número de parâmetros  analisados, por exemplo, podendo-se investigar apenas o consumo de 

energia no ciclo de vida, mas não as emissões relacionadas com a sua contribuição para 

diferentes impactos ambientais. A partir dos requisitos da norma ISO é evidente a ACV 

conceitual que não são adequadas para fins de marketing ou outras forma públicas de 

divulgação de resultados.  

De forma mais detalhada, pode-se escolher entre uma ACV investigativa e uma ACV detalhada. 

Essas abordagens são orientadas de forma quantitativa e por isso requerem profundo 

conhecimento sobre a metodologia de ACV.  

 

2.3 A ACV investigativa e a ACV detalhada 

 
 

A ACV investigativa é caracterizada por uma coleta de dados relativamente simples com foco 

em dados existentes na literatura e em bancos de dados. Ela inclui tipicamente poucas 

categorias de impactos. Já a ACV detalhada utiliza uma abrangente coleta de dados incluindo 

dados empíricos e um amplo número de categorias de impacto, além de incluir uma abrangente 

análise de incerteza, sensibilidade e consistência da análise. 

Exemplos de aplicação dos diferentes níveis de detalhamento na ACV são mostrados na Tabela 

2. 
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Tabela 2 - Algumas aplicações da ACV. O “X” em negrito indica a forma mais utilizada. 

 

 

2.4 As quatro fases de uma ACV 

 
 

De acordo com o padrão ISO 14040, um estudo de ACV inclui quatro fases, como ilustrado na 

Figura 1 (ISO  14040,2006). 

 

Figura 1. Fases da ACV e exemplos de área de aplicação. 

Fonte: Jensen et al., 1997. 
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Os elementos essenciais das quatro fases de uma ACV são: 

1. Objetivo e escopo: deve-se formular e especificar o objetivo e o escopo do estudo em 

relação à intenção de aplicação. O objeto do estudo é descrito em termos de uma 

unidade funcional. Um resumo dos processos relevantes e a metodologia aplicada 

também é descrita nesta parte do processo. A delimitação do sistema e mais tarde os 

resultados, dependem do propósito do estudo de ACV.  

2. Inventário: envolve uma real coleta, descrição e verificação de dados. Os dados devem 

estar relacionados com a unidade funcional definida nas etapas de objetivos e escopo. 

Os dados podem ser apresentados em tabelas e algumas interpretações já podem ser 

realizadas nesta etapa. 

3. Avaliação dos impactos:  o primeiro passo da avaliação de impactos é denominada 

caracterização e traduz o inventário de informações em potenciais impactos ambientais 

como aquecimento global e acidificação. Se necessário, uma valoração  é realizada, que 

pode incluir normalização e/ou ponderação. A normalização promove uma base para 

comparar diferentes tipos de impactos ambientais e a ponderação reflete a seriedade de 

cada categoria de impacto no meio.  

4. Interpretação: é basicamente a conclusão do estudo que, além de uma apresentação de 

resultados ela deve incluir uma reflexão crítica sobre o estudo, incertezas, sensibilidade 

e alternativas de metodologia.  

As etapas de 1 à 4  indicam que uma ACV  começa com a definição de objetivos e escopo e 

termina com as interpretações. Se observarmos a figura 3, as setas duplas ilustram que a ACV é 

um processo iterativo, onde mudanças em várias fases e diferentes alternativas ocorrem 

continuamente, conforme a ACV vai avançando e se tornando mais focada. Por exemplo, a 

categoria de impacto “uso do solo” pode se tornar mais importante depois que a fase de 

avaliação de impacto foi conduzida. Isso pode fazer com que essa categoria de impacto seja 

inserida na fase de objetivos e escopo, e uma reconsideração da coleta de dados na fase de 
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inventário seja necessária para aquisição de novas e melhores informações sobre o uso do solo. 

Outro exemplo seria o aparecimento de novos processos durante o inventário, que requereria 

um retorno à fase de objetivos e escopo e a inclusão desses novos processos no escopo. 

A parte denominada “áreas de aplicação” mostrada na Figura 1 não é parte de um método de 

ACV. Entretanto, a aplicação deve ser cuidadosamente considerada como parte da definição de 

objetivo e do escopo, já que o resultado depende do propósito do estudo ou da questão a ser 

respondida. Outro ponto, é que se utiliza a palavra “estágio” quando nos referimos aos 

diferentes estágios de um ciclo de vida de um produto, enquanto a palavra “fases” é utilizada 

para descrever as diferentes fases de condução de um ACV. 

  

2.4.1 FASE 1: Definição de objetivos e do escopo 

 
 

A definição dos objetivos e do escopo é umas das fases mais importantes da ACV e os 

elementos principais estão mostrados na Tabela 33.  

Tabela 3 - Elementos principais da etapa de definição de objetivo e escopo 

 

 
Fonte: Thrane e Schmidt, 2006. 
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É importante descrever o contexto em que a ACV será realizada,  definir a quem será destinado 

o estudo, quem pagou pela ACV, quem são os stakeholders mais importantes e qual o propósito 

geral. 

A nível de companhia, a ACV pode ser aplicado com propósito de documentação ou como 

material estratégico no desenvolvimento de produtos. Para desenvolvimento estratégico de 

produtos com perspectivas de longo prazo, é importante que a ACV inclua reflexões sobre o 

perfil ambiental do produto no futuro. Obviamente, a ACV também pode ser usada como uma 

ferramenta de avaliação ambiental como parte de uma gestão de ciclo de vida (LCM) ou sistema 

de gestão ambiental orientada de produtos. 

O objetivo do estudo deve ser cuidadosamente considerado e descrito em termos da unidade 

funcional – especialmente em um estudo que compara dois ou mais produtos (ACV 

comparativa). Unidade funcional é definida como uma quantidade de um sistema de produção 

utilizada como unidade de referência em uma ACV.  

Considerações de escopos temporal, geográfico e tecnológico são necessárias nesta fase. 

Geralmente, dados históricos são mais indicados para propósitos de documentação enquanto 

dados futuros e estudos de cenários são aplicados para ACV de cunho estratégico. 

Como parte da delimitação do sistema é necessário fazer delimitar o número de processos e 

materiais que serão incluídos. Do contrário, as ramificações de processo surgirão infinitamente. 

Essa delimitação pode ser feita na forma de Critério de Corte que pode ser definido como a 

porcentagem de peso do produto que reflete a unidade funcional. Idealmente, o critério de 

corte deveria ser aplicado da mesma forma em todo os estágios da ciclo de vida e todos os 

processos para evitar resultados tendenciosos.  
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2.4.2 FASE 2 : Análise de Inventário de Ciclo de Vida (ICV)  

 

A segunda fase, “Inventário de Ciclo de Vida” é provavelmente a fase em que se consome mais 

tempo, na qual dados são coletados e tratados. Os principais elementos do Inventário são 

listados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Os principais elementos da segunda fase “Inventário de Ciclo” 

 

Os elementos desta fase são apresentados nos tópicos seguintes. 

 

2.4.2.1 Aquisição de dados 

 
 

Um elemento importante desta fase da ACV é a descrição do processo, que apresenta 

basicamente (e ilustra) a árvore de processos para o produto em questão. 

A aquisição de dados pode envolver a aquisição de dados tanto quantitativa quanto qualitativa. 

Além de referências bibliográficas, a aquisição de dados pode incluir estudos empíricos, 

detalhados especialmente para os estudos de ACV.   

 

Fonte: Thrane e Schmidt, 2006. 
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2.4.2.2 Tratamento e descrição de dados 

 

É importante que os dados estejam relacionados à unidade funcional e que a qualidade dos 

dados seja avaliada. Com respeito à unidade funcional, as trocas (do sistema em estudo com o 

meio) podem estar relacionadas à um ano de produção da empresa. Se a unidade funcional é 1 

kg, é necessário dividir as trocas totais por um ano inteiro com a quantidade de produtos 

produzidos no mesmo período, medidos em kg. Se a unidade funcional é de 1 kg “consumido” 

de produto no estágio de uso, pode ser necessário incluir perdas do produto ao longo de sua 

cadeia e o resultado pode ser que a unidade funcional no início do ciclo de vida seja 

consideravelmente maior que 1 kg. Todavia, é uma boa abordagem relacionar as trocas à 

mesma quantidade de produto (por exemplo 1 kg) em cada estágio do ciclo de vida, e depois, 

compensar por perdas na realização do ciclo de vida. 

Como mencionado, é possível realizar separadamente apresentações e discussões dos 

resultados do inventário (como um suplemento ao AICV). Assim, pode-se prover uma melhor 

visão geral, focando em diferentes categorias de dados na aquisição de dados. Estas categorias 

de dados poderiam ser Materiais, Energia, Químicos e Outros. 

Com relação à avaliação da qualidade de dados, a qualidade dos dados obtidos é comparada aos 

objetivos de qualidade dos dados, e variações aos objetivos são relatadas. No decorrer da ACV, 

isto tipicamente incluirá breves descrições e avaliações dos conjuntos de dados mais 

problemáticos.  

Na aquisição de dados, existirá um número de trocas (do sistema em estudo com o meio) que 

não estarão terminadas. Isto significa que os dados não representam trocas que vêm 

diretamente da natureza ou são emitidos diretamente ao recipiente - chamados de trocas 

ambientais: “fluxos elementares” a partir ou para o ambiente, por exemplo, dióxido de carbono 

que é lançado à atmosfera ou petróleo extraído da terra. 
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Nos casos onde há omissão de trocas (por razões diversas), deve-se relatar e discutir a que nível 

acredita-se que esta omissão influenciará os resultados. Isso pode ser feito na fase de 

Interpretação. 

As trocas finalizadas, que são utilizadas como entradas (inputs) para o passo de caracterização, 

são denominadas resultados do ICV. 

Até então descreveu-se resumidamente a primeira e a segunda fase da ACV, buscando 

contextualizar a terceira fase (avaliação de impactos). Como o estudo realizado neste trabalho 

diz respeito a métodos de AICV utilizados na terceira fase, uma descrição mais detalhada faz-se 

necessária. 

 

2.4.3 FASE 3: A avaliação de impacto do ciclo de vida (AICV) 

 
 

Para interpretar os dados do Inventário de ciclo de vida é necessário avaliar os impactos 

ambientais associados com as emissões e recursos utilizados. Isto é feito na terceira etapa da 

ACV, a avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV). Muitos métodos de AICV vem sendo 

desenvolvidos e publicados.  

A AICV consiste em diferentes sub etapas. Primeiro, as informações de inventário são agregadas  

em pontos por efeitos, utilizando os fatores de equivalência (Figura 2). Esta etapa é chamada de 

classificação/caracterização. Quanto mais alto o fator de equivalência, mais alto é a 

contribuição da emissão para o respectivo efeito. Essa é uma etapa obrigatória em qualquer 

ACV de acordo com a norma ISO 14042. No entanto, as etapas seguintes são consideradas 

opcionais para uma melhor interpretação dos resultados obtidos (ISO, 2000). 
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Figura 2. Sub-etapas da Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida. 
 
 
 

2.4.3.1 Escolha das categorias de impacto  
 
 
 
Um dos mais importantes aspectos metodológicos a ser considerado, é o tipo de categoria de 

impacto que devem ser incluso na avaliação. Na prática, o tipo de categorias de impacto é 

freqüentemente escolhido indiretamente pela escolha do método para avaliação de impacto. 

Ainda assim, é importante fazer uma escolha consciente, e ficar atento para as categorias de 

impacto que são particularmente importantes para produtos em estudo, e que talvez não 

estejam incluídos nos métodos padrão de Avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV).   

 

2.4.3.2 Normalização e Ponderação 
 
 
 
Durante a etapa seguinte, a normalização, a contribuição do sistema analisado para a extensão 

total dos impactos ambientais é examinada. Tomando o aquecimento global como exemplo, a 
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normalização é feita dividindo-se o potencial total de aquecimento global do sistema pelo  

potencial total de aquecimento global no continente. De forma a manter esses números 

gerenciáveis, a magnitude total dos diferentes problemas ambientais é expressa como efeitos 

ambientais causados por uma pessoa por ano. Entretanto, a normalização de informações sem 

dimensão não permite conclusões acerca do potencial dos diferentes efeitos no ambiente. 

Portanto, uma etapa adicional à de normalização é necessária para considerar o diferente nível 

de severidade  dos impactos ambientais. De acordo com o Eco-indicator 95 isso é feito 

multiplicando cada impacto normalizado por um fator de ponderação, desenvolvido para o 

respectivo efeito ambiental.  O método Eco-indicator utiliza o chamado princípio de distância ao 

alvo para estabelecer os fatores de ponderação para os diferentes  efeitos ambientais 

(BRENTRUP et al., 2001). 

 

2.4.3.3 Método para avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV) 
 
 
 
Na prática,  costuma-se escolher um método de avaliação de impacto de ciclo de vida que é 

desenvolvido pelo país onde o ACV está sendo feito. Na Dinamarca, por exemplo, tende-se a 

usar o método dinamarquês Environmental Design of Industrial Products (EDIP), cuja ultima 

versão é chamada de EDIP 2003. Entretanto, pode ser uma vantagem utilizar mais de um 

método quando o propósito é a verificação.  

Seguindo o protocolo de Montreal e o Protocolo de Kyoto , a indústria de refrigeração está 

atualmente avaliando a performance ambiental do uso de HFC’s (do inglês “hydrofluorcarbon”) 

e dos também chamados refrigerantes naturais, como NH3 e o CO2, como substitutos a longo 

prazo dos gases clorofluorcabonos (CFC’s).  Bovea et al. (2007) comparou o ciclo de vida de 

gases refrigerantes em sistemas de refrigeração comerciais. As análises foram feitas de acordo 

com o padrão ISO 1404X. Foram aplicados três métodos de avaliação de impacto ambiental: 

Eco-indicator 95, Eco-indicator 99 e EPS 2000 a fim de analisar a influência dos resultados. 
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Uma vantagem é que mais categorias de impacto serão cobertas, já que diferentes métodos 

tendem a incluir diferentes categorias de impacto. 

Como mostra a Figura 3, a cadeia de impactos descreve o mecanismo ambiental das trocas 

(entre o sistema e o meio) até os danos em itens de valor como arvores, plantações, rios, e 

saúde humana. 

 

 

Figura 3. Cadeia de impactos causada pela emissão de uma certa substância 

 

Conforme ilustrado na Figura 4, a cadeia de impacto liga uma troca ambiental com um endpoint, 

alguma coisa que queremos proteger. Um exemplo de troca é emissão de gases 

Clorofluorcarbono (CFC), que causam depleção da camada de ozônio na estratosfera (midpoint), 

que resulta em aumento dos níveis de radiação (midpoint) e que eventualmente causam a 

morte de certo número de pessoas por câncer de pele (endpoint) dependendo da exposição e 

da sensibilidade do ambiente afetado (pele negra e pele branca, quantidade de protetor solar 

aplicado, etc.) Midpoint refere-se a todos os elementos no mecanismo ambiental de uma 

categoria de impacto que estão entre as trocas ambientais e os endpoints (UDO de HAES et al., 

2002). 

Os métodos de Avaliação de impacto de ciclo de vida são classificados em dois grupos. O 

primeiro grupo utiliza a abordagem midpoint, já que estes métodos param em algum lugar no 

mecanismo ambiental entre as trocas ambientais e os endpoints. O outro grupo utiliza a 

abordagem endpoint, já que eles modelam o impacto potencial em itens de valores, como 

árvores, saúde humana etc.  
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O método EDIP representa uma abordagem midpoint, focando nos diferentes temas ambientais 

(categorias de impacto) e parando no ponto das trocas ambientais. Outro exemplo de 

abordagem midpoint é o método holandês CML II desenvolvido na universidade de Leiden – 

Guinée J. B. et al. (2001).  

Um exemplo de método que aplica a abordagem endpoint é o método holandês Eco-indicator 

99 descrito por Goodkoop e Spriensma (2000).  

Este método modela a influência nos endpoints e vai uma passo além, classificando os endpoints 

em três categorias denominadas áreas de proteção (AoP – areas of protection). As três AoP 

áreas no Eco-indicator 99 expressam o dano aos (1) ecossitemas, (2) saúde humana e (3) 

recursos. Tipicamente, os métodos endpoint utilizam uma abordagem “top-down”. Isto implica 

que as informações ( como número de pessoas que morrem ou ficam doentes por poluição de 

particulados por ano) são usadas para estimar os quão danosas são as várias emissões.  É o 

oposto da abordagem “bottom-up” onde o conhecimento de propriedades fundamentais das 

substâncias é utilizado para estimar os impactos potenciais. A abordagem bottom up é aplicada 

em abordagens midpoint como EDIP e CML. (UDO de HAES et al., 2002) 

É argumentado que os métodos midpoints fornecem resultados mais fieis, enquanto os 

resultados de métodos endpoints são mais fáceis de entender e utilizados para tomadas de 

decisão. (UDO de HAES et al., 2002). A aplicação de duas abordagens fundamentalmente 

diferentes vai fornecer uma melhor certeza na avaliação.  

Segundo Jolliet (2006), os estudos em AICV emergiram e progrediram nas últimas décadas 

principalmente devido a três fatores: 

• Primeiro, a crescente necessidade de melhores informações ambientais para tomadas de 

decisão na manufatura de produtos, uso e disposição final. 

• Segundo, o desenvolvimento das ciências ambientais promoveu novos conhecimentos e 

modelos, identificando os mecanismos por trás de problemas ambientais. 
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• Terceiro, um grupo de pioneiros, indivíduos provenientes de diferente horizontes, mas 

com uma mesma visão e senso de urgência. Eles perceberam a necessidade de ligar o 

grande abismo entre tomar decisões e as ciências ambientais, para entender e avaliar 

como as decisões relacionadas a produtos afetam emissões e, eventualmente o 

ambiente. 

A AICV tem sido utilizada em inúmeros estudos internacionais e aplicada em diversas áreas, 

desde o ramo empresarial até o ramo hospitalar. 

Kosareo e Ries (2007) estudaram as características do custo ambiental do ciclo de vida de 

telhados verdes comparando-os com telhados convencionais. Um inventário de ciclo de vida e 

uma avaliação de impacto ambiental com utilização do método Impact 2002+ foram utilizados 

para  documentar e analisar as similaridades e diferenças entre os impactos ambientais da 

fabricação, do transporte, da instalação, operação, manutenção e disposição dos sistemas.  

Luoranen et al. (2008) apresentou os resultados da avaliação de ciclo de vida de 5 diferentes 

sistemas de recuperação de energia – baseados em sistemas de gestão de resíduos opções são 

apresentados. As opções de sistemas foram projetadas para a cidade de Kaunas, na Lituânia. O 

modelo da cidade de Kaunas foi formado de acordo com o conceito de Sistema de 

gerenciamento integrado simples desenvolvido na Lappeenranta University of Technology. No 

estudo utilizou-se o método de AICV CML 2001 para compilar e analisar o impacto de ciclo de 

vida.  Os resultados obtidos sugerem que a energia recuperada de bio-resíduos, papéis e 

papelão provenientes de domicílios podem ser opções de gerenciamento de resíduos mais 

recomendáveis do que a recuperação de frações de materiais (compostagem de bio-resíduos e 

reciclagem de papel e papelão).  

O desenvolvimento de fatores genéricos de caracterização na Avaliação de Impacto de Ciclo de 

Vida (AICV) é historicamente motivado pela falta de informação espacial e temporal quando da 

determinação da intervenção ambiental causada por unidade funcional. Rochat et al. (2006) 

trabalhou visando desenvolver fatores de caracterização continental para impactos de 

toxicidade humana causados por emissões liberadas no ar em diferentes continentes analisando 
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as condições em que essa diferenciação espacial produzia diferença significativa comparada 

com os fatores de caracterização genéricos. Para o estudo os pesquisadores utilizaram o 

método IMPACT 2002 considerado adaptado para o estudo de diferenciação espacial. 

Outro exemplo de aplicação da metodologia de AICV é dado por Boveal et al. (2007) na indústria 

de azulejos cerâmicos da Espanha, principalmente nas empresas da Província de Castellón na 

costa do Mediterrâneo, onde há maior concentração destas indústrias.  

O material básico utilizado nesse tipo de indústria é o barro vermelho. Boveal et al. (2007) 

realizou uma ACV do processo de mineração, tratamento e comercialização desse barro de 

maneira a identificar os estágios e unidades de processos que apresentam os maiores impactos 

no ambiente. A ACV realizada examinou todos os estágios do barro vermelho, desde a extração 

até a distribuição aos clientes. 

A AICV foi feita de acordo com os padrões ISO 1404X em dois níveis. Primeiro as emissões 

identificadas no estágio do inventário foram alocadas em categorias de impacto de forma a 

obter um indicador para cada categoria. Na segunda parte do estudo, foi feita uma 

normalização das informações para uma unidade geral.  Seguindo a ISO 14042, os 

pesquisadores executaram uma análise de sensibilidade e três diferentes métodos de avaliação 

de impactos (Eco-indicator 95, Eco- indicator 99 e EPS 2000) foram empregados para avaliar a 

influência do método nos resultados. Curiosamente esses três métodos também foram usados 

por Bovea et al.(2007) em estudo também citado neste trabalho.  

Similarmente, Breedveld et al. (2007) estudou os efeitos ambientais causados pelos filtros de 

tecido utilizados na Itália para tal produção de azulejos cerâmicos por meio de uma ACV. Desde 

os anos 90, filtros de tecido têm sido instalados para reduzir as emissões de pó, chumbo e flúor, 

etc. liberados nos fornos. Esse tipo de tecnologia tende a aumentar o consumo de energia e os 

custos de produção.  

Os pesquisadores também calcularam a eco-eficiência desses filtros e o custo adicional por 

unidade de redução das emissões. Os resultados obtidos demonstraram que os inconvenientes 

ambientais causados pelo equipamento são mínimas e, em comparação com valores de 
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referência de eco-eficiência, esse tipo de tratamento de ar pode ser considerado uma técnica 

eficiente. Esse tipo de estudo demonstra como o ACV e o AICV são importantes na identificação 

das melhores técnicas disponíveis para controle dos impactos ambientais. 

