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RESUMO 
 

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta da gestão ambiental 

que identifica aspectos ambientais e avalia os impactos ambientais de um produto 

ao longo de todo o seu ciclo de vida. O ciclo de vida considera todas as atividades 

que vão desde a extração e processamento das matérias-primas, manufatura, 

transporte, distribuição, uso, reuso, manutenção e disposição final. Através da ACV 

são obtidas todas as entradas de massa e energia e as respectivas saídas na forma 

de emissões atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos sólidos para cada atividade 

que compõe o ciclo de vida do produto estudado. No desenvolvimento da ACV, 

durante a fase de coleta de dados existe uma enorme quantidade de informações 

que necessita ser coletada. Para sanar essa dificuldade, vêm sendo desenvolvidos 

bancos de dados de insumos de grande importância os quais possuem 

características regionais, tornando o estudo mais completo e confiável. A utilização 

de bancos de dados tem caráter apenas regional, visto que as condições técnicas e 

ambientais podem variar de uma região para outra. Dependendo da região, a 

utilização de bancos de dados internacionais tende a distorcer os resultados dos 

estudos de ACV, conduzindo a resultados não adequados, os quais não 

representam a realidade da região em estudo. Neste contexto, o Grupo de 

Prevenção da Poluição do Departamento de Engenharia Química da Escola 

Politécnica da USP tem desenvolvido estudos que visam à obtenção de Inventários 

do Ciclo de Vida (ICVs) para auxiliar na construção de um banco de dados brasileiro. 

O presente estudo, inserido nessa linha de pesquisa, visa à construção do inventário 

do ciclo de vida do biodiesel etílico do óleo de girassol produzido no Brasil. O 

biodiesel é um combustível renovável constituído de uma mistura de mono-

alquilésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de óleos vegetais, 

gorduras animais ou óleos residuais. Neste estudo, definiu-se o sistema de produto 

para o biodiesel, o qual dividiu-se em subsistemas para facilitar a coleta de dados. 

Os dados coletados para cada um dos subsistemas foram predominantemente 

secundários, isto é, obtidos de publicações científicas e bases de dados 

estrangeiras. No entanto, os dados secundários foram adaptados à realidade 

brasileira, por meio de informações e considerações que consideraram as condições 

tecnológicas e de mercado existentes no Brasil. Como resultado verificou-se que 



8 
 

dentre todas as etapas do ciclo de vida do biodiesel, a produção dos grãos de 

girassol é a que demanda mais recursos materiais e energéticos e que provoca a 

maior quantidade de emissões para o meio ambiente. Deste modo, na produção do 

biodiesel deve ser dada atenção especial para a produção da oleaginosa, buscando 

soluções quanto ao seu alto consumo de recursos e emissões para o meio 

ambiente. 

 

Palavras-chave: Avaliação do Ciclo de Vida. Inventário do Ciclo de Vida. Biodiesel. 

Girassol. 
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ABSTRACT 
 

The Life Cycle Assessment (LCA) is a tool of the environmental management 

which identifies environmental aspects and evaluates environmental impacts of 

products during its whole life cycle. The life cycle considers all the activities since the 

extraction and manufacture of the raw materials, transport, distribuction, use, reuse, 

maintenance and final disposal. Through the LCA are obtained all the inputs of mass 

and energy and the respective outputs of atmospheric emissions, liquid effluents and 

solid wastes for every activity of the product life cycle studied. In the development of 

the LCA, during the phase of data collection there is a vast quantity of information to 

be collected. To avoid this difficulty, have been in development databases of 

important inputs, who has regional characteristics, becoming the study more 

complete and reliable. The database utilization has only a regional character, since 

the technical and environmental conditions can change in different regions. 

Depending of the region, the utilization of international database tends to distort the 

results of an LCA study, leading non adequate results, which don´t represent the 

reality of the region in study. In this context, de Pollution Prevention Group (GP2) of 

the Chemical Engineering Department of Polytechnic School of USP have developed 

studies that aims to obtain Life Cycle Inventories (LCI) to assist the construction of a 

Brazilian database. The present study is inserted in such line of research and aims to 

the construction of the sunflower oil ethylic biodiesel LCI made in Brazil. The 

biodiesel is a renewable fuel, it is constituted of a mix of mono alkyl esters of long 

chain fatty acids derived of vegetable oils, animal fats or residual oils. In this study 

was defined the product system to biodiesel, which was divided in subsystems to 

assist the data collection. The data were collected for each one of the subsystems 

were in the majority secondary, obtained of scientific publications and foreign 

databases. However, the secondary data were adapted to the brazilian reality 

through informations and considerations that take into account the actual brazilian 

technological and market conditions. As a result it was verified that among all the 

steps of the biodiesel life cycle, the agricultural production of the sunflower is that one 

who demands more energetic and materials inputs and is responsible for the majority 

of the emissions to the environment. In this way, in the biodiesel production should 
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be given special attention to the agricultural production of the oilseed, searching for 

solutions to its high consumption of inputs and environmental emissions. 

 

Keywords: Life Cycle Assessment. Life Cycle Inventory. Biodiesel. Sunflower. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Desde o surgimento do homem, com sua capacidade de pensar e buscar na 

natureza os meios para melhorar sua cmondição de sobrevivência, o meio ambiente 

começou a ser modificado e sofrer os primeiros impactos negativos. Esses impactos, 

ainda que pequenos, eram baseados na retirada de recursos naturais do meio, e na 

devolução dos respectivos rejeitos gerados devido ao seu uso.  

Com a evolução humana, o homem passou a explorar o meio ambiente de 

uma maneira muito mais intensa, buscando quantidades cada vez maiores de 

matérias-primas, e conseqüentemente gerando e liberando no meio ambiente muito 

mais rejeitos. No passar dos séculos, essa forma de utilização dos recursos naturais 

intensificou-se de tal maneira que a qualidade de vida da população começou a 

diminuir, uma vez que o meio ambiente estava cada vez mais deteriorado. 

A partir desse momento, a sociedade constatou que se o nível de exploração 

dos recursos naturais continuasse de modo tão intenso, ocorreria uma diminuição 

cada vez maior do nível de qualidade de vida. Por essas razões, ocorreu uma 

mudança de pensamento da sociedade. Se antes pensava-se que os recursos da 

natureza eram inesgotáveis, passou-se a perceber que a natureza não é 

infinitamente renovadora. 

Desse modo, a partir da segunda metade do século XX surgiram diversos 

movimentos e iniciativas que resultaram em novas regulamentações e leis, as quais 

fizeram com que a sociedade enxergasse uma nova visão sobre a importância da 

preservação do meio ambiente. 

 Nos dias de hoje, a grande preocupação ambiental está relacionada com o 

aumento do chamado efeito estufa. Este é um grande problema provocado pelo 

acúmulo de gases na atmosfera, como por exemplo, o dióxido de carbono, metano e 

óxido nitroso. Esses gases não são transparentes em relação à radiação térmica, e 

atuam como um cobertor ao redor da terra, provocando seu aquecimento. 

 De acordo com estudos do Intergovernamental Panel on Climate Change 

(IPCC), o aquecimento da terra poderá variar de região para região, e, além disso, 

poderão ocorrer o aumento no nível dos oceanos, aumento e diminuição das 

precipitações, derretimento das calotas polares e aumento da intensidade de 

fenômenos climáticos extremos (TRIGUEIRO, 2005). 
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Os principais causadores do efeito estufa são a combustão de petróleo, 

carvão e gás natural (combustíveis fósseis). Esses combustíveis além de causar o 

efeito estufa, são fontes de energia não renováveis. Segundo Goldemberg e 

Villanueva (2003) como a tendência energética mundial é a de crescimento, surgem 

então novas possibilidades no ramo de energia.  

Destacam-se então, as energias que provêm do uso de fontes renováveis e 

menos sujas. Entre essas energias, temos aquelas provenientes dos 

biocombustíveis na qual o biodiesel tem papel de destaque.  

O biodiesel é um combustível alternativo ao óleo diesel comum, sendo 

derivado de fontes renováveis como, por exemplo, a soja, colza, dendê, mamona, 

girassol, etc. Esse biocombustível por apresentar propriedades semelhantes ao óleo 

diesel pode ser utilizado em motores convencionais.  