No estudo foi utilizado uma adaptação do método de AICV CML 2002. Na AICV, os dados 

coletados (consumos e emissões referentes a produção de 1kg de porcelana STONEWARE 

azulejos.) foram alocados em categorias de impacto, de acordo com o método de AICV 

escolhido. 

Soares et al. (2006) elaborou um estudo que objetivava desenvolver um método de 

normalização que avaliasse as 10 categorias de impactos no contexto da AICV. Nos últimos 

tempos, a comunidade científica tem reconhecido que os métodos de AICV tem que considerar 

as especificidades regionais, e por isso, os fatores de normalização a serem implementados em 

metodologias de AICV futuras deverão considerar especificidades de cada país e também a sua 

política ambiental. 

Os fatores de normalização deverão ser de simples re-cálculo dependendo do objetivo e do 

escopo do estudo de ACV, enquanto o método de normalização deverá ser transparente e de 

fácil uso. Em última análise,  o método desenvolvido por Soares et al. (2006) será utilizado por 

um painel de especialistas canadenses  e vai produzir fatores de normalização que poderão ser 

utilizados como fatores-padrão em estudos de ACV canadenses. 

Sendo descritas em termos gerais a primeira e segunda fases da ACV, e detalhadamente a 

terceira fase (AICV), o próximo tópico encerra a descrição das fases da ACV, analisando 

brevemente a quarta fase do ACV. 

 

2.4.4  FASE 4: Interpretação 

 

A Interpretação é a quarta fase da ACV. Esta fase inclui a apresentação dos resultados mais 

importantes, reflexões sobre o estudo, incertezas, sensibilidade e não menos importante, as 
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escolhas metodológicas. Os passos mais importantes na fase de Interpretação são listados na 

Tabela 5. 

Tabela 5 - Os passos mais importante na fase de interpretação 

 

Os distintos elementos que compõe esta fase serão detalhados a seguir. 

 

2.4.4.1 Avaliação 

 

A avaliação inclui a discussão ou análise de aspectos como consistência, completude e 

sensibilidade. 

Consistência pode cobrir um grande número de aspectos como a consistência no uso de 

referências, na qualidade dos dados, métodos para alocação de subprodutos ou delimitação do 

sistema. 

Desta maneira, é essencial estabelecer se as escolhas metodológicas, assim como os tipos e 

qualidade dos dados, criaram alguma tendência nos resultados, por exemplo, com relação à 

importância de um estágio individual do ciclo de vida ou com relação à importância dada a um 

produto A ao invés de um produto B, em uma ACV comparativa. 

Completude diz respeito ao número de plantas/amostragens investigadas, e a 

representatividade dos dados, ou mesmo à discussão do estudo de ACV como um todo. Dessa 

maneira, a análise de completude pode incluir a discussão do número de plantas e amostras 

investigadas, assim como o número de dados que não foram inclusos. 
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Finalmente, a análise de sensibilidade pode incluir a análise de sensibilidade às incertezas nos 

dados e incertezas/escolhas metodológicas. A Incerteza nos dados pode não ser estabelecida 

objetivamente, e geralmente, baseia-se em conhecimentos de especialistas ou no bom senso. 

Alguns programas, como o SimaPro 6, são capazes de realizarem simulações Monte-Carlo, um 

método matemático que pode ser utilizado para lidar com incertezas. Para utilizar este método 

é necessário estimar a distribuição de incertezas em cada caso. 

Na prática, as incertezas são trabalhadas utilizando pressupostos padrões, pois é difícil obter 

dados confiáveis sobre distribuição de incertezas para todos os processos de usos estabelecidos. 

Incertezas metodológicas podem estar relacionadas à delimitação do sistema (incluindo 

alocações de sub-produtos), caracterização, normalização e ponderação. 

A sensitividade à diferentes escolhas metodológicas e pressuposições pode ser avaliada pela 

modificação da ACV e apresentação de possíveis resultados alternativos. Dependendo de até 

onde estes cenários alternativos sugerem outras conclusões, pode ser necessário modificar as 

conclusões; idealmente, deve-se explicitamente mencionar quão diferentes as conclusões 

podem ser, dependendo da incerteza relacionada à qualidade dos dados e escolhas/incertezas 

metodológicas. 

 

2.4.4.2 Resultados e conclusões 

 
 

Os resultados-chave devem ser descritos e discutidos desde suas bases para a avaliação. Os 

resultados-chave trazem à resolução o propósito do estudo e as respostas ao problema chave 

apontados na fase 1 (Definição de Objetivo e Escopo). 

É importante ressaltar as pressuposições sob as quais as conclusões são feitas. Assim como para 

outros tipos de conclusões, é relevante apontar as incertezas mais importantes, e enfatizar se 

outras conclusões podem ser obtidas por outra abordagem metodológica. É também 
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importante descrever para quais propósitos os resultados podem ser aplicados e mencionar 

claramente onde ele não pode ser diretamente aplicado. Isso ajudará a prevenir uso errôneo do 

estudo e seus resultados. 

 

3 Objetivos 

 
 

Este estudo visa analisar os artigos científicos internacionais já publicados a respeito de 

métodos de avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV) por meio de uma revisão sistemática, 

observando as metodologias citadas e utilizadas nos trabalhos, de forma a catalogá-las.  

Espera-se obter um panorama da quantidade e nomes de metodologias de AICV citadas em 

artigos internacionais e determinar, dentre eles, os mais utilizados. A partir da contabilização 

dos métodos de AICV utilizados internacionalmente, será realizada uma comparação entre os 

dois métodos mais utilizados de forma a estabelecer as principais diferenças e similaridades 

entre eles. 

 

4 Materiais e métodos 

 
 

Com o objetivo de conhecer os métodos de AICV realizou-se uma revisão sistemática. A revisão 

sistemática (RS) é um termo utilizado para se referir a uma metodologia específica de pesquisa, 

desenvolvida de maneira a obter e avaliar as evidências disponíveis pertinentes a um 

determinado tópico-foco. 

Diferentemente da revisão de literatura que consiste numa etapa inicial em qualquer pesquisa, 

não conduzida de forma sistemática e sempre quando se inicia uma investigação, a RS é 

desenvolvida formalmente e de forma sistemática (BIOLCHINI et al., 2005). 
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Isso significa que o processo de condução da pesquisa de um tipo sistemático de revisão segue 

uma seqüencia bem definida e estrita de passos metodológicos, de acordo com um protocolo. 

Esse instrumento é construído ao redor de uma questão central, que representa o centro da 

investigação, e que é expressa pelo uso de termos e conceitos específicos, que devem ser 

endereçados sobre a informação relacionada a uma específica, pré-definida, focada, e 

estruturada questão. Os passos metodológicos, as estratégias para reparar a evidência, o foco 

da questão são explicitamente definidos, de forma que outros profissionais  possam reproduzir 

o mesmo protocolo e serem aptos a julgar a adequação dos padrões do caso.  

De acordo com Brereton (2007), uma revisão sistemática da literatura é conduzida de forma a 

promover um balanceado e objetivo resumo que seja relevante para se encontrar uma 

necessidade de informação. Uma revisão de literatura sistemática é um meio de avaliar e 

interpretar todos as pesquisas relevantes disponíveis para uma pesquisa particular de uma 

questão ou tópico de área ou fenômeno de interesse. A acumulação de evidências dos estudos 

analisados pode ser valiosa por oferecer novas idéias ou identificar onde uma questão deve ser 

esclarecida. 

De uma perspectiva ampla, relacionada com categorias gerais de unidades de estudo, a 

condução de uma revisão sistemática pode ser entendida resumidamente como uma 

abordagem de três etapas, numeradas na Figura 4 e descritas abaixo. 

 

Figura 4.  Revisão Sistemática representada como três passos 
 

A primeira fase da pesquisa começa dos conceitos, que explicitamente e formalmente 

representam o problema em questão, e conduz a estudos, que contem potencialmente a 

informação que pode fornecer evidências sobre o tópico em investigação. 
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A segunda fase se inicia com os estudos, que são analisados em seus conteúdos, comparados 

entre si, e algumas vezes rearranjados em suas partes constituintes, levando a resultados, que 

apresentam um novo tipo de evidência. 

A terceira fase vai dos resultados a um processo de analise e síntese dos resultados obtidos, em 

direção as conclusões do estudo. Isso tudo implica na aquisição de um novo conhecimento 

sobre o problema em questão, no caso, conhecer os métodos de AICV mais utilizados em artigos 

científicos e os mais citados pelos pesquisadores. 

Primeiramente, neste trabalho definiu-se e conceituou-se a ACV e a AICV. A seguir, 

exemplificou-se algumas aplicações do AICV na literatura atual e definiu-se a metodologia a ser 

utilizada neste trabalho (a revisão sistemática). O trabalho então voltou-se para a coleta de 

dados pertinente à revisão sistemática. As bases de dados escolhidas para o levantamento dos 

métodos foram: 

• Scirus (http://www.scirus.com): mecanismo de pesquisa científica na internet que inclui 

mais de 450 milhões de materiais científicos em diferentes áreas do conhecimento; 

• Compendex (http://www.engineeringvillage2.org/): base de dados que abrange todas as 

áreas de engenharia e tecnologia em mais de 2600 revistas, conferências selecionadas, 

relatórios e livros. 

• ISI Web of Science (http://scientific.thomson.com/products/wos/): proporciona acesso a 

informações multidisciplinares de aproximadamente 8700 das revistas de maior impacto 

do mundo. 

• Research Communications for Scientists and Engineers (http://www.osti.gov/eprints): 

plataforma que proporciona acesso a diferentes bases de dados em engenharia e 

ciências; 

• Emerald (http://hermia.emeraldinsight.com): proporciona acesso a textos completos de 

mais de 160 revistas e revisões de várias áreas do conhecimento; 
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• Find Articles (http://www.findarticles.com): acesso a milhões de artigos de centenas de 

publicações de alto nível; 

• Science Direct (http://www.sciencedirect.com): proporciona acesso a mais de 2000 

revistas conceituadas e a centenas de livros, handbooks e trabalhos para referência; 

• IEEE Explore (http://ieeexplore.ieee.org): proporciona acesso integral à literatura 

mundial de alta qualidade técnica; 

• Scholar Google (http://scholar.google.com): pesquisa de literatura acadêmica em artigos 

revisados por especialistas, teses, livros, resumos e artigos de editoras acadêmicas, 

organizações profissionais, bibliotecas de pré-publicações, universidades e outras 

entidades acadêmicas 

A revisão sistemática foi realizada com o objetivo de identificar os métodos de AICV 

desenvolvidos e aplicados pelos pesquisadores em todo o mundo. A pergunta a ser respondida 

pela RS é, dessa forma: “quais são os métodos de AICV mais citados nos artigos internacionais e 

quais são os métodos de AICV mais utilizados pelos pesquisadores internacionalmente?” 

Os termos principais, ou palavras-chaves, que compõe a pergunta da pesquisa são: avaliação, 

impacto, ciclo de vida, método e metodologia. Os strings de pesquisa, ou seja, expressões 

lógicas que combinam as palavras-chave e seus sinônimos que foram utilizadas de forma que 

seja obtida a maior quantidade de estudos relevantes foram: “life cycle impact assessment 

method”, “LCIA methodology”, “Life cycle impact assessment methoology” e “LCIA method”. 

A pesquisa foi realizada em junho e julho de 2008. Nestes dois meses foram visitadas as nove 

base de dados selecionadas e procurados os strings escolhidos.  

Os artigos encontrados nas bases de dados foram salvos e catalogados. A catalogação foi feita 

de maneira simples, mas estruturada em uma planilha de dados do programa EXCEL (Microsoft). 

Cada artigo foi cadastrado na planilha preenchendo às seguintes informações: Título, Autor(es), 
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palavras-chave, ano, referência e resumo. O modelo dessa catalogação encontra-se no 

APÊNDICE A. 

O grupo de população observado durante a intervenção foram bases de dados internacionais, 

em língua inglesa. O critério utilizado para avaliação das fontes de dados foi a sua abrangência 

internacional. 

A seleção dos artigos levantados para leitura foi feito por meio da aplicação de certos critérios. 

O primeiro critério de corte foi a adequação ao tema. Estudo encontrados que não se referiam 

ao tema foram descartados. O segundo critério foi a aceitação apenas de artigos. Neste 

primeiro passo, Teses de mestrado e doutorado, relatórios, trabalhos de conclusão de curso 

foram rejeitados. Foram aceitos somente artigos de revistas, congressos e eventos 

internacionais redigidos em língua inglesa.  

Após a seleção dos artigos internacionais relacionados ao tema de Avaliação de Impacto de 

Ciclo de Vida, procedeu-se dois estudos, cada um com um objetivo diferente. Para cumprir a 

meta dos dois estudos foi necessária a leitura de todos os artigos selecionados. A leitura foi 

realizada de maneira a encontrar: 

1) Os métodos de AICV citados nos artigos. Como citações dos métodos foram aceitas 

citações diretas, em que constatou-se a presença do nome do método no artigo, e 

citações indiretas, pelo nome do autor do método. Para as citações indiretas pelo autor, 

só foram aceitas as citações em que a aparição do nome do autor estava ligada ao 

desenvolvimento do método de AICV. Criadores de métodos, instituições ou estudos 

relacionados não foram aceitos se a citação não estava relacionada à AICV. 

 

2) Os métodos de AICV utilizados no artigo. Ao se referir a “utilizados” intenciona-se dizer 

que o método foi de alguma forma aplicado no artigo, seja como AICV utilizado 

diretamente em uma ACV, ou como um método AICV de apoio para comparar/validar os 

resultados obtidos com outro método de AICV utilizado em estudo de caso. 
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5 Resultados e discussão 

 

Ao todo, somando-se todo o material encontrado nas bases de dados obteve-se 512 arquivos 

não repetidos. Os arquivos repetidos, encontrados em bases de dados diferentes, foram 

descartados. 

Entre os 512 arquivos apenas dois foram descartados por estarem escritos em língua 

portuguesa e não se adequarem ao critério de artigos internacionais em língua inglesa. Outros 

artigos foram descartados porque, apesar do string utilizado aparecer no artigo, o significado do 

string no texto era outro, relacionado à medicina ou outra área de conhecimento e não à 

avaliação de impacto de ciclo de vida. Dessa forma, ao todo foram descartados 168 arquivos. 

Incluso neste número estão os arquivos que não foram considerados artigos: teses de mestrado, 

doutorado, trabalhos de graduação, relatórios. 

Ao final, foram efetivamente lidos e analisados 344 artigos internacionais de língua inglesa. 

Esses artigos foram lidos e as citações de métodos de AICV contabilizadas. A lista completa dos 

artigos selecionados com as citações e utilizações de métodos está no APÊNDICE B. Alguns 

artigos, embora apresentassem algum dos strings procurados, não citavam nenhum método de 

AICV. 

Outros artigos apenas tecem comentários acerca de métodos de AICV, mas não aplicam 

métodos de AICV em estudos de caso ou casos reais. Nesses casos considerou-se apenas a 

citação do método. 

Artigos que apresentaram comparações entre métodos de AICV, porém sem aplicá-los a um 

caso específico, não caracterizaram aplicações de método, apenas citações. Neste caso, 

somente artigos que compararam métodos de AICV aplicando-os a algum estudo de caso ou 

caso real foram considerados como aplicação de método de AICV.  
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Quando um método de AICV foi citado mais de uma vez no mesmo artigo, a citação foi 

contabilizada apenas uma vez. Assim sendo, se um método foi considerado citado em um 

artigo, isso quer dizer que ele consta no mesmo pelo menos uma vez. Nas tabelas de resultados 

o número de citações corresponde ao número de artigos em que o método foi citado.  

Alguns autores dos artigos analisados não incluíram a versão/ano do método utilizado ou 

citado. Assim, foram consideradas também as citações e utilizações de métodos sem 

versão/ano. Dessa forma, todos os métodos, com ou sem especificação, foram contabilizados e 

os resultados são apresentados no APÊNDICE C. 

Outra observação importante é que os autores utilizam muitas vezes nomes distintos para fazer 

referência a um mesmo método, por exemplo: os nomes de método EDIP (em inglês) e UMIP 

(em dinamarquês) referem-se ao mesmo método de origem dinamarquesa. A mesma coisa 

ocorre, por exemplo, com os métodos CML e o Dutch handbook, e os método Ecoscarcity e 

Ecopoints. Inicialmente, os métodos foram contabilizados pelos nomes aos quais os autores se 

referiram, portanto EDIP e UMIP foram considerados individualmente. Numa etapa posterior, 

nomenclaturas que caracterizem um mesmo método assim como as diversas versões/ano de 

um mesmo método serão somadas, caracterizando uma família de métodos e gerando uma 

visão mais realística das metodologias mais citadas e utilizadas na literatura. 

Vale ressaltar novamente que muitos artigos escritos em outras línguas, que não o inglês, foram 

encontrados nos bancos de dados, mas tiveram que ser descartados. Artigos em alemão, 

japonês e outras línguas não atendem ao critério de língua inglesa definido anteriormente para 

a Revisão Sistemática deste estudo e por isso não foram catalogados e nem analisados. É 

possível que, caso esses artigos tivessem sido considerados, os resultados apresentados a seguir 

fossem alterados. Talvez mais métodos tivessem sido catalogados e outros poderiam ser mais 

citados.  

A Tabela 6 apresenta os dez métodos de AICV mais citados nos artigos analisados. Pode-se 

perceber que o método Eco-indicator 99 destaca-se dentre os demais pela quantidade de 

citações, já que está presente em 185 artigos. Esse método é certamente um dos mais 
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recorrentes da literatura, sendo lembrando por muitos autores em suas pesquisas relacionadas 

ao tema AICV.  

Tabela 6 - Os dez Métodos de AICV mais citados e os respectivos números de citações 

          

  Mais Citados - por Método   

  Posição Método de AICV nº de citações   

  1 Eco-indicator 99 185   

  2 Eco-indicator 95 37   

  3 Impact 2002+ 33   

  4 LIME 32   

  5 EPS 2000 30   

  6 EPS 28  

  7 CML 24   

  8 EDIP 23   

  9 CML 2000 18   

  10 EDIP 97 17   

          

 

Na Figura 5, o gráfico apresentado demonstra a diferença no número de citações do Eco-

indicator 99 para os demais.  
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Figura 5. Gráfico do número de citações por método 

 

 

Em outra análise, a Tabela 7 apresenta as famílias de métodos de AICV mais citadas. 

Novamente, nota-se que como a família Eco-indicator destaca-se das demais apresentando mais 

que o triplo de citações da segunda colocada, a Família CML. 
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Tabela 7 - As dez Famílias de Métodos de AICV mais citadas e os respectivos números de citações 

          

  Mais Citados - por Família   

  Posição Família de Métodos de AICV nº de citações   

  1 Eco-indicator 232   

  2 CML 72   

  3 EPS 60   

  4 EDIP/UMIP 59   

  5 Impact 38   

  6 LIME 33   

  7 Eco-points/Eco-Scarcity 31   

  8 USES-LCA 18   

  9 Traci 13   

  10 CST 9   

          

 

Outra observação, quando os métodos são agrupados em famílias, desconsiderado versão/ano 

utilizado, famílias como EDIP, CML e EPS apresentam-se muito mais significativas do que as 

verões de seus métodos isoladamente. A Figura 6 mostra as famílias CML, EPS e EDIP em 

segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente. 
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Figura 6. Gráfico do número de citações por família 

 

É importante notar que o USES-LCA é caracterizado por alguns autores somente como um 

modelo (Integrated Multi-Media Model), utilizado para avaliação de risco de toxicidade e 

químicos, não caracterizando uma metodologia de AICV propriamente dita. Outra parcela 

(significativa) de autores explicitamente cita e utiliza o USES-LCA como método de AICV.  

Na Tabela 8 são apresentados os dez métodos mais utilizados nos artigos pesquisados. O 

método que obteve o primeiro lugar para esta análise foi o Eco-indicator 99 e coincide com o 

resultado apresentado na Tabela 6 dos métodos mais citados. Assim, comprova-se mais uma 

vez, a relevância do método Eco-indicator 99 na área de estudo da AICV. 

Curiosamente, o segundo método mais utilizado, LIME, é apenas o quarto mais citado por 

método e o sexto em termos de citações por família. Vale lembrar que os artigos selecionados 

na pesquisa são escritos em língua inglesa e o método LIME  é desenvolvido no Japão, local 

onde os artigos são pouco traduzidos para o inglês. Talvez este seja até um dos motivos da 

presença quase insignificante (uma citação e nenhuma utilização) do JEPIX neste estudo. 

Durante a fase de busca nos bancos de dados muitos artigos em língua japonesa foram 
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descartados. Se houvesse maior tradução desses artigos para o inglês os resultados poderiam 

sofrer alterações significativas. 

 

Tabela 8 - Os dez Métodos de AICV mais utilizados e os respectivos números de utilizações 

          

  Mais utilizados -  por Método   

  Posição Método de AICV nº de utilizações   

  1 Eco-indicator 99 119   

  2 LIME 20   

  3 EPS 2000 18   

  4 Eco-indicator 95 16   

  5 CML 2000 15   

  6 Impact 2002+ 14   

  7 EPS 10   

  8 EDIP 10   

  9 CML 8   

  10 Eco-Scarcity 7   

          

 

A Figura 7 mostra o gráfico do número de utilizações por método. Apesar do método LIME ser o 

segundo mais utilizado, a preponderância do Eco-indicator 99 é novamente visível. A soma de 

utilizações dos outros nove métodos mais citados é menor do que aquela correspondente ao 

Eco-indicator 99. 
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Figura 7. Gráfico do número de utilizações por método 

 

Em última análise, estudou-se as famílias de métodos de AICV mais utilizadas (Tabela 9).  
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Tabela 9 - As dez Famílias de Métodos de AICV mais utilizadas e os respectivos números de utilizações 

  Mais utilizados - por Família   

  Posição Família de Métodos de AICV nº de utilizações   

  1 Eco-indicator 137   

  2 CML 37   

  3 EPS 28   

  4 LIME 20   

  5 EDIP 18   

  6 Impact 16   

  7 Eco-points/Eco-Scarcity 15   

  8 USES-LCA 5   

  

9 

RII 

4 

  

  CST   

  CED   

  

10 

Externe 

3 

  

  STM   

  Ecotax   

  Traci   

          

          

 

Embora a pesquisa tenha encontrado 85 métodos de AICV na literatura, a Figura 8 demonstra 

que a utilização de métodos de AICV está concentrada em basicamente sete famílias. Essas sete 

famílias serão, por essa razão, descritas mais a frente. 
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Figura 8. Gráfico do número de utilizações por família 

 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente,a seguir há uma breve descrição das 

famílias de metodologias de AICV que foram mais citadas e utilizadas dentre os artigos aceitos, 

sendo consideradas, portanto, as mais relevantes. 

1) Eco-indicator (GOEDKOOP e SPRIENSMA, 2000) – o Eco-indicator 99 é uma 

versão reestruturada do Eco-indicator 95, e é hoje um clássico exemplo de abordagem 

“endpoint”, desenvolvido na Holanda por um grupo de especialistas internacionais em ACV 

e ciências ambientais, com apoio do Ministério Holandês do Meio Ambiente. Três tipos de 

categorias de dano são utilizadas (GOEDKOOP et al., 2008): 

1. Saúde Humana (unidade: DALY = “Disability adjusted life years”; o que significa 

distintas deficiências causadas por doenças são ponderadas)  

2. Qualidade do Ecossistema (unidade: PDF*m2ano; PDF = “Potentially Disappeared 

Fraction of plant species”) 



61 
 

3. Recursos (unidade: MJ excedente de energia = Requisito de energia adicional 

para compensar diminuição future de minério)  

A avaliação de impacto consiste em duas partes: 1) cálculo das mudanças no ambiente 

causadas pelo fluxo ambiental de um ciclo de vida e 2) normalização e ponderação, para 

estabelecer a seriedade destas mudanças. O resultado desta modelagem é um escore de 

dano à saúde humana (DALY, “Disability Adjusted Life Years”), um escore de dano à 

qualidade do ecossistema (PAF, “Potentially Affected Fraction”) e, no caso do uso dos 

recursos, o excesso de energia por quilograma de mineral puro ou combustível fóssil 

extraído. 

 

2) Dutch Handbook on LCA (“CML”)– o Manual Holandês de ACV, também conhecido como 

método CML em razão do lugar onde foi desenvolvido (Centro de Ciência Ambiental da 

Universidade de Leiden, Holanda) é um outro exemplo de utilização da abordagem 

“midpoint” (TACHARD, 2007). Apresentado em 2001, sucedeu estudos realizados pela 

equipe técnica desde 1992, quando foi lançado o primeiro guia de ACV (anterior aos 

estudos do SETAC e da ISO) (HEIJUNGS et al., 1993). Possui praticamente as mesmas 

categorias de impacto do EDIP, com exceção de duas: uso do solo (apenas no CML) e 

resíduos (apenas no EDIP). O objetivo geral é fornecer uma “receita” com guias 

operacionais para conduzir uma ACV passo a passo (GUINÉE, 2001). 

 O CML “Guide” fornece uma lista de categorias de avaliação de impacto, agrupadas em: 

1. Categorias obrigatórias de impacto (Indicadores de categoria usado na maioria 

das ACV’s) 

2. Categorias de impacto adicionais (indicadores operacionais existem, mas não são 

comumente inclusos em estudos de ACV) 

3. Outras categorias de impacto (não há indicadores operacionais disponíveis, 

tornando impossível incluir quantitativamente na ACV) 
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No caso de diversos métodos estarem disponíveis para categorias de impacto obrigatórias, 

um indicador de linha-base (“baseline”) é selecionado, baseado no princípio da melhor 

prática disponível. Estes indicadores de linha-base são indicadores de categorias em “nível 

mid-point” (abordagem orientada a problemas). Indicadores de linha-base são 

recomendados para estudos simplificados. O guia fornece informações para inclusão de 

outros métodos e categorias de impacto no caso de estudos detalhados e extensivos 

(GOEDKOOP et al., 2008). 

 

3) EPS (“Environmental Priority System”) – foi lançado na Suécia em 1993, e posteriormente 

revisado em 2000. O método padrão EPS 2000 é uma atualização da versão de 1996. O EPS 

foi desenvolvido para ser usado no apoio à decisão entre dois conceitos de produto, e os 

indicadores de categoria são selecionados para esta proposta. Eles também devem 

representar os impactos ambientais em uma ou mais das seguintes áreas de salvaguarda: 

saúde humana, capacidade de produção do ecossistema, biodiversidade, recursos abióticos 

e valores recreacionais e culturais. Este método avalia o impacto ambiental de acordo com 

a disposição em se pagar (WTP, “willingness to pay”) para restaurar as mudanças ou 

proteger as referidas áreas de salvaguarda; trata-se, conseqüentemente, de uma 

abordagem ”endpoint”. 

O sistema EPS é direcionado principalmente a ser uma ferramenta interna ao processo de 

desenvolvimento de produtos de uma companhia. O desenvolvimento “top-down” do 

sistema EPS levou à uma hierarquia clara entre seus princípios e regras. Os princípios gerais 

de seu desenvolvimento são (GOEDKOOP et al., 2008): 

1. O princípio “top-down” (maior prioridade é dada à utilidade do sistema) 

2. O princípio índice (índices prontos representam impactos ponderados e agregados) 

3. O princípio padrão (um método operativo como padrão é necessário) 

4. O princípio da incerteza (incerteza de dados de entrada deve ser estimada) 
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5. Escolha de dados-padrão e modelos para determiná-los. 

 

4) LIME (“Life cycle Impact assessment Method based on Endpoint modeling”) –O Projeto 

Nacional de ACV do Japão conduziu um estudo que visava ao desenvolvimento de uma 

versão japonesa do método orientado a dano chamado Life cycle Impact assessment 

Method based on Ecopoint modeling (LIME). Segundo Itsubo et al. (2004), no LIME, o dano 

potencial no impacto sócio-econômico causado pela utilização de recursos abióticos, 

aumento do risco de extinção e perda de produção primária causada pela extração de 

recursos são medidas como danos principais do consumo de recursos. A modelação de 

impactos sócio-econômicos é baseada no conceito de custo ao usuário, que conta para a 

equidade das futuras gerações. O procedimento para medir danos no ecossistema é 

baseado em estudos que estimam os riscos de extinção de espécies específicas no campo 

da conservação biológica. Listas de fatores de dano de recursos minerais, combustíveis 

fósseis e recursos bióticos como madeira já fora preparadas e distribuídas ao público. O 

desenvolvimento desses fatores permite comparar e integrar com os danos derivados de 

outras categorias de impacto como aquecimento global e acidificação sem dar valor ao 

julgamento de pessoas comuns. 

Apesar do nome, pode-se dizer após uma análise crítica que o LIME na realidade trata-se 

também de um método misto (“midpoint / endpoint”), que correlaciona onze categorias de 

impacto a quatro temas de salvaguarda: saúde humana, bem-estar social, biodiversidade e 

produção em planta. Lançado no Japão, em 2003, seu uso também é bastante restrito 

(TACHARD, 2007). 

 

5) EDIP (“Environmental Design for Industrial Produts”, em dinamarquês UMIP) – o EDIP é um 

método desenvolvido na Dinamarca, com a primeira versão em 1997 e atualizado em 2003 

(HAUSCHILD e POTTING, 2004). Trata-se de uma típica abordagem “midpoint”, cobrindo a 

maioria dos impactos relacionados a emissões, uso de recursos e impactos no ambiente de 
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trabalho. A versão 2003 traz como novidades o modelo de caracterização diferenciado 

espacialmente (“site-dependents”); ainda, passou a ser uma abordagem que se aproxima 

um pouco mais à “endpoint” (TACHARD, 2007). 

 

6) Impact 2002 – lançado na Suíça (em 2002, conforme indicado no nome), o Impact tem 

como principal característica a implementação de uma abordagem combinada “midpoint / 

endpoint”, tendo por base os métodos CML e Eco-indicator. Aqui, buscou-se a uma 

correlação dos resultados do ICV, via 14 categorias “midpoints”, a quatro categorias de 

dano (saúde humana, qualidade do ecossistema, mudança climática e recursos). Por hora, 

seu uso é limitado em razão da estrutura ainda não estar incompleta para diversas 

categorias (TACHARD, 2007). 

A versão mais nova, Impact 2002+ é, em termos gerais, a combinação entre IMPACT 2002 

Eco-indicator 99, CML 2000 e IPCC (GOEDKOOP et al., 2008). 

 

7) Ecopoints (Swiss Ecoscarcity) – publicado primeiramente na Suíça em 1990, com 

atualizações em 1997 e 2005, este método tem abordagem “midpoint”, porém faz uso dos 

chamados eco-fatores no lugar dos fatores de caracterização, para o cálculo dos potenciais 

de impacto. Cada eco-fator é calculado a partir da razão entre o nível total atual de emissão 

antropogênica ou deposição de uma substância dentro de uma certa área e a carga crítica 

desta substância nesta área. As cargas críticas podem ser definidas ecologicamente ou 

politicamente. Os eco-fatores são específicos de cada região para a qual é calculado, em 

razão das diferentes suscetibilidades aos poluentes (BAUMANN, 1994). 

 

Como as duas famílias de métodos mais citadas e utilizadas foram a do Eco-indicator e a do 

CML, esses dois métodos são descritos a seguir, buscando avaliar diferenças e semelhanças 

entre eles. 
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Para a análise foram escolhidas versões das famílias de métodos, no caso do Eco-Indicator 

escolheu-se a versão Eco-indicator 99 e, no caso do CML, o CML 2001.  

A seguir será feita uma detalhada caracterização dos métodos e ao fim, algumas comparações 

serão feitas. 

 

5.1 Eco – indicator 99 

 
 

De acordo com o Eco-indicator 99, a avaliação de impactos é realizada em duas etapas (Figura 

9). Em que a primeira etapa é modelação do dano real e a segunda etapa consiste na 

normalização e na ponderação. A modelação do dano para a saúde humana, e qualidade do 

ecossistema é baseada na análise no destino das emissões, na exposição, no efeito e nos danos 

causados.  
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Figura 9. Visão detalhada 
das sub-etapas da AICV do 

método Eco- indicator 
99 
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No Eco-indicator 99 a caracterização é feita da seguinte forma: 

 

• Emissões 

Fatores de caracterização são calculados no nível endpoint (dano). O modelo de dano 

para emissões inclui análise de destino, exposição, análise de efeitos e danos. 

 

Este modelo é aplicado para as seguintes categorias de impacto: 

 

� Carcinogênicos 

Efeitos Carcinogênicos devidos à emissões de substâncias carcinogênicas no ar, água e 

solo. Dano é expresso em DALY, “Disability Adjusted Life Years”) / kg de emissão. 

� Orgânicos respiratórios 

Efeitos respiratórios resultantes de emissões de substâncias orgânicas no ar, causando 

efeitos respiratórias. Dano é expresso em DALY, “Disability Adjusted Life Years”) / kg de 

emissão. 

� Inorgânicos respiratórios 

Efeitos respiratórios resultantes emissões de poeira, súlfur e óxidos de nitrogênio no ar. 

Dano é expresso em DALY, “Disability Adjusted Life Years”) / kg de emissão. 

� Mudança Climática 

Dano, expresso em DALY/kg emissão, resultando desde aumento de doenças à mortes 

causas por mudança climática. 

� Radiação 

Dano, expresso em DALY/kg emissão. 

� Camada de Ozônio 

Dano, expresso em DALY/kg de emissão, devido ao aumento da radiação UV como um 

resultado de emissão no ar de substâncias nocivas à camada de ozônio. 

� Eco-toxicidade 
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Dano à qualidade do ecossistema, como um resultado de emissões de substâncias eco-

tóxias no ar, água e solo. Dano é expresso em PAF, “Potentially Affected 

Fraction”).m2.ano / kg de emissão.  

� Acidificação/ Eutrofização 

Dano à qualidade do ecossistema, como um resultado de emissões de substâncias 

acidificantes no ar. Dano é expresso em PAF, “Potentially Affected Fraction”).m2.ano / kg 

de emissão. 

 

• Uso de terras 

O uso de terras (em sistemas relacionados ao homem) tem na diversidade de espécies. 

Baseado em observações de campo, a escala é desenvolvida expressando diversidade de 

espécies por tipo de uso de terras. Ambos, efeitos regionais e locais, são contabilizados 

na categoria de impacto: 

 

� Uso de terras 

Dano como um resultado de conversão ou ocupação de terras. Dano é expresso em PDF, 

“Potentially Disappeared Fraction”).m2.ano / m2. 

 

• Depleção de Recursos 

A humanidade tende a sempre extrair os melhores recursos em primeiro ligar, deixar os 

recursos de qualidade inferior para futuras extrações. O dano de recursos será 

experimentado por gerações futuras, uma vez que elas terão que utilizar mais esforços 

para extrair recursos restantes. Este esforço extra é expresso como “excedente 

energético”. 

 

� Minerais 

Excedente de energia por kg de mineral, como um resultado de decrescentes níveis de 

minerais. 

� Combustíveis Fósseis 



69 
 

Excedente de energia por MJ extraído, kg ou m3 de combustível fóssil, como um 

resultado de qualidade mais baixa de recursos. 

 

Quanto às incertezas do Eco-indicator 99, é de grande importância atentar-se à incertezas na 

metodologia usada para calcular os indicadores. Dois tipos se distinguem: 

1. Incertezas sobre o quão correto estão os modelos utilizados 

2. Incertezas nos dados 

 

No Eco-indicator os danos das categorias de impacto resultam em três tipos de danos (Tabela 

10): 

1. Dano à Saúde Humana, expresso em número de anos de vida perdidos e número de  

anos vividos com deficiência de saúde. Estes são combinados com os Anos de Vida 

Ajustados à Deficiência (DALYs, em inglês), em um índice que é também utilizado pelo 

Banco Mundial. 

2. Dano à Qualidade do Ecossistema, expresso como a perda de espécies em certa área, 

durante certo tempo. 

3. Dano aos Recursos, expressos como o excedente energético necessário para futuras 

extrações de minerais e combustíveis fósseis. 
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Tabela 10 – Categorias de danos e de impactos do método de AICV Eco-indicator 99 

 

                                                                                   Fonte: Dreyer et al., 2003     

        

As referências de normalização do Eco-indicator 99 são baseadas em informações européias 

para as emissões no ar, enquanto as informações para emissões na água e no solo são 

extrapoladas de informações da Holanda.  

 

A ponderação do Eco-indicator 99 visa refletir a visão da sociedade quanto aos danos e 

potenciais impactos de maior importância. O resultado obtido é expresso em um sistema de 

pontuação de ecoindicador único expresso como ecopontos. Cada ecoponto pode ser 

interpretado como um  milésimo da carga ambiental anual de um habitante europeu médio. 

 

5.2 CML 2001 

 

 

Quanto à caracterização do método, o Guia CML fornece uma lista de categorias de impacto 

agrupadas em: 
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• A: Categorias de impacto obrigatórias (Indicadores de categoria utilizados em grande parte 

das ACVS) 

• B: Categorias de impacto adicionais (indicadores operacionais existem, mas geralmente não 

estão inclusos nos estudos de ACV) 

• C: Outras categorias de impacto (não existem indicadores operacionais disponíveis, sendo, 

portanto, impossível incluí-los quantitativamente na ACV) 

No caso de diversos métodos estarem disponíveis para categorias de impacto obrigatórias, um 

indicador de linha-base (baseline) é selecionado, baseado no princípio da melhor prática 

disponível. Estes indicadores de linha-base são indicadores de categorias em “nível mid-point” 

(abordagem orientada a problemas). Indicadores de linha-base são recomendados para estudos 

simplificados. O guia fornece informações para inclusão de outros métodos e categorias de 

impacto no caso de estudos detalhados e extensivos. 

� Depleção de Recursos Abióticos 

Esta categoria de impacto preocupa-se com a proteção do bem-estar humano, saúde 

humana e saúde do ecossistema. Este indicador de categoria de impacto se relaciona à 

extração de minerais e combustíveis fósseis devido à entradas (inputs) no sistema. O 

Fator de Depleção Abiótica é determinado para cada extração de minerais e 

combustíveis fósseis (kg antimônio equivalente/ kg extração) baseado na concentração 

de reservas e a taxa de consumo. 

O escopo geográfico deste indicador está em escala global. 

� Mudança climática 

Mudança climática pode resultar em efeitos adversos na saúde do ecossistema, saúde 

humana e bem-estar material. Mudança climática se relaciona à emissões de gases 

estufa no ar. O modelo de caracterização, assim como desenvolvido pelo International 

Panel on Climate Change (IPCC) é escolhido para o desenvolvimento do fatores de 
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caracterização. Fatores são expressos como Potencial Aquecimento Global para o 

horizonte de tempo de 100 anos (GWP100), em (kg de dióxido de carbono)/(kg de 

emissão). O escopo geográfico desde indicador está em escala global.  

� Depleção do Ozônio Estratosférico 

Devido à depleção do ozônio estratosférico, uma maior fração da radiação UV atinge a 

superfície terrestre. Isto gera efeitos danosos sobre a saúde humana, animal, 

ecossistemas terrestre e aquático, ciclos bioquímicos e em materiais. Esta categoria é 

relacionada à saída (output) e à escala global. O modelo de caracterização é 

desenvolvido pelo World Metereological Organisation (WMO) e define a depleção de 

ozônio potencial de diferentes gases (kg CFC11 equivalente / kg emissão). O escopo 

geográfico deste indicador está em escala global. O horizonte de tempo é infinito. 

� Toxicidade Humana 

Esta categoria se relaciona ao efeitos de substancias tóxicas no ambiente humano. Riscos 

de saúde por exposição no ambiente de trabalho não são inclusos. Fatores de 

caracterização, Toxicidade Humana Potencial (HTP, em inglês), são calculados com o 

USES-LCA, descrevendo destino, exposição e efeitos de substâncias tóxicos para um 

horizonte de tempo infinito. Para substância tóxica, HTP’s são expressos como 1,4-

diclorobenzeno equivalente / kg emissão. O escopo geográfico pode variar entre escala 

local e global. 

� Eco-toxicidade de água doce 

Este indicador de categoria se refere ao impacto em sistemas aquáticos (ecossistemas de 

água doce), como um resultado de emissões de substâncias tóxicas no ar, água e solo. 

Eco-toxicidade Potencial (FAETP) é calculado com o USES-LCA, descrevendo destino, 

exposição e efeitos de substâncias tóxicas. O horizonte de tempo é infinito. Fatores de 

caracterização são expressos como 1,4-diclorobenzeno equivalente/kg emissão. O 

indicador se aplica à escalas global, continental, regional e local. 
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� Eco-toxicidade Marinha 

Eco-toxicidade marinha se refere a impactos de substancias tóxicas em ecossistemas 

marinhos  

� Eco-toxicidade terrestre 

Esta categoria refere-se a impactos de substâncias tóxicas em ecossistemas terrestres  

� Formação Foto-oxidante 

Formação foto-oxidante é a formação de substâncias reativas (principalmente ozônio), 

que são danosas à saúde humana e ecossistemas, também danificando plantações- Este 

problema pode também indicar que a “fumaça de verão” (do inglês, “summer smog”). 

Neblina de inverno (winter smog) está fora do escopo desta categoria. A Criação 

Fotoquímica de Ozônio Potencial para emissão de substâncias no ar é expressa em kg 

etileno/ kg emissão. O horizonte de tempo é de 5 dias e a escala geográfica varia entre 

escala local e continental. 

� Acidificação 

Substâncias acidificantes causam uma série de impactos ao solo, águas subterrâneas, 

águas superficiais, organismos, ecossistemas e materiais (construções). Potencial de 

Acidificação (AP, em inglês) para emissões no ar são calculado com o modelo RAINS 10 

adaptado, descrevendo o destino e deposição de substancias acidificantes. AP é expressa 

como kg SO2 equivalente / kg emissão. O horizonte de tempo é infinito e a escala 

geográfica varia entre escalas global e continental. 

 

Fatores de caracterização, incluindo destino, são usado quando disponíveis. Quando não 

disponíveis, os fatores, excluindo destino, são utilizados (na versão CML baseline, apenas 

os fatores incluindo destino são utilizados). O método é estendido para Ácido Nítrico, 

solo, água e ar; ácido Sulfúrico, água, solo; Sulfeto de Hidrogênio, solo, todos não 
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incluindo a destinação. Óxido Nítrico, ar (é monóxido de hidrogênio) foi adicionado 

incluindo o destino. 

� Eutrofização 

Eutrofização inclui todos impactos devidos à excessivos níveis de macro-nutrientes no 

meio ambiente, causados por emissões de substâncias no ar, água e solo. A eutrofização 

potencial é expressa como kg PO4 equivalente / kg emissão. O Destino e a exposição não 

estão inclusas, o horizonte de tempo é infinito, e a escala geográfica varia entre local e 

continental. 

A Normalização é tida como opcional para a ACV simplificada, mas mandatória para ACV 

detalhada. Para cada indicador de linha-base (baseline), pontos de normalização são calculados 

para situações de referência: o mundo em 1990, Europa em 1995 e a Holanda em 1997.  

O fator de normalização para uma dada categoria de impacto e região é obtido multiplicando os 

fatores de caracterização por suas respectivas emissões. A soma desse produtos de todas as 

categorias de impactos dão o fator de normalização 

O agrupamento e a ponderação são considerados como passos opcionais. Não há regras ou 

valores determinados pela linha-base (baseline) recomendados para estes passos. 

 

5.3 Comparação entre o Eco-indicator 99 e o CML 2001 

 
 
Uma diferença fundamental entre o dois métodos de AICV é que o CML 2001  tem uma 

abordagem orientada a problema (midpoint)  enquanto o Eco-indicator 99 tem uma abordagem 

orientada a dano (endpoint). Isso significa que enquanto o CML 2001 modela os impactos em 

um midpoint em algum lugar no mecanismo ambiental entre as emissões e os danos, o Eco-

indicator 99 modela os danos às áreas de proteção: saúde humana, ambiente natural e 

ambiente antrópico, e recursos naturais.  
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A diferente abordagem na avaliação de impactos torna difícil realizar uma significativa 

comparação entre o Eco-indicator 99 e o CML 2001 baseados nos pontos que produzem, já que 

modelam diferentes aspectos e, portanto, oferecem poucos resultados que podem ser 

comparados (DREYER et al., 2003). Assim, uma análise mais qualitativa com relação ao uso de 

métodos midpont e endpoint foi feita comparando-se o Eco-indicator e o CML 2001. 

O método CML 2001, diferentemente do Eco-indicator 99 não permite ponderação e agregação 

dos resultados em um mesmo sistema de pontuação.  As categorias de impacto abordadas no 

Eco-indicator 99 são diferentes das categorias abordadas pelo CML 2001. Depleção abiótica e 

toxicidade humana são categorias de impacto do CML 2001 que não estão presentes no Eco-

indicator 99. Já categorias de impacto como carcinogênicos, recursos energéticos, radiação, uso 

do solo e de orgânicos e inorgânicos respiratórios são categorias de impacto do Eco-indicator 99 

que não estão no CML 2001. Essas diferenças podem ser observadas na Tabela 11, que mostra 

as categorias de impacto dos dois métodos. 
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Tabela 11 – Categorias de impacto presentes nos métodos de AICV Eco-indicator 99 e CML 2001 

 

Fonte: Bovea e Gallardo, 2006 (adaptado) 

 

Outra diferença entre os métodos quanto às categorias de impactos, diz respeito às unidades 

utilizadas na normalização. O desfecho da modelagem a danos do Eco-indicator para impactos 

ambientais é uma unidade de dano à saúde humana expressa como Disability Adjusted Life 

Years (DALY) e pontuação de qualidade de ecossistema expressa em Potentially Disappeared 

Fraction (PDF). Na fase de normalização, a contribuição relativa dos danos calculados para o 

total de danos causados a um sistema de referência é determinado. No CML 2001, às unidades 

são referentes à unidades equivalentes a um determinado composto químico. Na categoria de 
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impacto aquecimento global, por exemplo, todas às emissões relacionadas à aquecimento 

global serão transformadas para a unidade de gás carbônico (CO2) equivalente. Assim, os 

números obtidos para diversas emissões representarão o potencial que a emissão tem de 

danificar a camada de ozônio comparado em termos do efeito que o CO2 apresenta para o 

mesmo dano. O metano tem cerca de vinte e uma vezes mais potencial de dano à camada de 

ozônio do que o CO2, portanto, as emissões de metano terão que ser multiplicadas vinte e uma 

vezes e a unidade correspondente será dada em unidade equivalente de CO2. 

 

No trabalho de Dreyer et al. (2003), maneiras de se escolher um método de AICV são citadas, 

derivadas de recomendações do SETAC. Segundo o texto, o segundo grupo de trabalho em AICV 

do SETAC - Europa desenvolveu uma série de critérios para avaliação dos métodos de 

caracterização. Alguns critérios centrais são: 

• Validade científica – existem métodos aceitos geralmente pela comunidade científica 

internacional? 

• Relevância ambiental das pontuações dos indicadores – é possível interpretá-las em 

termo de impacto ou dano ambiental? 

• Reprodutibilidade e transparência – existe um procedimento bem definido e 

transparente para o cálculo dos fatores de caracterização e pontuação dos indicadores? 

• Realiza-se a quantificação das incertezas relacionadas à pontuação dos indicadores 

• Viabilidade: é viável encontrar ou calcular fatores para as substancias mas importantes 

do inventário? 

A estes critérios pode-se ainda somar-se: O resultado do uso deste método parece razoável? Ele 

está em conformidade com a experiência advinda do uso de outras ferramentas de avaliação 

ambiental? 
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Para uso em contextos de decisão, como o desenvolvimento de produtos, onde alternativas são 

comparadas regularmente por pessoas com pouca especialização ambiental, pode-se ter como 

um requisito que o método a ser escolhido forneça um resultados em pontuação única. 

 

6 Conclusão 

 

A ACV é conceituada como uma ferramenta de gerenciamento ambiental aplicada aos produtos 

e aos processos, para avaliar aspectos ambientais e impactos potenciais associados ao seu ciclo 

de vida, de forma a se reduzir danos ambientais. Este trabalho descreveu brevemente a 

importância da ACV, os conceitos e as fases envolvidas na metodologia.  

A Avaliação de Impactos de Ciclo de Vida (AICV) tem especial importância dentro do processo da 

ACV, pois os métodos a serem utilizados nesta fase são escolhidos pelo executor da ACV e  não 

há consenso sobre um método ideal a ser utilizado. Além disso, dependendo do método de 

AICV escolhido, diferentes resultados podem ser obtidos para o estudo, pois os métodos 

apresentam distintas abordagens (midpoint e endpoint ou uma combinação de ambos), 

categorias de impacto e formas de normalização e ponderação. 

Neste contexto surgem inúmeros métodos e abordagens de AICV buscando maior precisão e 

abrangência. Este trabalho levantou os métodos de AICV citados e utilizados em artigos 

disponíveis em bancos de dados internacionais.  

O estudo mostrou que, apesar da grande variedade dos métodos, as citações e as utilizações 

dos métodos estão pouco distribuídas. Apesar de encontrar 85 métodos citados em artigos, 

observa-se que as citações concentraram-se basicamente no método mais citado, Eco-indicator 

99, que apresentou 185 citações. Além disso, os seis métodos mais citados concentram quase 

75% das citações. Quanto aos mais utilizados, observa-se que os seis mais citados concentram 

80% das utilizações. 
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Baseando-se nos resultados do levantamento, foi apresentada uma breve descrição das sete 

famílias de métodos mais citadas e utilizadas de forma a caracterizá-las de forma breve e 

simplificada. 

Ao final, descreveu-se detalhadamente o Eco-indicator 99 e o CML 2001 e uma comparação 

qualitativa foi estabelecida, já que as diferentes abordagens não permitem uma comparação 

mais direta e quantitativa. 

Concluiu-se que não há um consenso de metodologia para a AICV, o que se reflete no grande 

número de método encontrados disponíveis nos artigos pesquisados. Notou-se também a 

necessidade de comparação mais aprofundada entre os diversos métodos encontrados. Uma 

comparação desse tipo está sendo feita por um programa da União Européia envolvendo duas 

universidades responsáveis pela criação do CML e do EDIP juntamente com outras 

universidades européias e parceiros industriais.  

Também com relação às categorias de impacto, existem importantes diferenças, 

particularmente quando comparando uma metodologia midpoint (como o CML 2001) e uma 

endpoint (como o Eco-indicator 99). Isso aponta para a importância da iniciativa UNEP/SETAC de 

Ciclo de Vida, a qual quer identificar e criar um consenso com relação às práticas recomendáveis 

na ACV e no Life Cycle Management.  A Iniciativa de Ciclo de Vida possui um subprograma em 

AICV que pode em alguns anos ajudar a reduzir as incertezas relacionadas a qual método de 

AICV escolher, representando assim um grande avanço quanto para os pesquisadores e usuários 

de métodos de AICV. 
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APÊNDICE B – Tabela de Resultados de métodos e família mais citados e utilizados 
 

      MÉTODO FAMÍLIA 
  

    Métodos Citações Utilizações Citações Utilizações 

  

  1 Eco-indicator  9 2 

232 137 

  

  2 Eco-indicator 95 37 16   

  3 Eco-indicator 98 1 0   

  4 Eco-indicator 99 185 119   

  5 Korean Eco-indicator 1 1 1 1   

  6 EPS 28 10 

60 28 

  

  7 EPS 92 1 0   

  8 EPS 96 1 0   

  9 EPS 2000 30 18   

  10 CML 24 8 

72 37 

  

  11 CML 92 7 2   

  12 CML 2000  18 15   

  13 CML 2001 14 8   

  14 CML 2002 7 4   

  15 Dutch Handbook 2 0   

  16 LIME 32 20 
33 20 

  

  17 LIME 2003 1 0   

  18 Eco-points 7 1 

31 15 

  

  19 Eco-points 97 9 6   

  20 Eco-points 98 1 0   

  21 Eco-Scarcity 9 7   

  22 Eco-Scarcity 91 1 0   

  23 Eco-Scarcity 97 3 1   

  24 Eco-Scarcity 99 1 0   

  25 Umip 96 2 0 59 18 
  

Continua 
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      MÉTODO FAMÍLIA 
  

    Métodos Citações Utilizações Citações Utilizações 

  
  26 EDIP 23 10   

  27 EDIP 96 2 2   

  28 EDIP 97 17 5   

  29 EDIP 98 2 0   

  30 EDIP 2000 3 0   

  31 EDIP 2003 10 1   

  32 SETAC-LCA 2 0 2 0   

  33 Eco-Efficiency 1 0 1 0   

  34 ELP 1 0 1 0   

  35 USES-LCA 15 4 

18 5 

  

  36 USES 2.0 2 1   

  37 USES 98 1 0   

  38 Ecological Footprint 8 1 8 1   

  39 SII 1 0 1 0   

  40 RII 4 4 4 4   

  41 DTT 1 1 1 1   

  42 Eco-factor 2 2 2 2   

  43 Japanese Eco-factor 1 0 1 0   

  44 Swiss Eco-factor 1 0 1 0   

  45 South African LCIA 0 0 0 0   

  46 Traci 13 3 13 3   

  47 ExternE 6 3 6 3   

  48 SPI 2 0 2 0   

  49 HHS 2 0 2 0   

  50 MIPS 2 0 2 0   

  51 JEPIX 1 0 1 0   

  52 Impact 2002 3 1 38 16   

Continua 

Continuação 
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      MÉTODO FAMÍLIA 
  

    Métodos Citações Utilizações Citações Utilizações 

  

  53 Impact 2002+ 33 14 
  

  54 Impact 2005 2 1   

  55 Impact-Pathway-Analysis Meth. 1 0 1 0   

  56 CEENE 1 1 1 1   

  57 Critical Volume 1 0 1 0   

  58 Tellus 5 1 5 1   

  59 CST (Critical Surface Time) 1 0 
9 4 

  

  60 CST ' 95 8 4   

  61 LCA-NET 1 1 1 1   

  62 AlchE (TCA) 1 0 1 0   

  63 SPEP 1 1 1 1   

  64 EcoPro 2 1 2 1   

  65 EPD 1 1 1 1   

  66 EIOLCA 1 1 1 1   

  67 Environmental Theme 3 1 3 1   

  68 TP 1 0 1 0   

  69 HV 1 0 1 0   

  70 New Japanese Methodology 1 0 1 0   

  71 CalTOX 3 1 
4 1 

  

  72 CalTOX 4.0 1 0   

  73 ProTox 1 1 1 1   

  74 R-LCIA 1 1 1 1   

  75 STM 3 3 3 3   

  76 AMI 2 0 2 0   

  77 Ecotax 98 1 0 
5 3 

  

  78 Ecotax 2002 4 3   

  79 LUCAS 2 0 2 0 
  

Continua 

Continuação 



90 

      MÉTODO FAMÍLIA 
  

    Métodos Citações Utilizações Citações Utilizações 

  
  80 APS 1 1 1 1   

  81 DAIA 1 1 1 1   

  82 CED 4 4 4 4   

  83 Stepwise 06  1 0 1 0   

  84 CSERGE 2 2 2 2   

  85 CE 2 2 2 2   
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APÊNDICE C – Lista de artigos analisados e métodos encontrados 
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RESUMO 

 

TAKEDA, A. Levantamento de Métodos de Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida (AICV) e 
Análise Comparativa dos Métodos mais Utilizados. Monografia apresentada ao curso de 
Graduação em Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de 
São Paulo, São Carlos, 2008. 
 

 

 

O crescente consumo do mundo globalizado não respeita limites ambientais e sociais e  

desconsidera a capacidade suporte do meio ambiente. O grande desafio, atual e futuro, é 

conciliar padrão de vida e sustentabilidade, buscando um equilíbrio que garanta recursos para 

as futuras gerações. A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) surge como uma ferramenta importante, 

útil e completa na avaliação de impactos ambientais de produtos e processos. Na aplicação de 

uma ACV, a terceira etapa, a Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida (AICV),  é realizada após as 

fases de definição de objetivo e escopo e análise de inventário. A fase de avaliação de impacto é 

dirigida à avaliação da significância de impactos ambientais potenciais, usando os resultados da 

análise de inventário. Em geral, este processo é a tentativa de compreender estes impactos. 

Diversos métodos de AICV foram ou estão sendo desenvolvidos em muitos países da Europa 

(Eco-indicator, CML, IMPACT 2002+, EDIP), Canadá (LUCAS), Estados Unidos (TRACI), Japão 

(LIME e JEPIX), entre outros. O presente estudo propõe, por meio de uma revisão sistemática, 

levantar os Métodos de Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida (AICV) existentes em artigos 

internacionais, focando-se em artigos de língua inglesa disponíveis em nove bancos de dados 

selecionados para esta pesquisa. Ao final, após a contagem dos Métodos de AICV mais citados e 

utilizados nesta literatura. Os métodos mais citados são descritos e os dois métodos mais 

utilizados, CML e Eco-Indicator, comparados em maiores detalhes ao final do trabalho. 

 

 

 

Palavras-chave: Métodos de Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida, AICV, Avaliação de Impacto 

de Ciclo de Vida, Avaliação de Ciclo de Vida, Revisão Sistemática, CML 2001, Eco-Indicator 99. 
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ABSTRACT 

 
TAKEDA, A. Survey of Life Cycle Impact Assessment (LCIA) Methods and Comparative Analysis 
among the most used methods. Graduation Thesis presented under Environmental Engineering 
Graduation Course, University of São Paulo, São Carlos, 2008.  
 
 

 

The increasing consumption of the global world does not respect environmental and social 

limits and does not consider the support capacity of the environment. The great challenge, 

nowadays and in the future, is to conciliate standard of life and sustainability, looking for an 

equilibrium that guarantees environmental resources for the future generations. The Life Cycle 

Assessment methodology emerges as an important tool, useful and complete in assessing 

environment impact of products and processes. In a LCA application case, the third phase, Life 

Cycle Impact Assessment (LCIA), is done after the phases of Goal and Scope definition and the 

Inventory analysis. The Impact Assessment phase is directed towards the evaluation of the 

significance of potential environmental impacts, using the results from the Inventory analysis 

phase. In general, this process is an attempt to understand the impacts. Several methods of LCIA 

were or are being developed in some European countries (Eco-indicator, CML, Impact 2002, 

EDIP), Canada (LUCAS), United States (TRACI) and Japan (LIME and JEPIX), among others. The 

present study proposes, by a Systematic Revision, to raise Life Cycle Impact Assessment 

Methods existing in international articles, focusing in articles written in English available in nine 

selected data banks. In the end, after counting LCIA methods, it has been found the most cited 

and used methods among the articles collected. The most cited methods were described and 

the two most used methods, CML and Eco-indicator, were compared in details. 

 

 

 

 

Key-words: Life Cycle Impact Assessment Methods, Life cycle Impact Assessment, Life Cycle 

Assessment,  Systematic Review, CML 2001, Eco-Indicator 99. 
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1 Introdução  

 

No mundo globalizado, os países se agilizam para assegurar uma fatia do mercado internacional. 

Sabe-se que tal desejo é acompanhado de necessidades de melhorias, principalmente, no 

desempenho ambiental de todas as atividades produtivas. 

Vários países já adotam regulamentos ambientais para controle da poluição industrial e no 

Brasil, temos Estados que já implantaram ou trabalham políticas de adoção de metodologias 

ecoeficientes.  

Mundialmente, segundo Barreto et al. (2007), as primeiras manifestações por mudanças foram 

determinadas pelo esgotamento dos recursos, como o caso da escassez de madeira para 

fundição do ferro, construção de moradias, fortificações, mobiliário, instrumentos, armas e 

combustível para aquecimento e preparação de alimentos, cuja exploração era intensiva desde 

a era medieval. As ações para reduzir a poluição somente foram iniciadas a partir da Revolução 

Industrial. 

Ehrlich (1968) sugeriu que os impactos ambientais das atividades humanas dependiam 

basicamente de três variáveis: o tamanho da população, a riqueza e a tecnologia aplicada. 

Segundo Ehrlich, a equação IPAT sugere que o impacto ambiental (I) é o produto da população 

(P), riqueza per capita (A) e tecnologia (T). As Nações Unidas sugerem que a população global, 

assim como o padrão de vida médio (o nível de riqueza), vão aumentar consideravelmente nos 

próximos 50-100 anos. (LUTZ et al., 2001). 

Sendo assim, se a tecnologia permanecer constante, o impacto ambiental (I) pode aumentar 4 

vezes nos próximos 50-100 anos. Entretanto cientistas afirmam que é possível aumentar 

consideravelmente a tecnologia aplicada. Mais precisamente, discute-se que é possível produzir 

e oferecer os mesmos produtos e serviços com menos de um quarto do impacto ambiental 

tipicamente gerado atualmente. Nos termos do IPAT, isto implica que a eficiência do fator T é 

aumentado com um fator 4. Em uma rápida perspectiva isto significa que devemos duplicar 
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nossa riqueza enquanto reduzimos à metade o consumo de recursos, e assim criando um 

mundo mais sustentável. (WEIZSAECKER et al., 1998).  

Pode parecer irreal desenvolver produtos que representem uma redução no impacto ambiental 

de fator 4, mas em 50-100 anos isso será não apenas um pensamento esperançoso, mas uma 

necessidade. Então, a longo prazo, o desenvolvimento de produtos de fator 4 significa que 

conseguiremos realmente evitar um aumento dos impactos ambientais, apesar do esperado 

aumento populacional e do nível de riqueza. 

Dados recentes de cálculo de pegada ecológica de países com as maiores economias e 

populações são mostradas na Tabela 1. Mesmo muito longe de mostrar a completa realidade da 

sustentabilidade, esses resultados mostram quantos países, tanto desenvolvidos como em 

desenvolvimento,  ultrapassaram as suas capacidades ecológicas, ou seja, a capacidade do meio 

em suportar os impactos ambientais (TANZIL e BELOFF, 2006). 

 

Tabela 1 - Pegada ecológica e biocapacidade, por pessoa por país 

 

 
Fonte: Tanzil e Beloff, 2006. 



23 
 

Em meio à necessidade dessa mudança, a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), uma das 

ferramentas da Ecologia Industrial, é importante porque pode ser usada como guia na busca por 

produtos e serviços mais limpos.  

Ribeiro et al. (2003) define Ecologia Industrial como uma resposta, da comunidade de 

Engenharia, ao impacto do sistema industrial nos os ecossistemas naturais que o mantém. 

Ainda segundo o autor, a relação indústria/ambiente atual é insustentável e deve ser 

modificada - uma tarefa que exige grande participação dos engenheiros. 

A Ecologia Industrial mostra que não se pode realizar avaliações fragmentadas de impactos 

ambientais causados pela produção industrial. As oportunidades de redução da geração de 

rejeitos e do consumo de matérias primas e energia devem ser analisadas de forma sistêmica, 

visando interligar o destino de materiais e de sua transformação em produto por meio de vários 

processos.  

A ACV constitui uma ferramenta indispensável para o melhor acompanhamento dos ciclos de 

produção e a identificação de alternativas de interação entre processos. Pode ser utilizada para 

comparar o potencial de impacto ambiental entre diferentes concepções/tipos de produtos na 

busca por alternativas mais sustentáveis. Isso é relevante não só no desenvolvimento de 

produtos, mas também na orientação aos consumidores sobre quais produtos comprar. A ACV 

auxilia também a responder questões do tipo: em que parte do ciclo de vida de um produto 

ocorrem os maiores impactos ambientais?  É durante a extração da matéria-prima, na etapa de 

manufatura do material, na etapa de processamento, na fase de uso ou durante o transporte? 

Nas companhias esse conhecimento pode ser importante na busca por fornecedores 

ecologicamente corretos e na sociedade pode ser utilizado para adequar as políticas e 

regulamentos ambientais. Assim evitando um desencontro ente o foco do regulamento e as 

áreas de maior interesse ambiental. 

Utilizando-a como ferramenta-guia, a ACV pode promover mudanças tecnológicas fundamentais 

na produção e nos produtos, em parte devido ao efeito multiplicador ao longo da cadeia de 

produção. 
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De acordo com Stano (2005), em seu artigo para o Instituto do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente no Brasil (PNUMA Brasil), a ACV, por seu caráter abrangente e 

integrador, vem encontrando inúmeras aplicações, principalmente nas economias mais 

desenvolvidas. As empresas vêm utilizando a ferramenta para reprojetar ou promover 

melhorias no desempenho ambiental de processos, produtos e serviços, atender a demandas ou 

melhorar a comunicação com o mercado e orientar investimentos  e estratégias. Os governos 

buscam obter, através da aplicação da ACV, subsídios para o estabelecimento de políticas 

voltadas para a gestão de produtos, de resíduos ou para a reciclagem, incluindo a criação de 

subsídios ou eco-impostos; visam também obter orientações para o estabelecimento de 

programas de rotulagem ambiental ou de “compras verdes”. As ONGs e outras organizações da 

sociedade utilizam os resultados das Avaliações para, por exemplo, orientar os consumidores 

em suas decisões de compra ou investimento.  

Além de tudo isso, estudos provam que os problemas ambientais são mais fáceis de serem 

prevenidos do que solucionados depois de já ocorridos. Assim sendo, uma vez que não é 

possível evitar completamente os impactos ambientais, é importante concentrar esforços 

principalmente onde as possibilidades de ocorrência são maiores. Embora não seja tão fácil 

apontar e solucionar as emissões de uma planta de produção, é em outras fases de seu ciclo de 

vida que muitos produtos causam maiores impactos ambientais. Em vez de tomar decisões que 

modifiquem ou adaptem somente a fase de produção, é necessário obter informações de todas 

as etapas do ciclo de vida de um produto, a fim de conhecer e avaliar os impactos presentes. A 

ACV é uma ferramenta formal desenvolvida especificamente para atender a esses requisitos e 

necessidades.   

A importância da ACV deriva não somente da possibilidade de se obter ganhos ambientais e 

econômicos por meio da melhoria da eco-eficiência de produtos e serviços. Está também 

relacionada à necessidade de se assegurar a competitividade de exportações face a eventuais 

barreiras que poderão ser impostas pelos países europeus, com a exigência da rotulagem 

ambiental dos produtos brasileiros com base na avaliação de seu ciclo de vida.  
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Essa rotulagem ambiental é objeto de norma internacional que já está em elaboração no órgão 

International Organization for Standardization (ISO) e poderá representar um poderoso 

incentivo à disseminação do uso da ACV mundialmente. 

A Avaliação de Ciclo de Vida será descrita em maiores detalhes na seção seguinte. Cabe agora 

mencionar que ela é composta de quatro fases, sendo a terceira delas – a Avaliação de Impacto 

de Ciclo de Vida (AICV) – responsável por expressar em categorias de impactos e em valores as 

informações obtidas na fase de Inventário de Ciclo de Vida (ICV). 

Quanto à questão da “valoração” dos impactos, não existe ainda um consenso entre 

pesquisadores sobre uma metodologia única e eficiente para a terceira fase da ACV, a Avaliação 

de Impactos. Observa-se então o surgimento de inúmeros métodos de AICV, cada vez mais 

precisos e abrangentes, visando traduzir de forma mais sólida os impactos ambientais 

observados nas fases anteriores em categorias e valores de impacto. 

Este estudo destina-se ao levantamento dos métodos de AICV citados na literatura internacional 

(artigos, em língua inglesa). Realizou-se uma revisão sistemática em diversos artigos, 

provenientes de nove bancos de dados, que apontou os métodos mais citados e mais utilizados 

nesta literatura. Para concluir, compararam-se os métodos mais utilizados. Desta forma, este 

estudo fornece um panorama geral dos métodos de AICV, quais os mais utilizados e quais os 

mais citados pelos pesquisadores da área de ACV em todo o mundo. 

O próximo capítulo trará a Revisão Bibliográfica, buscando na literatura tanto os conceitos 

fundamentais a este estudo, apresentando a ACV e suas fases, como exemplos atuais de 

aplicação dos mesmos. 
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2 Revisão bibliográfica 

 

2.1 A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV): histórico  e uso 

 

As origens do ACV remontam ao final dos anos 60 e o começo dos anos 70 do século XX, quando 

estudos ambientais aplicando a perspectiva de ciclo de vida foram usados para estimar o 

impacto ambiental.  

Em 1969, a companhia Coca-Cola fez um estudo para comparar o consumo de recursos e 

lançamentos ambientais associados a recipientes de bebida. Em 1972, no Reino Unido, Ian 

Boustead calculou a energia total utilizada na produção de vários tipos de recipientes de 

bebidas, incluindo vidro, plástico, aço, e alumínio.  Nos anos seguintes, Boustead consolidou a 

sua metodologia tornado-a aplicável a uma variedade de materiais, e em 1979 publicou o 

Manual de Análise da Energia da Indústria (JENSEN et al., 1997). 

Em 1997, Jensen et al. (1997) afirmou que a metodologia de ACV começava a consolidar-se – 

movendo-se rumo à maturidade. Naquela época, a utilidade e a técnica do ACV ainda estava em 

constante debate entre os pesquisadores. Entretanto, era cada vez maior a confiança da 

comunidade científica de que as técnicas emergentes tinham realmente futuro. Alguns 

manifestavam confiança no progresso da ferramenta, como Peter Hindle  da Procter & Gamble. 

Outros por outro lado, como Mike Jeffs da empresa ICI Polyurethanes, comentavam que a ACV 

estava muito distante da realidade do homem.  

Parte da dificuldade em tornar a ACV mais acessível advinha da necessidade de simplicidade do 

método, ou ao menos clareza para ajudar os tomadores de decisão a acreditar na robustez dos 

resultados. Dizia-se que as pessoas não tinham interesse e nem tempo de ler documentos 

extensos inteiros. Em contrapartida, se os resultados fossem muito simplificados o fator 

credibilidade poderia ser afetado. 
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O primeiro guia para a ACV foi publicado em 1993. O guia foi chamado de “Código de Prática” e 

desenvolvido por um grupo de trabalho na Society of Environmental Toxicology and Chemistry 

(SETAC). O código de práticas colocou o ACV na agenda como um termo amplamente aceito e 

como método para avaliar a performance ambiental de produtos. 

 Mais tarde, o Código de Prática foi substituído por um conjunto de padrões internacionais 

desenvolvidos pela ISO no período de 1997 a 2000 (ISO 14040-43). Mesmo sendo os padrões 

ISO muito mais detalhados, o código de práticas era muito mais ambicioso no que diz respeito a 

melhora da avaliação, que não foi incluída no padrão ISO (JENSEN et al., 1997; JERLANG et al., 

2001).   

De acordo com Bentrup et al. (2001), a ACV é uma metodologia utilizada para avaliar todos os 

impactos ambientais associados a um produto, processo ou atividade por meio da identificação, 

quantificação e avaliação dos recursos consumidos e de todas as emissões e resíduos gerados e 

introduzidos no meio ambiente. Atualmente, a ACV é predominantemente aplicada em 

produtos e processos industriais. 

Thrane e Schmidt (2006) definem a avaliação de ciclo de vida como uma ferramenta utilizada 

para avaliar os impactos ambientais de um produto ou serviço em todo o ciclo de vida (desde a 

extração da matéria prima até a disposição final). Para evitar confusões com outros tipos de 

ciclo de vida, a ACV é às vezes chamada de “Avaliação ambiental de ciclo de vida de produto”. A 

ACV pode ser aplicada em uma companhia ou mesmo como uma ferramenta social a fim de 

auxiliar o processo de formação e ajustamento de regras e regulamentos ambientais.  

Ainda segundo os autores, a ACV é a ferramenta ideal de avaliação ambiental de produtos e 

serviços, podendo ser utilizada tanto em conjunto com um sistema de gestão ambiental, como 

uma ferramenta para o Ecodesign. 

O padrão ISO 14040 define a ACV como sendo uma compilação e avaliação das entradas, das 

saídas e do potencial de impacto ambiental de sistema de produção em todo o ciclo de vida. Um 

sistema de produção é uma coleção de unidades de processos materialmente ou 

energeticamente conectados, que tem uma ou mais funções definidas.  
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O órgão SETAC  define ACV como um processo de avaliação de impactos ambientais associados 

a um produto, processo ou atividade pela identificação e quantificação de energia e materiais 

utilizados e resíduos emitidos ao ambiente. Outra utilidade do ACV seria a identificação e 

avaliação de oportunidades para auxiliar melhorias ambientais.  A avaliação inclui todas as 

atividades, processos e subprodutos conectados com o sistema analisado, incluindo o 

processamento de matéria prima, produção, manutenção, reciclagem e disposição final. 

Vale lembrar que os estudos de ACV não podem medir os reais impactos, mas somente os 

potenciais impactos, porque os impactos reais dependem de muitas variáveis como exposição, 

sensibilidade do ambiente afetado (ecossistema, humanos, etc.) na área afetada. 

Mesmo as metodologias de ACV sendo desenvolvidas para incluir a maior parte desses 

aspectos, os estudos de ACV serão sempre modelos do mundo e  podem apenas fornecer 

informações de potenciais impactos ambientais ou danos (UDO de HAES et al., 2002). 

A seguir, estão descritas a metodologia da ACV e as suas fases, sendo a fase 3 (AICV) mais 

detalhada por tratar-se do objeto de estudo deste trabalho. 

 

2.2 A metodologia de ACV 

 

Diferentes níveis de análise podem ser escolhidos na realização de uma ACV. A abordagem mais 

simples é a ACV conceitual, que é uma avaliação qualitativa dos aspectos ambientais desde a 

extração da matéria-prima até a disposição final. Além de conhecimentos ambientais básicos, 

este método não necessita conhecimentos sobre a metodologia de ACV e pode ser executado 

em questão de horas.  

A ACV conceitual é o primeiro e mais simples nível da ACV. Neste nível, a abordagem de ciclo de 

vida é utilizada para fazer uma avaliação de aspectos ambientais com base em um limitado, e 

geralmente qualitativo, inventário. A ACV conceitual pode, muitas vezes, responder a perguntas 

básicas como “Se existe uma estratégia para seguir com o Marketing verde?”, “Será que o 
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produto é significativamente diferente dos produtos da concorrência?”, etc. Às vezes, não há 

necessidade de uma análise quantitativa, mas sim de um entendimento da relação de 

vantagens, desvantagens e incertezas de um produto ou processo. Os resultados dessa análise 

conceitual podem ser apresentados utilizando declarações qualitativas ou sistemas de pontos 

simples, indicando componentes ou as trocas que têm maiores impactos ambientais e porquê. 

Durante a ACV conceitual podem ocorrer omissões de uma ou mais fases da ACV, ou redução do 

número de parâmetros  analisados, por exemplo, podendo-se investigar apenas o consumo de 

energia no ciclo de vida, mas não as emissões relacionadas com a sua contribuição para 

diferentes impactos ambientais. A partir dos requisitos da norma ISO é evidente a ACV 

conceitual que não são adequadas para fins de marketing ou outras forma públicas de 

divulgação de resultados.  

De forma mais detalhada, pode-se escolher entre uma ACV investigativa e uma ACV detalhada. 

Essas abordagens são orientadas de forma quantitativa e por isso requerem profundo 

conhecimento sobre a metodologia de ACV.  

 

2.3 A ACV investigativa e a ACV detalhada 

 
 

A ACV investigativa é caracterizada por uma coleta de dados relativamente simples com foco 

em dados existentes na literatura e em bancos de dados. Ela inclui tipicamente poucas 

categorias de impactos. Já a ACV detalhada utiliza uma abrangente coleta de dados incluindo 

dados empíricos e um amplo número de categorias de impacto, além de incluir uma abrangente 

análise de incerteza, sensibilidade e consistência da análise. 

Exemplos de aplicação dos diferentes níveis de detalhamento na ACV são mostrados na Tabela 

2. 
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Tabela 2 - Algumas aplicações da ACV. O “X” em negrito indica a forma mais utilizada. 

 

 

2.4 As quatro fases de uma ACV 

 
 

De acordo com o padrão ISO 14040, um estudo de ACV inclui quatro fases, como ilustrado na 

Figura 1 (ISO  14040,2006). 

 

Figura 1. Fases da ACV e exemplos de área de aplicação. 

Fonte: Jensen et al., 1997. 
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Os elementos essenciais das quatro fases de uma ACV são: 

1. Objetivo e escopo: deve-se formular e especificar o objetivo e o escopo do estudo em 

relação à intenção de aplicação. O objeto do estudo é descrito em termos de uma 

unidade funcional. Um resumo dos processos relevantes e a metodologia aplicada 

também é descrita nesta parte do processo. A delimitação do sistema e mais tarde os 

resultados, dependem do propósito do estudo de ACV.  

2. Inventário: envolve uma real coleta, descrição e verificação de dados. Os dados devem 

estar relacionados com a unidade funcional definida nas etapas de objetivos e escopo. 

Os dados podem ser apresentados em tabelas e algumas interpretações já podem ser 

realizadas nesta etapa. 

3. Avaliação dos impactos:  o primeiro passo da avaliação de impactos é denominada 

caracterização e traduz o inventário de informações em potenciais impactos ambientais 

como aquecimento global e acidificação. Se necessário, uma valoração  é realizada, que 

pode incluir normalização e/ou ponderação. A normalização promove uma base para 

comparar diferentes tipos de impactos ambientais e a ponderação reflete a seriedade de 

cada categoria de impacto no meio.  

4. Interpretação: é basicamente a conclusão do estudo que, além de uma apresentação de 

resultados ela deve incluir uma reflexão crítica sobre o estudo, incertezas, sensibilidade 

e alternativas de metodologia.  

As etapas de 1 à 4  indicam que uma ACV  começa com a definição de objetivos e escopo e 

termina com as interpretações. Se observarmos a figura 3, as setas duplas ilustram que a ACV é 

um processo iterativo, onde mudanças em várias fases e diferentes alternativas ocorrem 

continuamente, conforme a ACV vai avançando e se tornando mais focada. Por exemplo, a 

categoria de impacto “uso do solo” pode se tornar mais importante depois que a fase de 

avaliação de impacto foi conduzida. Isso pode fazer com que essa categoria de impacto seja 

inserida na fase de objetivos e escopo, e uma reconsideração da coleta de dados na fase de 
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inventário seja necessária para aquisição de novas e melhores informações sobre o uso do solo. 

Outro exemplo seria o aparecimento de novos processos durante o inventário, que requereria 

um retorno à fase de objetivos e escopo e a inclusão desses novos processos no escopo. 

A parte denominada “áreas de aplicação” mostrada na Figura 1 não é parte de um método de 

ACV. Entretanto, a aplicação deve ser cuidadosamente considerada como parte da definição de 

objetivo e do escopo, já que o resultado depende do propósito do estudo ou da questão a ser 

respondida. Outro ponto, é que se utiliza a palavra “estágio” quando nos referimos aos 

diferentes estágios de um ciclo de vida de um produto, enquanto a palavra “fases” é utilizada 

para descrever as diferentes fases de condução de um ACV. 

  

2.4.1 FASE 1: Definição de objetivos e do escopo 

 
 

A definição dos objetivos e do escopo é umas das fases mais importantes da ACV e os 

elementos principais estão mostrados na Tabela 33.  

Tabela 3 - Elementos principais da etapa de definição de objetivo e escopo 

 

 
Fonte: Thrane e Schmidt, 2006. 
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É importante descrever o contexto em que a ACV será realizada,  definir a quem será destinado 

o estudo, quem pagou pela ACV, quem são os stakeholders mais importantes e qual o propósito 

geral. 

A nível de companhia, a ACV pode ser aplicado com propósito de documentação ou como 

material estratégico no desenvolvimento de produtos. Para desenvolvimento estratégico de 

produtos com perspectivas de longo prazo, é importante que a ACV inclua reflexões sobre o 

perfil ambiental do produto no futuro. Obviamente, a ACV também pode ser usada como uma 

ferramenta de avaliação ambiental como parte de uma gestão de ciclo de vida (LCM) ou sistema 

de gestão ambiental orientada de produtos. 

O objetivo do estudo deve ser cuidadosamente considerado e descrito em termos da unidade 

funcional – especialmente em um estudo que compara dois ou mais produtos (ACV 

comparativa). Unidade funcional é definida como uma quantidade de um sistema de produção 

utilizada como unidade de referência em uma ACV.  

Considerações de escopos temporal, geográfico e tecnológico são necessárias nesta fase. 

Geralmente, dados históricos são mais indicados para propósitos de documentação enquanto 

dados futuros e estudos de cenários são aplicados para ACV de cunho estratégico. 

Como parte da delimitação do sistema é necessário fazer delimitar o número de processos e 

materiais que serão incluídos. Do contrário, as ramificações de processo surgirão infinitamente. 

Essa delimitação pode ser feita na forma de Critério de Corte que pode ser definido como a 

porcentagem de peso do produto que reflete a unidade funcional. Idealmente, o critério de 

corte deveria ser aplicado da mesma forma em todo os estágios da ciclo de vida e todos os 

processos para evitar resultados tendenciosos.  
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2.4.2 FASE 2 : Análise de Inventário de Ciclo de Vida (ICV)  

 

A segunda fase, “Inventário de Ciclo de Vida” é provavelmente a fase em que se consome mais 

tempo, na qual dados são coletados e tratados. Os principais elementos do Inventário são 

listados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Os principais elementos da segunda fase “Inventário de Ciclo” 

 

Os elementos desta fase são apresentados nos tópicos seguintes. 

 

2.4.2.1 Aquisição de dados 

 
 

Um elemento importante desta fase da ACV é a descrição do processo, que apresenta 

basicamente (e ilustra) a árvore de processos para o produto em questão. 

A aquisição de dados pode envolver a aquisição de dados tanto quantitativa quanto qualitativa. 

Além de referências bibliográficas, a aquisição de dados pode incluir estudos empíricos, 

detalhados especialmente para os estudos de ACV.   

 

Fonte: Thrane e Schmidt, 2006. 
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2.4.2.2 Tratamento e descrição de dados 

 

É importante que os dados estejam relacionados à unidade funcional e que a qualidade dos 

dados seja avaliada. Com respeito à unidade funcional, as trocas (do sistema em estudo com o 

meio) podem estar relacionadas à um ano de produção da empresa. Se a unidade funcional é 1 

kg, é necessário dividir as trocas totais por um ano inteiro com a quantidade de produtos 

produzidos no mesmo período, medidos em kg. Se a unidade funcional é de 1 kg “consumido” 

de produto no estágio de uso, pode ser necessário incluir perdas do produto ao longo de sua 

cadeia e o resultado pode ser que a unidade funcional no início do ciclo de vida seja 

consideravelmente maior que 1 kg. Todavia, é uma boa abordagem relacionar as trocas à 

mesma quantidade de produto (por exemplo 1 kg) em cada estágio do ciclo de vida, e depois, 

compensar por perdas na realização do ciclo de vida. 

Como mencionado, é possível realizar separadamente apresentações e discussões dos 

resultados do inventário (como um suplemento ao AICV). Assim, pode-se prover uma melhor 

visão geral, focando em diferentes categorias de dados na aquisição de dados. Estas categorias 

de dados poderiam ser Materiais, Energia, Químicos e Outros. 

Com relação à avaliação da qualidade de dados, a qualidade dos dados obtidos é comparada aos 

objetivos de qualidade dos dados, e variações aos objetivos são relatadas. No decorrer da ACV, 

isto tipicamente incluirá breves descrições e avaliações dos conjuntos de dados mais 

problemáticos.  

Na aquisição de dados, existirá um número de trocas (do sistema em estudo com o meio) que 

não estarão terminadas. Isto significa que os dados não representam trocas que vêm 

diretamente da natureza ou são emitidos diretamente ao recipiente - chamados de trocas 

ambientais: “fluxos elementares” a partir ou para o ambiente, por exemplo, dióxido de carbono 

que é lançado à atmosfera ou petróleo extraído da terra. 
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Nos casos onde há omissão de trocas (por razões diversas), deve-se relatar e discutir a que nível 

acredita-se que esta omissão influenciará os resultados. Isso pode ser feito na fase de 

Interpretação. 

As trocas finalizadas, que são utilizadas como entradas (inputs) para o passo de caracterização, 

são denominadas resultados do ICV. 

Até então descreveu-se resumidamente a primeira e a segunda fase da ACV, buscando 

contextualizar a terceira fase (avaliação de impactos). Como o estudo realizado neste trabalho 

diz respeito a métodos de AICV utilizados na terceira fase, uma descrição mais detalhada faz-se 

necessária. 

 

2.4.3 FASE 3: A avaliação de impacto do ciclo de vida (AICV) 

 
 

Para interpretar os dados do Inventário de ciclo de vida é necessário avaliar os impactos 

ambientais associados com as emissões e recursos utilizados. Isto é feito na terceira etapa da 

ACV, a avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV). Muitos métodos de AICV vem sendo 

desenvolvidos e publicados.  

A AICV consiste em diferentes sub etapas. Primeiro, as informações de inventário são agregadas  

em pontos por efeitos, utilizando os fatores de equivalência (Figura 2). Esta etapa é chamada de 

classificação/caracterização. Quanto mais alto o fator de equivalência, mais alto é a 

contribuição da emissão para o respectivo efeito. Essa é uma etapa obrigatória em qualquer 

ACV de acordo com a norma ISO 14042. No entanto, as etapas seguintes são consideradas 

opcionais para uma melhor interpretação dos resultados obtidos (ISO, 2000). 
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Figura 2. Sub-etapas da Avaliação de Impacto de Ciclo de Vida. 
 
 
 

2.4.3.1 Escolha das categorias de impacto  
 
 
 
Um dos mais importantes aspectos metodológicos a ser considerado, é o tipo de categoria de 

impacto que devem ser incluso na avaliação. Na prática, o tipo de categorias de impacto é 

freqüentemente escolhido indiretamente pela escolha do método para avaliação de impacto. 

Ainda assim, é importante fazer uma escolha consciente, e ficar atento para as categorias de 

impacto que são particularmente importantes para produtos em estudo, e que talvez não 

estejam incluídos nos métodos padrão de Avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV).   

 

2.4.3.2 Normalização e Ponderação 
 
 
 
Durante a etapa seguinte, a normalização, a contribuição do sistema analisado para a extensão 

total dos impactos ambientais é examinada. Tomando o aquecimento global como exemplo, a 
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normalização é feita dividindo-se o potencial total de aquecimento global do sistema pelo  

potencial total de aquecimento global no continente. De forma a manter esses números 

gerenciáveis, a magnitude total dos diferentes problemas ambientais é expressa como efeitos 

ambientais causados por uma pessoa por ano. Entretanto, a normalização de informações sem 

dimensão não permite conclusões acerca do potencial dos diferentes efeitos no ambiente. 

Portanto, uma etapa adicional à de normalização é necessária para considerar o diferente nível 

de severidade  dos impactos ambientais. De acordo com o Eco-indicator 95 isso é feito 

multiplicando cada impacto normalizado por um fator de ponderação, desenvolvido para o 

respectivo efeito ambiental.  O método Eco-indicator utiliza o chamado princípio de distância ao 

alvo para estabelecer os fatores de ponderação para os diferentes  efeitos ambientais 

(BRENTRUP et al., 2001). 

 

2.4.3.3 Método para avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV) 
 
 
 
Na prática,  costuma-se escolher um método de avaliação de impacto de ciclo de vida que é 

desenvolvido pelo país onde o ACV está sendo feito. Na Dinamarca, por exemplo, tende-se a 

usar o método dinamarquês Environmental Design of Industrial Products (EDIP), cuja ultima 

versão é chamada de EDIP 2003. Entretanto, pode ser uma vantagem utilizar mais de um 

método quando o propósito é a verificação.  

Seguindo o protocolo de Montreal e o Protocolo de Kyoto , a indústria de refrigeração está 

atualmente avaliando a performance ambiental do uso de HFC’s (do inglês “hydrofluorcarbon”) 

e dos também chamados refrigerantes naturais, como NH3 e o CO2, como substitutos a longo 

prazo dos gases clorofluorcabonos (CFC’s).  Bovea et al. (2007) comparou o ciclo de vida de 

gases refrigerantes em sistemas de refrigeração comerciais. As análises foram feitas de acordo 

com o padrão ISO 1404X. Foram aplicados três métodos de avaliação de impacto ambiental: 

Eco-indicator 95, Eco-indicator 99 e EPS 2000 a fim de analisar a influência dos resultados. 
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Uma vantagem é que mais categorias de impacto serão cobertas, já que diferentes métodos 

tendem a incluir diferentes categorias de impacto. 

Como mostra a Figura 3, a cadeia de impactos descreve o mecanismo ambiental das trocas 

(entre o sistema e o meio) até os danos em itens de valor como arvores, plantações, rios, e 

saúde humana. 

 

 

Figura 3. Cadeia de impactos causada pela emissão de uma certa substância 

 

Conforme ilustrado na Figura 4, a cadeia de impacto liga uma troca ambiental com um endpoint, 

alguma coisa que queremos proteger. Um exemplo de troca é emissão de gases 

Clorofluorcarbono (CFC), que causam depleção da camada de ozônio na estratosfera (midpoint), 

que resulta em aumento dos níveis de radiação (midpoint) e que eventualmente causam a 

morte de certo número de pessoas por câncer de pele (endpoint) dependendo da exposição e 

da sensibilidade do ambiente afetado (pele negra e pele branca, quantidade de protetor solar 

aplicado, etc.) Midpoint refere-se a todos os elementos no mecanismo ambiental de uma 

categoria de impacto que estão entre as trocas ambientais e os endpoints (UDO de HAES et al., 

2002). 

Os métodos de Avaliação de impacto de ciclo de vida são classificados em dois grupos. O 

primeiro grupo utiliza a abordagem midpoint, já que estes métodos param em algum lugar no 

mecanismo ambiental entre as trocas ambientais e os endpoints. O outro grupo utiliza a 

abordagem endpoint, já que eles modelam o impacto potencial em itens de valores, como 

árvores, saúde humana etc.  



40 

O método EDIP representa uma abordagem midpoint, focando nos diferentes temas ambientais 

(categorias de impacto) e parando no ponto das trocas ambientais. Outro exemplo de 

abordagem midpoint é o método holandês CML II desenvolvido na universidade de Leiden – 

Guinée J. B. et al. (2001).  

Um exemplo de método que aplica a abordagem endpoint é o método holandês Eco-indicator 

99 descrito por Goodkoop e Spriensma (2000).  

Este método modela a influência nos endpoints e vai uma passo além, classificando os endpoints 

em três categorias denominadas áreas de proteção (AoP – areas of protection). As três AoP 

áreas no Eco-indicator 99 expressam o dano aos (1) ecossitemas, (2) saúde humana e (3) 

recursos. Tipicamente, os métodos endpoint utilizam uma abordagem “top-down”. Isto implica 

que as informações ( como número de pessoas que morrem ou ficam doentes por poluição de 

particulados por ano) são usadas para estimar os quão danosas são as várias emissões.  É o 

oposto da abordagem “bottom-up” onde o conhecimento de propriedades fundamentais das 

substâncias é utilizado para estimar os impactos potenciais. A abordagem bottom up é aplicada 

em abordagens midpoint como EDIP e CML. (UDO de HAES et al., 2002) 

É argumentado que os métodos midpoints fornecem resultados mais fieis, enquanto os 

resultados de métodos endpoints são mais fáceis de entender e utilizados para tomadas de 

decisão. (UDO de HAES et al., 2002). A aplicação de duas abordagens fundamentalmente 

diferentes vai fornecer uma melhor certeza na avaliação.  

Segundo Jolliet (2006), os estudos em AICV emergiram e progrediram nas últimas décadas 

principalmente devido a três fatores: 

• Primeiro, a crescente necessidade de melhores informações ambientais para tomadas de 

decisão na manufatura de produtos, uso e disposição final. 

• Segundo, o desenvolvimento das ciências ambientais promoveu novos conhecimentos e 

modelos, identificando os mecanismos por trás de problemas ambientais. 
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• Terceiro, um grupo de pioneiros, indivíduos provenientes de diferente horizontes, mas 

com uma mesma visão e senso de urgência. Eles perceberam a necessidade de ligar o 

grande abismo entre tomar decisões e as ciências ambientais, para entender e avaliar 

como as decisões relacionadas a produtos afetam emissões e, eventualmente o 

ambiente. 

A AICV tem sido utilizada em inúmeros estudos internacionais e aplicada em diversas áreas, 

desde o ramo empresarial até o ramo hospitalar. 

Kosareo e Ries (2007) estudaram as características do custo ambiental do ciclo de vida de 

telhados verdes comparando-os com telhados convencionais. Um inventário de ciclo de vida e 

uma avaliação de impacto ambiental com utilização do método Impact 2002+ foram utilizados 

para  documentar e analisar as similaridades e diferenças entre os impactos ambientais da 

fabricação, do transporte, da instalação, operação, manutenção e disposição dos sistemas.  

Luoranen et al. (2008) apresentou os resultados da avaliação de ciclo de vida de 5 diferentes 

sistemas de recuperação de energia – baseados em sistemas de gestão de resíduos opções são 

apresentados. As opções de sistemas foram projetadas para a cidade de Kaunas, na Lituânia. O 

modelo da cidade de Kaunas foi formado de acordo com o conceito de Sistema de 

gerenciamento integrado simples desenvolvido na Lappeenranta University of Technology. No 

estudo utilizou-se o método de AICV CML 2001 para compilar e analisar o impacto de ciclo de 

vida.  Os resultados obtidos sugerem que a energia recuperada de bio-resíduos, papéis e 

papelão provenientes de domicílios podem ser opções de gerenciamento de resíduos mais 

recomendáveis do que a recuperação de frações de materiais (compostagem de bio-resíduos e 

reciclagem de papel e papelão).  

O desenvolvimento de fatores genéricos de caracterização na Avaliação de Impacto de Ciclo de 

Vida (AICV) é historicamente motivado pela falta de informação espacial e temporal quando da 

determinação da intervenção ambiental causada por unidade funcional. Rochat et al. (2006) 

trabalhou visando desenvolver fatores de caracterização continental para impactos de 

toxicidade humana causados por emissões liberadas no ar em diferentes continentes analisando 
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as condições em que essa diferenciação espacial produzia diferença significativa comparada 

com os fatores de caracterização genéricos. Para o estudo os pesquisadores utilizaram o 

método IMPACT 2002 considerado adaptado para o estudo de diferenciação espacial. 

Outro exemplo de aplicação da metodologia de AICV é dado por Boveal et al. (2007) na indústria 

de azulejos cerâmicos da Espanha, principalmente nas empresas da Província de Castellón na 

costa do Mediterrâneo, onde há maior concentração destas indústrias.  

O material básico utilizado nesse tipo de indústria é o barro vermelho. Boveal et al. (2007) 

realizou uma ACV do processo de mineração, tratamento e comercialização desse barro de 

maneira a identificar os estágios e unidades de processos que apresentam os maiores impactos 

no ambiente. A ACV realizada examinou todos os estágios do barro vermelho, desde a extração 

até a distribuição aos clientes. 

A AICV foi feita de acordo com os padrões ISO 1404X em dois níveis. Primeiro as emissões 

identificadas no estágio do inventário foram alocadas em categorias de impacto de forma a 

obter um indicador para cada categoria. Na segunda parte do estudo, foi feita uma 

normalização das informações para uma unidade geral.  Seguindo a ISO 14042, os 

pesquisadores executaram uma análise de sensibilidade e três diferentes métodos de avaliação 

de impactos (Eco-indicator 95, Eco- indicator 99 e EPS 2000) foram empregados para avaliar a 

influência do método nos resultados. Curiosamente esses três métodos também foram usados 

por Bovea et al.(2007) em estudo também citado neste trabalho.  

Similarmente, Breedveld et al. (2007) estudou os efeitos ambientais causados pelos filtros de 

tecido utilizados na Itália para tal produção de azulejos cerâmicos por meio de uma ACV. Desde 

os anos 90, filtros de tecido têm sido instalados para reduzir as emissões de pó, chumbo e flúor, 

etc. liberados nos fornos. Esse tipo de tecnologia tende a aumentar o consumo de energia e os 

custos de produção.  

Os pesquisadores também calcularam a eco-eficiência desses filtros e o custo adicional por 

unidade de redução das emissões. Os resultados obtidos demonstraram que os inconvenientes 

ambientais causados pelo equipamento são mínimas e, em comparação com valores de 
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referência de eco-eficiência, esse tipo de tratamento de ar pode ser considerado uma técnica 

eficiente. Esse tipo de estudo demonstra como o ACV e o AICV são importantes na identificação 

das melhores técnicas disponíveis para controle dos impactos ambientais. 

No estudo foi utilizado uma adaptação do método de AICV CML 2002. Na AICV, os dados 

coletados (consumos e emissões referentes a produção de 1kg de porcelana STONEWARE 

azulejos.) foram alocados em categorias de impacto, de acordo com o método de AICV 

escolhido. 

Soares et al. (2006) elaborou um estudo que objetivava desenvolver um método de 

normalização que avaliasse as 10 categorias de impactos no contexto da AICV. Nos últimos 

tempos, a comunidade científica tem reconhecido que os métodos de AICV tem que considerar 

as especificidades regionais, e por isso, os fatores de normalização a serem implementados em 

metodologias de AICV futuras deverão considerar especificidades de cada país e também a sua 

política ambiental. 

Os fatores de normalização deverão ser de simples re-cálculo dependendo do objetivo e do 

escopo do estudo de ACV, enquanto o método de normalização deverá ser transparente e de 

fácil uso. Em última análise,  o método desenvolvido por Soares et al. (2006) será utilizado por 

um painel de especialistas canadenses  e vai produzir fatores de normalização que poderão ser 

utilizados como fatores-padrão em estudos de ACV canadenses. 

Sendo descritas em termos gerais a primeira e segunda fases da ACV, e detalhadamente a 

terceira fase (AICV), o próximo tópico encerra a descrição das fases da ACV, analisando 

brevemente a quarta fase do ACV. 

 

2.4.4  FASE 4: Interpretação 

 

A Interpretação é a quarta fase da ACV. Esta fase inclui a apresentação dos resultados mais 

importantes, reflexões sobre o estudo, incertezas, sensibilidade e não menos importante, as 
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escolhas metodológicas. Os passos mais importantes na fase de Interpretação são listados na 

Tabela 5. 

Tabela 5 - Os passos mais importante na fase de interpretação 

 

Os distintos elementos que compõe esta fase serão detalhados a seguir. 

 

2.4.4.1 Avaliação 

 

A avaliação inclui a discussão ou análise de aspectos como consistência, completude e 

sensibilidade. 

Consistência pode cobrir um grande número de aspectos como a consistência no uso de 

referências, na qualidade dos dados, métodos para alocação de subprodutos ou delimitação do 

sistema. 

Desta maneira, é essencial estabelecer se as escolhas metodológicas, assim como os tipos e 

qualidade dos dados, criaram alguma tendência nos resultados, por exemplo, com relação à 

importância de um estágio individual do ciclo de vida ou com relação à importância dada a um 

produto A ao invés de um produto B, em uma ACV comparativa. 

Completude diz respeito ao número de plantas/amostragens investigadas, e a 

representatividade dos dados, ou mesmo à discussão do estudo de ACV como um todo. Dessa 

maneira, a análise de completude pode incluir a discussão do número de plantas e amostras 

investigadas, assim como o número de dados que não foram inclusos. 
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Finalmente, a análise de sensibilidade pode incluir a análise de sensibilidade às incertezas nos 

dados e incertezas/escolhas metodológicas. A Incerteza nos dados pode não ser estabelecida 

objetivamente, e geralmente, baseia-se em conhecimentos de especialistas ou no bom senso. 

Alguns programas, como o SimaPro 6, são capazes de realizarem simulações Monte-Carlo, um 

método matemático que pode ser utilizado para lidar com incertezas. Para utilizar este método 

é necessário estimar a distribuição de incertezas em cada caso. 

Na prática, as incertezas são trabalhadas utilizando pressupostos padrões, pois é difícil obter 

dados confiáveis sobre distribuição de incertezas para todos os processos de usos estabelecidos. 

Incertezas metodológicas podem estar relacionadas à delimitação do sistema (incluindo 

alocações de sub-produtos), caracterização, normalização e ponderação. 

A sensitividade à diferentes escolhas metodológicas e pressuposições pode ser avaliada pela 

modificação da ACV e apresentação de possíveis resultados alternativos. Dependendo de até 

onde estes cenários alternativos sugerem outras conclusões, pode ser necessário modificar as 

conclusões; idealmente, deve-se explicitamente mencionar quão diferentes as conclusões 

podem ser, dependendo da incerteza relacionada à qualidade dos dados e escolhas/incertezas 

metodológicas. 

 

2.4.4.2 Resultados e conclusões 

 
 

Os resultados-chave devem ser descritos e discutidos desde suas bases para a avaliação. Os 

resultados-chave trazem à resolução o propósito do estudo e as respostas ao problema chave 

apontados na fase 1 (Definição de Objetivo e Escopo). 

É importante ressaltar as pressuposições sob as quais as conclusões são feitas. Assim como para 

outros tipos de conclusões, é relevante apontar as incertezas mais importantes, e enfatizar se 

outras conclusões podem ser obtidas por outra abordagem metodológica. É também 
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importante descrever para quais propósitos os resultados podem ser aplicados e mencionar 

claramente onde ele não pode ser diretamente aplicado. Isso ajudará a prevenir uso errôneo do 

estudo e seus resultados. 

 

3 Objetivos 

 
 

Este estudo visa analisar os artigos científicos internacionais já publicados a respeito de 

métodos de avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV) por meio de uma revisão sistemática, 

observando as metodologias citadas e utilizadas nos trabalhos, de forma a catalogá-las.  

Espera-se obter um panorama da quantidade e nomes de metodologias de AICV citadas em 

artigos internacionais e determinar, dentre eles, os mais utilizados. A partir da contabilização 

dos métodos de AICV utilizados internacionalmente, será realizada uma comparação entre os 

dois métodos mais utilizados de forma a estabelecer as principais diferenças e similaridades 

entre eles. 

 

4 Materiais e métodos 

 
 

Com o objetivo de conhecer os métodos de AICV realizou-se uma revisão sistemática. A revisão 

sistemática (RS) é um termo utilizado para se referir a uma metodologia específica de pesquisa, 

desenvolvida de maneira a obter e avaliar as evidências disponíveis pertinentes a um 

determinado tópico-foco. 

Diferentemente da revisão de literatura que consiste numa etapa inicial em qualquer pesquisa, 

não conduzida de forma sistemática e sempre quando se inicia uma investigação, a RS é 

desenvolvida formalmente e de forma sistemática (BIOLCHINI et al., 2005). 
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Isso significa que o processo de condução da pesquisa de um tipo sistemático de revisão segue 

uma seqüencia bem definida e estrita de passos metodológicos, de acordo com um protocolo. 

Esse instrumento é construído ao redor de uma questão central, que representa o centro da 

investigação, e que é expressa pelo uso de termos e conceitos específicos, que devem ser 

endereçados sobre a informação relacionada a uma específica, pré-definida, focada, e 

estruturada questão. Os passos metodológicos, as estratégias para reparar a evidência, o foco 

da questão são explicitamente definidos, de forma que outros profissionais  possam reproduzir 

o mesmo protocolo e serem aptos a julgar a adequação dos padrões do caso.  

De acordo com Brereton (2007), uma revisão sistemática da literatura é conduzida de forma a 

promover um balanceado e objetivo resumo que seja relevante para se encontrar uma 

necessidade de informação. Uma revisão de literatura sistemática é um meio de avaliar e 

interpretar todos as pesquisas relevantes disponíveis para uma pesquisa particular de uma 

questão ou tópico de área ou fenômeno de interesse. A acumulação de evidências dos estudos 

analisados pode ser valiosa por oferecer novas idéias ou identificar onde uma questão deve ser 

esclarecida. 

De uma perspectiva ampla, relacionada com categorias gerais de unidades de estudo, a 

condução de uma revisão sistemática pode ser entendida resumidamente como uma 

abordagem de três etapas, numeradas na Figura 4 e descritas abaixo. 

 

Figura 4.  Revisão Sistemática representada como três passos 
 

A primeira fase da pesquisa começa dos conceitos, que explicitamente e formalmente 

representam o problema em questão, e conduz a estudos, que contem potencialmente a 

informação que pode fornecer evidências sobre o tópico em investigação. 
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A segunda fase se inicia com os estudos, que são analisados em seus conteúdos, comparados 

entre si, e algumas vezes rearranjados em suas partes constituintes, levando a resultados, que 

apresentam um novo tipo de evidência. 

A terceira fase vai dos resultados a um processo de analise e síntese dos resultados obtidos, em 

direção as conclusões do estudo. Isso tudo implica na aquisição de um novo conhecimento 

sobre o problema em questão, no caso, conhecer os métodos de AICV mais utilizados em artigos 

científicos e os mais citados pelos pesquisadores. 

Primeiramente, neste trabalho definiu-se e conceituou-se a ACV e a AICV. A seguir, 

exemplificou-se algumas aplicações do AICV na literatura atual e definiu-se a metodologia a ser 

utilizada neste trabalho (a revisão sistemática). O trabalho então voltou-se para a coleta de 

dados pertinente à revisão sistemática. As bases de dados escolhidas para o levantamento dos 

métodos foram: 

• Scirus (http://www.scirus.com): mecanismo de pesquisa científica na internet que inclui 

mais de 450 milhões de materiais científicos em diferentes áreas do conhecimento; 

• Compendex (http://www.engineeringvillage2.org/): base de dados que abrange todas as 

áreas de engenharia e tecnologia em mais de 2600 revistas, conferências selecionadas, 

relatórios e livros. 

• ISI Web of Science (http://scientific.thomson.com/products/wos/): proporciona acesso a 

informações multidisciplinares de aproximadamente 8700 das revistas de maior impacto 

do mundo. 

• Research Communications for Scientists and Engineers (http://www.osti.gov/eprints): 

plataforma que proporciona acesso a diferentes bases de dados em engenharia e 

ciências; 

• Emerald (http://hermia.emeraldinsight.com): proporciona acesso a textos completos de 

mais de 160 revistas e revisões de várias áreas do conhecimento; 
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• Find Articles (http://www.findarticles.com): acesso a milhões de artigos de centenas de 

publicações de alto nível; 

• Science Direct (http://www.sciencedirect.com): proporciona acesso a mais de 2000 

revistas conceituadas e a centenas de livros, handbooks e trabalhos para referência; 

• IEEE Explore (http://ieeexplore.ieee.org): proporciona acesso integral à literatura 

mundial de alta qualidade técnica; 

• Scholar Google (http://scholar.google.com): pesquisa de literatura acadêmica em artigos 

revisados por especialistas, teses, livros, resumos e artigos de editoras acadêmicas, 

organizações profissionais, bibliotecas de pré-publicações, universidades e outras 

entidades acadêmicas 

A revisão sistemática foi realizada com o objetivo de identificar os métodos de AICV 

desenvolvidos e aplicados pelos pesquisadores em todo o mundo. A pergunta a ser respondida 

pela RS é, dessa forma: “quais são os métodos de AICV mais citados nos artigos internacionais e 

quais são os métodos de AICV mais utilizados pelos pesquisadores internacionalmente?” 

Os termos principais, ou palavras-chaves, que compõe a pergunta da pesquisa são: avaliação, 

impacto, ciclo de vida, método e metodologia. Os strings de pesquisa, ou seja, expressões 

lógicas que combinam as palavras-chave e seus sinônimos que foram utilizadas de forma que 

seja obtida a maior quantidade de estudos relevantes foram: “life cycle impact assessment 

method”, “LCIA methodology”, “Life cycle impact assessment methoology” e “LCIA method”. 

A pesquisa foi realizada em junho e julho de 2008. Nestes dois meses foram visitadas as nove 

base de dados selecionadas e procurados os strings escolhidos.  

Os artigos encontrados nas bases de dados foram salvos e catalogados. A catalogação foi feita 

de maneira simples, mas estruturada em uma planilha de dados do programa EXCEL (Microsoft). 

Cada artigo foi cadastrado na planilha preenchendo às seguintes informações: Título, Autor(es), 
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palavras-chave, ano, referência e resumo. O modelo dessa catalogação encontra-se no 

APÊNDICE A. 

O grupo de população observado durante a intervenção foram bases de dados internacionais, 

em língua inglesa. O critério utilizado para avaliação das fontes de dados foi a sua abrangência 

internacional. 

A seleção dos artigos levantados para leitura foi feito por meio da aplicação de certos critérios. 

O primeiro critério de corte foi a adequação ao tema. Estudo encontrados que não se referiam 

ao tema foram descartados. O segundo critério foi a aceitação apenas de artigos. Neste 

primeiro passo, Teses de mestrado e doutorado, relatórios, trabalhos de conclusão de curso 

foram rejeitados. Foram aceitos somente artigos de revistas, congressos e eventos 

internacionais redigidos em língua inglesa.  

Após a seleção dos artigos internacionais relacionados ao tema de Avaliação de Impacto de 

Ciclo de Vida, procedeu-se dois estudos, cada um com um objetivo diferente. Para cumprir a 

meta dos dois estudos foi necessária a leitura de todos os artigos selecionados. A leitura foi 

realizada de maneira a encontrar: 

1) Os métodos de AICV citados nos artigos. Como citações dos métodos foram aceitas 

citações diretas, em que constatou-se a presença do nome do método no artigo, e 

citações indiretas, pelo nome do autor do método. Para as citações indiretas pelo autor, 

só foram aceitas as citações em que a aparição do nome do autor estava ligada ao 

desenvolvimento do método de AICV. Criadores de métodos, instituições ou estudos 

relacionados não foram aceitos se a citação não estava relacionada à AICV. 

 

2) Os métodos de AICV utilizados no artigo. Ao se referir a “utilizados” intenciona-se dizer 

que o método foi de alguma forma aplicado no artigo, seja como AICV utilizado 

diretamente em uma ACV, ou como um método AICV de apoio para comparar/validar os 

resultados obtidos com outro método de AICV utilizado em estudo de caso. 
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5 Resultados e discussão 

 

Ao todo, somando-se todo o material encontrado nas bases de dados obteve-se 512 arquivos 

não repetidos. Os arquivos repetidos, encontrados em bases de dados diferentes, foram 

descartados. 

Entre os 512 arquivos apenas dois foram descartados por estarem escritos em língua 

portuguesa e não se adequarem ao critério de artigos internacionais em língua inglesa. Outros 

artigos foram descartados porque, apesar do string utilizado aparecer no artigo, o significado do 

string no texto era outro, relacionado à medicina ou outra área de conhecimento e não à 

avaliação de impacto de ciclo de vida. Dessa forma, ao todo foram descartados 168 arquivos. 

Incluso neste número estão os arquivos que não foram considerados artigos: teses de mestrado, 

doutorado, trabalhos de graduação, relatórios. 

Ao final, foram efetivamente lidos e analisados 344 artigos internacionais de língua inglesa. 

Esses artigos foram lidos e as citações de métodos de AICV contabilizadas. A lista completa dos 

artigos selecionados com as citações e utilizações de métodos está no APÊNDICE B. Alguns 

artigos, embora apresentassem algum dos strings procurados, não citavam nenhum método de 

AICV. 

Outros artigos apenas tecem comentários acerca de métodos de AICV, mas não aplicam 

métodos de AICV em estudos de caso ou casos reais. Nesses casos considerou-se apenas a 

citação do método. 

Artigos que apresentaram comparações entre métodos de AICV, porém sem aplicá-los a um 

caso específico, não caracterizaram aplicações de método, apenas citações. Neste caso, 

somente artigos que compararam métodos de AICV aplicando-os a algum estudo de caso ou 

caso real foram considerados como aplicação de método de AICV.  
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Quando um método de AICV foi citado mais de uma vez no mesmo artigo, a citação foi 

contabilizada apenas uma vez. Assim sendo, se um método foi considerado citado em um 

artigo, isso quer dizer que ele consta no mesmo pelo menos uma vez. Nas tabelas de resultados 

o número de citações corresponde ao número de artigos em que o método foi citado.  

Alguns autores dos artigos analisados não incluíram a versão/ano do método utilizado ou 

citado. Assim, foram consideradas também as citações e utilizações de métodos sem 

versão/ano. Dessa forma, todos os métodos, com ou sem especificação, foram contabilizados e 

os resultados são apresentados no APÊNDICE C. 

Outra observação importante é que os autores utilizam muitas vezes nomes distintos para fazer 

referência a um mesmo método, por exemplo: os nomes de método EDIP (em inglês) e UMIP 

(em dinamarquês) referem-se ao mesmo método de origem dinamarquesa. A mesma coisa 

ocorre, por exemplo, com os métodos CML e o Dutch handbook, e os método Ecoscarcity e 

Ecopoints. Inicialmente, os métodos foram contabilizados pelos nomes aos quais os autores se 

referiram, portanto EDIP e UMIP foram considerados individualmente. Numa etapa posterior, 

nomenclaturas que caracterizem um mesmo método assim como as diversas versões/ano de 

um mesmo método serão somadas, caracterizando uma família de métodos e gerando uma 

visão mais realística das metodologias mais citadas e utilizadas na literatura. 

Vale ressaltar novamente que muitos artigos escritos em outras línguas, que não o inglês, foram 

encontrados nos bancos de dados, mas tiveram que ser descartados. Artigos em alemão, 

japonês e outras línguas não atendem ao critério de língua inglesa definido anteriormente para 

a Revisão Sistemática deste estudo e por isso não foram catalogados e nem analisados. É 

possível que, caso esses artigos tivessem sido considerados, os resultados apresentados a seguir 

fossem alterados. Talvez mais métodos tivessem sido catalogados e outros poderiam ser mais 

citados.  

A Tabela 6 apresenta os dez métodos de AICV mais citados nos artigos analisados. Pode-se 

perceber que o método Eco-indicator 99 destaca-se dentre os demais pela quantidade de 

citações, já que está presente em 185 artigos. Esse método é certamente um dos mais 
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recorrentes da literatura, sendo lembrando por muitos autores em suas pesquisas relacionadas 

ao tema AICV.  

Tabela 6 - Os dez Métodos de AICV mais citados e os respectivos números de citações 

          

  Mais Citados - por Método   

  Posição Método de AICV nº de citações   

  1 Eco-indicator 99 185   

  2 Eco-indicator 95 37   

  3 Impact 2002+ 33   

  4 LIME 32   

  5 EPS 2000 30   

  6 EPS 28  

  7 CML 24   

  8 EDIP 23   

  9 CML 2000 18   

  10 EDIP 97 17   

          

 

Na Figura 5, o gráfico apresentado demonstra a diferença no número de citações do Eco-

indicator 99 para os demais.  
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Figura 5. Gráfico do número de citações por método 

 

 

Em outra análise, a Tabela 7 apresenta as famílias de métodos de AICV mais citadas. 

Novamente, nota-se que como a família Eco-indicator destaca-se das demais apresentando mais 

que o triplo de citações da segunda colocada, a Família CML. 
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Tabela 7 - As dez Famílias de Métodos de AICV mais citadas e os respectivos números de citações 

          

  Mais Citados - por Família   

  Posição Família de Métodos de AICV nº de citações   

  1 Eco-indicator 232   

  2 CML 72   

  3 EPS 60   

  4 EDIP/UMIP 59   

  5 Impact 38   

  6 LIME 33   

  7 Eco-points/Eco-Scarcity 31   

  8 USES-LCA 18   

  9 Traci 13   

  10 CST 9   

          

 

Outra observação, quando os métodos são agrupados em famílias, desconsiderado versão/ano 

utilizado, famílias como EDIP, CML e EPS apresentam-se muito mais significativas do que as 

verões de seus métodos isoladamente. A Figura 6 mostra as famílias CML, EPS e EDIP em 

segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente. 
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Figura 6. Gráfico do número de citações por família 

 

É importante notar que o USES-LCA é caracterizado por alguns autores somente como um 

modelo (Integrated Multi-Media Model), utilizado para avaliação de risco de toxicidade e 

químicos, não caracterizando uma metodologia de AICV propriamente dita. Outra parcela 

(significativa) de autores explicitamente cita e utiliza o USES-LCA como método de AICV.  

Na Tabela 8 são apresentados os dez métodos mais utilizados nos artigos pesquisados. O 

método que obteve o primeiro lugar para esta análise foi o Eco-indicator 99 e coincide com o 

resultado apresentado na Tabela 6 dos métodos mais citados. Assim, comprova-se mais uma 

vez, a relevância do método Eco-indicator 99 na área de estudo da AICV. 

Curiosamente, o segundo método mais utilizado, LIME, é apenas o quarto mais citado por 

método e o sexto em termos de citações por família. Vale lembrar que os artigos selecionados 

na pesquisa são escritos em língua inglesa e o método LIME  é desenvolvido no Japão, local 

onde os artigos são pouco traduzidos para o inglês. Talvez este seja até um dos motivos da 

presença quase insignificante (uma citação e nenhuma utilização) do JEPIX neste estudo. 

Durante a fase de busca nos bancos de dados muitos artigos em língua japonesa foram 
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descartados. Se houvesse maior tradução desses artigos para o inglês os resultados poderiam 

sofrer alterações significativas. 

 

Tabela 8 - Os dez Métodos de AICV mais utilizados e os respectivos números de utilizações 

          

  Mais utilizados -  por Método   

  Posição Método de AICV nº de utilizações   

  1 Eco-indicator 99 119   

  2 LIME 20   

  3 EPS 2000 18   

  4 Eco-indicator 95 16   

  5 CML 2000 15   

  6 Impact 2002+ 14   

  7 EPS 10   

  8 EDIP 10   

  9 CML 8   

  10 Eco-Scarcity 7   

          

 

A Figura 7 mostra o gráfico do número de utilizações por método. Apesar do método LIME ser o 

segundo mais utilizado, a preponderância do Eco-indicator 99 é novamente visível. A soma de 

utilizações dos outros nove métodos mais citados é menor do que aquela correspondente ao 

Eco-indicator 99. 
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Figura 7. Gráfico do número de utilizações por método 

 

Em última análise, estudou-se as famílias de métodos de AICV mais utilizadas (Tabela 9).  
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Tabela 9 - As dez Famílias de Métodos de AICV mais utilizadas e os respectivos números de utilizações 

  Mais utilizados - por Família   

  Posição Família de Métodos de AICV nº de utilizações   

  1 Eco-indicator 137   

  2 CML 37   

  3 EPS 28   

  4 LIME 20   

  5 EDIP 18   

  6 Impact 16   

  7 Eco-points/Eco-Scarcity 15   

  8 USES-LCA 5   

  

9 

RII 

4 

  

  CST   

  CED   

  

10 

Externe 

3 

  

  STM   

  Ecotax   

  Traci   

          

          

 

Embora a pesquisa tenha encontrado 85 métodos de AICV na literatura, a Figura 8 demonstra 

que a utilização de métodos de AICV está concentrada em basicamente sete famílias. Essas sete 

famílias serão, por essa razão, descritas mais a frente. 
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Figura 8. Gráfico do número de utilizações por família 

 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente,a seguir há uma breve descrição das 

famílias de metodologias de AICV que foram mais citadas e utilizadas dentre os artigos aceitos, 

sendo consideradas, portanto, as mais relevantes. 

1) Eco-indicator (GOEDKOOP e SPRIENSMA, 2000) – o Eco-indicator 99 é uma 

versão reestruturada do Eco-indicator 95, e é hoje um clássico exemplo de abordagem 

“endpoint”, desenvolvido na Holanda por um grupo de especialistas internacionais em ACV 

e ciências ambientais, com apoio do Ministério Holandês do Meio Ambiente. Três tipos de 

categorias de dano são utilizadas (GOEDKOOP et al., 2008): 

1. Saúde Humana (unidade: DALY = “Disability adjusted life years”; o que significa 

distintas deficiências causadas por doenças são ponderadas)  

2. Qualidade do Ecossistema (unidade: PDF*m2ano; PDF = “Potentially Disappeared 

Fraction of plant species”) 
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3. Recursos (unidade: MJ excedente de energia = Requisito de energia adicional 

para compensar diminuição future de minério)  

A avaliação de impacto consiste em duas partes: 1) cálculo das mudanças no ambiente 

causadas pelo fluxo ambiental de um ciclo de vida e 2) normalização e ponderação, para 

estabelecer a seriedade destas mudanças. O resultado desta modelagem é um escore de 

dano à saúde humana (DALY, “Disability Adjusted Life Years”), um escore de dano à 

qualidade do ecossistema (PAF, “Potentially Affected Fraction”) e, no caso do uso dos 

recursos, o excesso de energia por quilograma de mineral puro ou combustível fóssil 

extraído. 

 

2) Dutch Handbook on LCA (“CML”)– o Manual Holandês de ACV, também conhecido como 

método CML em razão do lugar onde foi desenvolvido (Centro de Ciência Ambiental da 

Universidade de Leiden, Holanda) é um outro exemplo de utilização da abordagem 

“midpoint” (TACHARD, 2007). Apresentado em 2001, sucedeu estudos realizados pela 

equipe técnica desde 1992, quando foi lançado o primeiro guia de ACV (anterior aos 

estudos do SETAC e da ISO) (HEIJUNGS et al., 1993). Possui praticamente as mesmas 

categorias de impacto do EDIP, com exceção de duas: uso do solo (apenas no CML) e 

resíduos (apenas no EDIP). O objetivo geral é fornecer uma “receita” com guias 

operacionais para conduzir uma ACV passo a passo (GUINÉE, 2001). 

 O CML “Guide” fornece uma lista de categorias de avaliação de impacto, agrupadas em: 

1. Categorias obrigatórias de impacto (Indicadores de categoria usado na maioria 

das ACV’s) 

2. Categorias de impacto adicionais (indicadores operacionais existem, mas não são 

comumente inclusos em estudos de ACV) 

3. Outras categorias de impacto (não há indicadores operacionais disponíveis, 

tornando impossível incluir quantitativamente na ACV) 
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No caso de diversos métodos estarem disponíveis para categorias de impacto obrigatórias, 

um indicador de linha-base (“baseline”) é selecionado, baseado no princípio da melhor 

prática disponível. Estes indicadores de linha-base são indicadores de categorias em “nível 

mid-point” (abordagem orientada a problemas). Indicadores de linha-base são 

recomendados para estudos simplificados. O guia fornece informações para inclusão de 

outros métodos e categorias de impacto no caso de estudos detalhados e extensivos 

(GOEDKOOP et al., 2008). 

 

3) EPS (“Environmental Priority System”) – foi lançado na Suécia em 1993, e posteriormente 

revisado em 2000. O método padrão EPS 2000 é uma atualização da versão de 1996. O EPS 

foi desenvolvido para ser usado no apoio à decisão entre dois conceitos de produto, e os 

indicadores de categoria são selecionados para esta proposta. Eles também devem 

representar os impactos ambientais em uma ou mais das seguintes áreas de salvaguarda: 

saúde humana, capacidade de produção do ecossistema, biodiversidade, recursos abióticos 

e valores recreacionais e culturais. Este método avalia o impacto ambiental de acordo com 

a disposição em se pagar (WTP, “willingness to pay”) para restaurar as mudanças ou 

proteger as referidas áreas de salvaguarda; trata-se, conseqüentemente, de uma 

abordagem ”endpoint”. 

O sistema EPS é direcionado principalmente a ser uma ferramenta interna ao processo de 

desenvolvimento de produtos de uma companhia. O desenvolvimento “top-down” do 

sistema EPS levou à uma hierarquia clara entre seus princípios e regras. Os princípios gerais 

de seu desenvolvimento são (GOEDKOOP et al., 2008): 

1. O princípio “top-down” (maior prioridade é dada à utilidade do sistema) 

2. O princípio índice (índices prontos representam impactos ponderados e agregados) 

3. O princípio padrão (um método operativo como padrão é necessário) 

4. O princípio da incerteza (incerteza de dados de entrada deve ser estimada) 
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5. Escolha de dados-padrão e modelos para determiná-los. 

 

4) LIME (“Life cycle Impact assessment Method based on Endpoint modeling”) –O Projeto 

Nacional de ACV do Japão conduziu um estudo que visava ao desenvolvimento de uma 

versão japonesa do método orientado a dano chamado Life cycle Impact assessment 

Method based on Ecopoint modeling (LIME). Segundo Itsubo et al. (2004), no LIME, o dano 

potencial no impacto sócio-econômico causado pela utilização de recursos abióticos, 

aumento do risco de extinção e perda de produção primária causada pela extração de 

recursos são medidas como danos principais do consumo de recursos. A modelação de 

impactos sócio-econômicos é baseada no conceito de custo ao usuário, que conta para a 

equidade das futuras gerações. O procedimento para medir danos no ecossistema é 

baseado em estudos que estimam os riscos de extinção de espécies específicas no campo 

da conservação biológica. Listas de fatores de dano de recursos minerais, combustíveis 

fósseis e recursos bióticos como madeira já fora preparadas e distribuídas ao público. O 

desenvolvimento desses fatores permite comparar e integrar com os danos derivados de 

outras categorias de impacto como aquecimento global e acidificação sem dar valor ao 

julgamento de pessoas comuns. 

Apesar do nome, pode-se dizer após uma análise crítica que o LIME na realidade trata-se 

também de um método misto (“midpoint / endpoint”), que correlaciona onze categorias de 

impacto a quatro temas de salvaguarda: saúde humana, bem-estar social, biodiversidade e 

produção em planta. Lançado no Japão, em 2003, seu uso também é bastante restrito 

(TACHARD, 2007). 

 

5) EDIP (“Environmental Design for Industrial Produts”, em dinamarquês UMIP) – o EDIP é um 

método desenvolvido na Dinamarca, com a primeira versão em 1997 e atualizado em 2003 

(HAUSCHILD e POTTING, 2004). Trata-se de uma típica abordagem “midpoint”, cobrindo a 

maioria dos impactos relacionados a emissões, uso de recursos e impactos no ambiente de 
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trabalho. A versão 2003 traz como novidades o modelo de caracterização diferenciado 

espacialmente (“site-dependents”); ainda, passou a ser uma abordagem que se aproxima 

um pouco mais à “endpoint” (TACHARD, 2007). 

 

6) Impact 2002 – lançado na Suíça (em 2002, conforme indicado no nome), o Impact tem 

como principal característica a implementação de uma abordagem combinada “midpoint / 

endpoint”, tendo por base os métodos CML e Eco-indicator. Aqui, buscou-se a uma 

correlação dos resultados do ICV, via 14 categorias “midpoints”, a quatro categorias de 

dano (saúde humana, qualidade do ecossistema, mudança climática e recursos). Por hora, 

seu uso é limitado em razão da estrutura ainda não estar incompleta para diversas 

categorias (TACHARD, 2007). 

A versão mais nova, Impact 2002+ é, em termos gerais, a combinação entre IMPACT 2002 

Eco-indicator 99, CML 2000 e IPCC (GOEDKOOP et al., 2008). 

 

7) Ecopoints (Swiss Ecoscarcity) – publicado primeiramente na Suíça em 1990, com 

atualizações em 1997 e 2005, este método tem abordagem “midpoint”, porém faz uso dos 

chamados eco-fatores no lugar dos fatores de caracterização, para o cálculo dos potenciais 

de impacto. Cada eco-fator é calculado a partir da razão entre o nível total atual de emissão 

antropogênica ou deposição de uma substância dentro de uma certa área e a carga crítica 

desta substância nesta área. As cargas críticas podem ser definidas ecologicamente ou 

politicamente. Os eco-fatores são específicos de cada região para a qual é calculado, em 

razão das diferentes suscetibilidades aos poluentes (BAUMANN, 1994). 

 

Como as duas famílias de métodos mais citadas e utilizadas foram a do Eco-indicator e a do 

CML, esses dois métodos são descritos a seguir, buscando avaliar diferenças e semelhanças 

entre eles. 
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Para a análise foram escolhidas versões das famílias de métodos, no caso do Eco-Indicator 

escolheu-se a versão Eco-indicator 99 e, no caso do CML, o CML 2001.  

A seguir será feita uma detalhada caracterização dos métodos e ao fim, algumas comparações 

serão feitas. 

 

5.1 Eco – indicator 99 

 
 

De acordo com o Eco-indicator 99, a avaliação de impactos é realizada em duas etapas (Figura 

9). Em que a primeira etapa é modelação do dano real e a segunda etapa consiste na 

normalização e na ponderação. A modelação do dano para a saúde humana, e qualidade do 

ecossistema é baseada na análise no destino das emissões, na exposição, no efeito e nos danos 

causados.  
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Figura 9. Visão detalhada 
das sub-etapas da AICV do 

método Eco- indicator 
99 
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No Eco-indicator 99 a caracterização é feita da seguinte forma: 

 

• Emissões 

Fatores de caracterização são calculados no nível endpoint (dano). O modelo de dano 

para emissões inclui análise de destino, exposição, análise de efeitos e danos. 

 

Este modelo é aplicado para as seguintes categorias de impacto: 

 

� Carcinogênicos 

Efeitos Carcinogênicos devidos à emissões de substâncias carcinogênicas no ar, água e 

solo. Dano é expresso em DALY, “Disability Adjusted Life Years”) / kg de emissão. 

� Orgânicos respiratórios 

Efeitos respiratórios resultantes de emissões de substâncias orgânicas no ar, causando 

efeitos respiratórias. Dano é expresso em DALY, “Disability Adjusted Life Years”) / kg de 

emissão. 

� Inorgânicos respiratórios 

Efeitos respiratórios resultantes emissões de poeira, súlfur e óxidos de nitrogênio no ar. 

Dano é expresso em DALY, “Disability Adjusted Life Years”) / kg de emissão. 

� Mudança Climática 

Dano, expresso em DALY/kg emissão, resultando desde aumento de doenças à mortes 

causas por mudança climática. 

� Radiação 

Dano, expresso em DALY/kg emissão. 

� Camada de Ozônio 

Dano, expresso em DALY/kg de emissão, devido ao aumento da radiação UV como um 

resultado de emissão no ar de substâncias nocivas à camada de ozônio. 

� Eco-toxicidade 
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Dano à qualidade do ecossistema, como um resultado de emissões de substâncias eco-

tóxias no ar, água e solo. Dano é expresso em PAF, “Potentially Affected 

Fraction”).m2.ano / kg de emissão.  

� Acidificação/ Eutrofização 

Dano à qualidade do ecossistema, como um resultado de emissões de substâncias 

acidificantes no ar. Dano é expresso em PAF, “Potentially Affected Fraction”).m2.ano / kg 

de emissão. 

 

• Uso de terras 

O uso de terras (em sistemas relacionados ao homem) tem na diversidade de espécies. 

Baseado em observações de campo, a escala é desenvolvida expressando diversidade de 

espécies por tipo de uso de terras. Ambos, efeitos regionais e locais, são contabilizados 

na categoria de impacto: 

 

� Uso de terras 

Dano como um resultado de conversão ou ocupação de terras. Dano é expresso em PDF, 

“Potentially Disappeared Fraction”).m2.ano / m2. 

 

• Depleção de Recursos 

A humanidade tende a sempre extrair os melhores recursos em primeiro ligar, deixar os 

recursos de qualidade inferior para futuras extrações. O dano de recursos será 

experimentado por gerações futuras, uma vez que elas terão que utilizar mais esforços 

para extrair recursos restantes. Este esforço extra é expresso como “excedente 

energético”. 

 

� Minerais 

Excedente de energia por kg de mineral, como um resultado de decrescentes níveis de 

minerais. 

� Combustíveis Fósseis 
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Excedente de energia por MJ extraído, kg ou m3 de combustível fóssil, como um 

resultado de qualidade mais baixa de recursos. 

 

Quanto às incertezas do Eco-indicator 99, é de grande importância atentar-se à incertezas na 

metodologia usada para calcular os indicadores. Dois tipos se distinguem: 

1. Incertezas sobre o quão correto estão os modelos utilizados 

2. Incertezas nos dados 

 

No Eco-indicator os danos das categorias de impacto resultam em três tipos de danos (Tabela 

10): 

1. Dano à Saúde Humana, expresso em número de anos de vida perdidos e número de  

anos vividos com deficiência de saúde. Estes são combinados com os Anos de Vida 

Ajustados à Deficiência (DALYs, em inglês), em um índice que é também utilizado pelo 

Banco Mundial. 

2. Dano à Qualidade do Ecossistema, expresso como a perda de espécies em certa área, 

durante certo tempo. 

3. Dano aos Recursos, expressos como o excedente energético necessário para futuras 

extrações de minerais e combustíveis fósseis. 
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Tabela 10 – Categorias de danos e de impactos do método de AICV Eco-indicator 99 

 

                                                                                   Fonte: Dreyer et al., 2003     

        

As referências de normalização do Eco-indicator 99 são baseadas em informações européias 

para as emissões no ar, enquanto as informações para emissões na água e no solo são 

extrapoladas de informações da Holanda.  

 

A ponderação do Eco-indicator 99 visa refletir a visão da sociedade quanto aos danos e 

potenciais impactos de maior importância. O resultado obtido é expresso em um sistema de 

pontuação de ecoindicador único expresso como ecopontos. Cada ecoponto pode ser 

interpretado como um  milésimo da carga ambiental anual de um habitante europeu médio. 

 

5.2 CML 2001 

 

 

Quanto à caracterização do método, o Guia CML fornece uma lista de categorias de impacto 

agrupadas em: 
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• A: Categorias de impacto obrigatórias (Indicadores de categoria utilizados em grande parte 

das ACVS) 

• B: Categorias de impacto adicionais (indicadores operacionais existem, mas geralmente não 

estão inclusos nos estudos de ACV) 

• C: Outras categorias de impacto (não existem indicadores operacionais disponíveis, sendo, 

portanto, impossível incluí-los quantitativamente na ACV) 

No caso de diversos métodos estarem disponíveis para categorias de impacto obrigatórias, um 

indicador de linha-base (baseline) é selecionado, baseado no princípio da melhor prática 

disponível. Estes indicadores de linha-base são indicadores de categorias em “nível mid-point” 

(abordagem orientada a problemas). Indicadores de linha-base são recomendados para estudos 

simplificados. O guia fornece informações para inclusão de outros métodos e categorias de 

impacto no caso de estudos detalhados e extensivos. 

� Depleção de Recursos Abióticos 

Esta categoria de impacto preocupa-se com a proteção do bem-estar humano, saúde 

humana e saúde do ecossistema. Este indicador de categoria de impacto se relaciona à 

extração de minerais e combustíveis fósseis devido à entradas (inputs) no sistema. O 

Fator de Depleção Abiótica é determinado para cada extração de minerais e 

combustíveis fósseis (kg antimônio equivalente/ kg extração) baseado na concentração 

de reservas e a taxa de consumo. 

O escopo geográfico deste indicador está em escala global. 

� Mudança climática 

Mudança climática pode resultar em efeitos adversos na saúde do ecossistema, saúde 

humana e bem-estar material. Mudança climática se relaciona à emissões de gases 

estufa no ar. O modelo de caracterização, assim como desenvolvido pelo International 

Panel on Climate Change (IPCC) é escolhido para o desenvolvimento do fatores de 
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caracterização. Fatores são expressos como Potencial Aquecimento Global para o 

horizonte de tempo de 100 anos (GWP100), em (kg de dióxido de carbono)/(kg de 

emissão). O escopo geográfico desde indicador está em escala global.  

� Depleção do Ozônio Estratosférico 

Devido à depleção do ozônio estratosférico, uma maior fração da radiação UV atinge a 

superfície terrestre. Isto gera efeitos danosos sobre a saúde humana, animal, 

ecossistemas terrestre e aquático, ciclos bioquímicos e em materiais. Esta categoria é 

relacionada à saída (output) e à escala global. O modelo de caracterização é 

desenvolvido pelo World Metereological Organisation (WMO) e define a depleção de 

ozônio potencial de diferentes gases (kg CFC11 equivalente / kg emissão). O escopo 

geográfico deste indicador está em escala global. O horizonte de tempo é infinito. 

� Toxicidade Humana 

Esta categoria se relaciona ao efeitos de substancias tóxicas no ambiente humano. Riscos 

de saúde por exposição no ambiente de trabalho não são inclusos. Fatores de 

caracterização, Toxicidade Humana Potencial (HTP, em inglês), são calculados com o 

USES-LCA, descrevendo destino, exposição e efeitos de substâncias tóxicos para um 

horizonte de tempo infinito. Para substância tóxica, HTP’s são expressos como 1,4-

diclorobenzeno equivalente / kg emissão. O escopo geográfico pode variar entre escala 

local e global. 

� Eco-toxicidade de água doce 

Este indicador de categoria se refere ao impacto em sistemas aquáticos (ecossistemas de 

água doce), como um resultado de emissões de substâncias tóxicas no ar, água e solo. 

Eco-toxicidade Potencial (FAETP) é calculado com o USES-LCA, descrevendo destino, 

exposição e efeitos de substâncias tóxicas. O horizonte de tempo é infinito. Fatores de 

caracterização são expressos como 1,4-diclorobenzeno equivalente/kg emissão. O 

indicador se aplica à escalas global, continental, regional e local. 
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� Eco-toxicidade Marinha 

Eco-toxicidade marinha se refere a impactos de substancias tóxicas em ecossistemas 

marinhos  

� Eco-toxicidade terrestre 

Esta categoria refere-se a impactos de substâncias tóxicas em ecossistemas terrestres  

� Formação Foto-oxidante 

Formação foto-oxidante é a formação de substâncias reativas (principalmente ozônio), 

que são danosas à saúde humana e ecossistemas, também danificando plantações- Este 

problema pode também indicar que a “fumaça de verão” (do inglês, “summer smog”). 

Neblina de inverno (winter smog) está fora do escopo desta categoria. A Criação 

Fotoquímica de Ozônio Potencial para emissão de substâncias no ar é expressa em kg 

etileno/ kg emissão. O horizonte de tempo é de 5 dias e a escala geográfica varia entre 

escala local e continental. 

� Acidificação 

Substâncias acidificantes causam uma série de impactos ao solo, águas subterrâneas, 

águas superficiais, organismos, ecossistemas e materiais (construções). Potencial de 

Acidificação (AP, em inglês) para emissões no ar são calculado com o modelo RAINS 10 

adaptado, descrevendo o destino e deposição de substancias acidificantes. AP é expressa 

como kg SO2 equivalente / kg emissão. O horizonte de tempo é infinito e a escala 

geográfica varia entre escalas global e continental. 

 

Fatores de caracterização, incluindo destino, são usado quando disponíveis. Quando não 

disponíveis, os fatores, excluindo destino, são utilizados (na versão CML baseline, apenas 

os fatores incluindo destino são utilizados). O método é estendido para Ácido Nítrico, 

solo, água e ar; ácido Sulfúrico, água, solo; Sulfeto de Hidrogênio, solo, todos não 
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incluindo a destinação. Óxido Nítrico, ar (é monóxido de hidrogênio) foi adicionado 

incluindo o destino. 

� Eutrofização 

Eutrofização inclui todos impactos devidos à excessivos níveis de macro-nutrientes no 

meio ambiente, causados por emissões de substâncias no ar, água e solo. A eutrofização 

potencial é expressa como kg PO4 equivalente / kg emissão. O Destino e a exposição não 

estão inclusas, o horizonte de tempo é infinito, e a escala geográfica varia entre local e 

continental. 

A Normalização é tida como opcional para a ACV simplificada, mas mandatória para ACV 

detalhada. Para cada indicador de linha-base (baseline), pontos de normalização são calculados 

para situações de referência: o mundo em 1990, Europa em 1995 e a Holanda em 1997.  

O fator de normalização para uma dada categoria de impacto e região é obtido multiplicando os 

fatores de caracterização por suas respectivas emissões. A soma desse produtos de todas as 

categorias de impactos dão o fator de normalização 

O agrupamento e a ponderação são considerados como passos opcionais. Não há regras ou 

valores determinados pela linha-base (baseline) recomendados para estes passos. 

 

5.3 Comparação entre o Eco-indicator 99 e o CML 2001 

 
 
Uma diferença fundamental entre o dois métodos de AICV é que o CML 2001  tem uma 

abordagem orientada a problema (midpoint)  enquanto o Eco-indicator 99 tem uma abordagem 

orientada a dano (endpoint). Isso significa que enquanto o CML 2001 modela os impactos em 

um midpoint em algum lugar no mecanismo ambiental entre as emissões e os danos, o Eco-

indicator 99 modela os danos às áreas de proteção: saúde humana, ambiente natural e 

ambiente antrópico, e recursos naturais.  
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A diferente abordagem na avaliação de impactos torna difícil realizar uma significativa 

comparação entre o Eco-indicator 99 e o CML 2001 baseados nos pontos que produzem, já que 

modelam diferentes aspectos e, portanto, oferecem poucos resultados que podem ser 

comparados (DREYER et al., 2003). Assim, uma análise mais qualitativa com relação ao uso de 

métodos midpont e endpoint foi feita comparando-se o Eco-indicator e o CML 2001. 

O método CML 2001, diferentemente do Eco-indicator 99 não permite ponderação e agregação 

dos resultados em um mesmo sistema de pontuação.  As categorias de impacto abordadas no 

Eco-indicator 99 são diferentes das categorias abordadas pelo CML 2001. Depleção abiótica e 

toxicidade humana são categorias de impacto do CML 2001 que não estão presentes no Eco-

indicator 99. Já categorias de impacto como carcinogênicos, recursos energéticos, radiação, uso 

do solo e de orgânicos e inorgânicos respiratórios são categorias de impacto do Eco-indicator 99 

que não estão no CML 2001. Essas diferenças podem ser observadas na Tabela 11, que mostra 

as categorias de impacto dos dois métodos. 
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Tabela 11 – Categorias de impacto presentes nos métodos de AICV Eco-indicator 99 e CML 2001 

 

Fonte: Bovea e Gallardo, 2006 (adaptado) 

 

Outra diferença entre os métodos quanto às categorias de impactos, diz respeito às unidades 

utilizadas na normalização. O desfecho da modelagem a danos do Eco-indicator para impactos 

ambientais é uma unidade de dano à saúde humana expressa como Disability Adjusted Life 

Years (DALY) e pontuação de qualidade de ecossistema expressa em Potentially Disappeared 

Fraction (PDF). Na fase de normalização, a contribuição relativa dos danos calculados para o 

total de danos causados a um sistema de referência é determinado. No CML 2001, às unidades 

são referentes à unidades equivalentes a um determinado composto químico. Na categoria de 
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impacto aquecimento global, por exemplo, todas às emissões relacionadas à aquecimento 

global serão transformadas para a unidade de gás carbônico (CO2) equivalente. Assim, os 

números obtidos para diversas emissões representarão o potencial que a emissão tem de 

danificar a camada de ozônio comparado em termos do efeito que o CO2 apresenta para o 

mesmo dano. O metano tem cerca de vinte e uma vezes mais potencial de dano à camada de 

ozônio do que o CO2, portanto, as emissões de metano terão que ser multiplicadas vinte e uma 

vezes e a unidade correspondente será dada em unidade equivalente de CO2. 

 

No trabalho de Dreyer et al. (2003), maneiras de se escolher um método de AICV são citadas, 

derivadas de recomendações do SETAC. Segundo o texto, o segundo grupo de trabalho em AICV 

do SETAC - Europa desenvolveu uma série de critérios para avaliação dos métodos de 

caracterização. Alguns critérios centrais são: 

• Validade científica – existem métodos aceitos geralmente pela comunidade científica 

internacional? 

• Relevância ambiental das pontuações dos indicadores – é possível interpretá-las em 

termo de impacto ou dano ambiental? 

• Reprodutibilidade e transparência – existe um procedimento bem definido e 

transparente para o cálculo dos fatores de caracterização e pontuação dos indicadores? 

• Realiza-se a quantificação das incertezas relacionadas à pontuação dos indicadores 

• Viabilidade: é viável encontrar ou calcular fatores para as substancias mas importantes 

do inventário? 

A estes critérios pode-se ainda somar-se: O resultado do uso deste método parece razoável? Ele 

está em conformidade com a experiência advinda do uso de outras ferramentas de avaliação 

ambiental? 
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Para uso em contextos de decisão, como o desenvolvimento de produtos, onde alternativas são 

comparadas regularmente por pessoas com pouca especialização ambiental, pode-se ter como 

um requisito que o método a ser escolhido forneça um resultados em pontuação única. 

 

6 Conclusão 

 

A ACV é conceituada como uma ferramenta de gerenciamento ambiental aplicada aos produtos 

e aos processos, para avaliar aspectos ambientais e impactos potenciais associados ao seu ciclo 

de vida, de forma a se reduzir danos ambientais. Este trabalho descreveu brevemente a 

importância da ACV, os conceitos e as fases envolvidas na metodologia.  

A Avaliação de Impactos de Ciclo de Vida (AICV) tem especial importância dentro do processo da 

ACV, pois os métodos a serem utilizados nesta fase são escolhidos pelo executor da ACV e  não 

há consenso sobre um método ideal a ser utilizado. Além disso, dependendo do método de 

AICV escolhido, diferentes resultados podem ser obtidos para o estudo, pois os métodos 

apresentam distintas abordagens (midpoint e endpoint ou uma combinação de ambos), 

categorias de impacto e formas de normalização e ponderação. 

Neste contexto surgem inúmeros métodos e abordagens de AICV buscando maior precisão e 

abrangência. Este trabalho levantou os métodos de AICV citados e utilizados em artigos 

disponíveis em bancos de dados internacionais.  

O estudo mostrou que, apesar da grande variedade dos métodos, as citações e as utilizações 

dos métodos estão pouco distribuídas. Apesar de encontrar 85 métodos citados em artigos, 

observa-se que as citações concentraram-se basicamente no método mais citado, Eco-indicator 

99, que apresentou 185 citações. Além disso, os seis métodos mais citados concentram quase 

75% das citações. Quanto aos mais utilizados, observa-se que os seis mais citados concentram 

80% das utilizações. 



79 
 

Baseando-se nos resultados do levantamento, foi apresentada uma breve descrição das sete 

famílias de métodos mais citadas e utilizadas de forma a caracterizá-las de forma breve e 

simplificada. 

Ao final, descreveu-se detalhadamente o Eco-indicator 99 e o CML 2001 e uma comparação 

qualitativa foi estabelecida, já que as diferentes abordagens não permitem uma comparação 

mais direta e quantitativa. 

Concluiu-se que não há um consenso de metodologia para a AICV, o que se reflete no grande 

número de método encontrados disponíveis nos artigos pesquisados. Notou-se também a 

necessidade de comparação mais aprofundada entre os diversos métodos encontrados. Uma 

comparação desse tipo está sendo feita por um programa da União Européia envolvendo duas 

universidades responsáveis pela criação do CML e do EDIP juntamente com outras 

universidades européias e parceiros industriais.  

Também com relação às categorias de impacto, existem importantes diferenças, 

particularmente quando comparando uma metodologia midpoint (como o CML 2001) e uma 

endpoint (como o Eco-indicator 99). Isso aponta para a importância da iniciativa UNEP/SETAC de 

Ciclo de Vida, a qual quer identificar e criar um consenso com relação às práticas recomendáveis 

na ACV e no Life Cycle Management.  A Iniciativa de Ciclo de Vida possui um subprograma em 

AICV que pode em alguns anos ajudar a reduzir as incertezas relacionadas a qual método de 

AICV escolher, representando assim um grande avanço quanto para os pesquisadores e usuários 

de métodos de AICV. 
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APÊNDICE A – Modelo de tabela utilizado na catalogação dos artigos pesquisados 
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APÊNDICE B – Tabela de Resultados de métodos e família mais citados e utilizados 
 

      MÉTODO FAMÍLIA 
  

    Métodos Citações Utilizações Citações Utilizações 

  

  1 Eco-indicator  9 2 

232 137 

  

  2 Eco-indicator 95 37 16   

  3 Eco-indicator 98 1 0   

  4 Eco-indicator 99 185 119   

  5 Korean Eco-indicator 1 1 1 1   

  6 EPS 28 10 

60 28 

  

  7 EPS 92 1 0   

  8 EPS 96 1 0   

  9 EPS 2000 30 18   

  10 CML 24 8 

72 37 

  

  11 CML 92 7 2   

  12 CML 2000  18 15   

  13 CML 2001 14 8   

  14 CML 2002 7 4   

  15 Dutch Handbook 2 0   

  16 LIME 32 20 
33 20 

  

  17 LIME 2003 1 0   

  18 Eco-points 7 1 

31 15 

  

  19 Eco-points 97 9 6   

  20 Eco-points 98 1 0   

  21 Eco-Scarcity 9 7   

  22 Eco-Scarcity 91 1 0   

  23 Eco-Scarcity 97 3 1   

  24 Eco-Scarcity 99 1 0   

  25 Umip 96 2 0 59 18 
  

Continua 
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      MÉTODO FAMÍLIA 
  

    Métodos Citações Utilizações Citações Utilizações 

  
  26 EDIP 23 10   

  27 EDIP 96 2 2   

  28 EDIP 97 17 5   

  29 EDIP 98 2 0   

  30 EDIP 2000 3 0   

  31 EDIP 2003 10 1   

  32 SETAC-LCA 2 0 2 0   

  33 Eco-Efficiency 1 0 1 0   

  34 ELP 1 0 1 0   

  35 USES-LCA 15 4 

18 5 

  

  36 USES 2.0 2 1   

  37 USES 98 1 0   

  38 Ecological Footprint 8 1 8 1   

  39 SII 1 0 1 0   

  40 RII 4 4 4 4   

  41 DTT 1 1 1 1   

  42 Eco-factor 2 2 2 2   

  43 Japanese Eco-factor 1 0 1 0   

  44 Swiss Eco-factor 1 0 1 0   

  45 South African LCIA 0 0 0 0   

  46 Traci 13 3 13 3   

  47 ExternE 6 3 6 3   

  48 SPI 2 0 2 0   

  49 HHS 2 0 2 0   

  50 MIPS 2 0 2 0   

  51 JEPIX 1 0 1 0   

  52 Impact 2002 3 1 38 16   

Continua 

Continuação 
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      MÉTODO FAMÍLIA 
  

    Métodos Citações Utilizações Citações Utilizações 

  

  53 Impact 2002+ 33 14 
  

  54 Impact 2005 2 1   

  55 Impact-Pathway-Analysis Meth. 1 0 1 0   

  56 CEENE 1 1 1 1   

  57 Critical Volume 1 0 1 0   

  58 Tellus 5 1 5 1   

  59 CST (Critical Surface Time) 1 0 
9 4 

  

  60 CST ' 95 8 4   

  61 LCA-NET 1 1 1 1   

  62 AlchE (TCA) 1 0 1 0   

  63 SPEP 1 1 1 1   

  64 EcoPro 2 1 2 1   

  65 EPD 1 1 1 1   

  66 EIOLCA 1 1 1 1   

  67 Environmental Theme 3 1 3 1   

  68 TP 1 0 1 0   

  69 HV 1 0 1 0   

  70 New Japanese Methodology 1 0 1 0   

  71 CalTOX 3 1 
4 1 

  

  72 CalTOX 4.0 1 0   

  73 ProTox 1 1 1 1   

  74 R-LCIA 1 1 1 1   

  75 STM 3 3 3 3   

  76 AMI 2 0 2 0   

  77 Ecotax 98 1 0 
5 3 

  

  78 Ecotax 2002 4 3   

  79 LUCAS 2 0 2 0 
  

Continua 

Continuação 
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      MÉTODO FAMÍLIA 
  

    Métodos Citações Utilizações Citações Utilizações 

  
  80 APS 1 1 1 1   

  81 DAIA 1 1 1 1   

  82 CED 4 4 4 4   

  83 Stepwise 06  1 0 1 0   

  84 CSERGE 2 2 2 2   

  85 CE 2 2 2 2   
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APÊNDICE C – Lista de artigos analisados e métodos encontrados 
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