A grande vantagem da sua utilização é que ele pode ser usado diretamente 

nos motores a diesel, produzindo uma queima menos suja quando comparada com a 

queima do óleo diesel comum. Segundo vários estudos, a combustão do biodiesel 

em motores a diesel gera uma redução na emissão de gases poluentes como 

material particulado, óxidos de enxofre, hidrocarbonetos, óxido nitroso e dióxido de 

carbono. Além disso, o biodiesel é um ótimo lubrificante que pode aumentar a vida 

útil do motor.  

No contexto mundial, países como Alemanha, França, Itália e Estados Unidos 

estão incentivando cada vez mais pesquisas e a utilização do biodiesel. Eles estão 

produzindo biodiesel comercialmente e estão estimulando o seu desenvolvimento 

em escala industrial.  

No caso do Brasil, foi lançado em dezembro de 2004 o Programa Nacional de 

Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). Este programa busca inserir o biodiesel no 

Brasil de maneira sustentável, dando prioridade a agricultura familiar e geração de 

empregos (PNPB, 2005). Através desse programa o Brasil busca inserção do 

biodiesel na matriz energética brasileira, tornando-se um país com uma dependência 

cada vez menor em relação as fontes provenientes do petróleo. 

De acordo com vários estudos, dada a extensão territorial e as condições de 

solo e clima, o Brasil é mundialmente apontado como o país com as maiores 

potencialidades para a produção dos combustíveis renováveis. Desse modo, vem 

ocorrendo um interesse cada vez maior no Brasil para o desenvolvimento desse 
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combustível, através de um número crescente de pesquisas e empresas 

interessadas na sua produção e viabilização.  

Nesse contexto, o Grupo de Prevenção da Poluição (GP2) da Escola 

Politécnica da USP vem desenvolvendo um projeto visando a avaliação do 

desempenho ambiental do biodiesel para as condições brasileiras. Nesse projeto 

estão sendo desenvolvidas dissertações de mestrado sobre os diferentes tipos de 

biodiesel no Brasil, que serão comparados de acordo com seus desempenhos 

ambientais. 

No caso deste trabalho, temos uma avaliação do desempenho ambiental do 

biodiesel de óleo de girassol obtido pela rota etílica. Esta avaliação será feita pela 

ACV, que é uma técnica da gestão ambiental que quantifica os aspectos ambientais 

e avalia os impactos ambientais durante todo o ciclo de vida do produto. 

O resultado final deste trabalho será um Inventário do Ciclo de Vida (ICV) 

para o biodiesel, o qual irá contribuir para o projeto que está sendo desenvolvido no 

GP2. 
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2 OBJETIVOS 
Este trabalho tem como objetivo específico a obtenção de um ICV do 

biodiesel etílico do óleo de girassol para as condições brasileiras. 

O objetivo geral deste trabalho é contribuir para a construção do banco de 

dados brasileiro para apoio a futuros estudos de ACV. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1 AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA 
 

3.1.1 CONCEITO 

O desenvolvimento das tecnologias industriais tem impulsionado a 

transformação do meio ambiente cada vez mais intensamente, modificando a 

natureza e conseqüentemente aumentando os níveis de poluição ambiental. Em 

função dessas modificações, buscaram-se ferramentas para controle e prevenção da 

poluição.  

Entre as ferramentas de ação preventiva está a ACV, que é um método para 

analisar e avaliar os impactos ambientais de um material, produto ou serviço por 

todo o seu ciclo de vida.  

Segundo Rebitzer et al. (2004) quando se fala em ciclo de vida de um produto 

estamos considerando todas as atividades que vão desde a extração e 

processamento das matérias-primas, manufatura, transporte e distribuição, uso, 

reuso, manutenção e disposição final. Todas essas atividades resultam em impactos 

ambientais devido ao consumo de recursos, emissão de substâncias no meio 

ambiente e outras trocas ambientais. 

Através dessa técnica é possível determinar os principais impactos ambientais 

causados no meio ambiente pelo produto ou serviço avaliado, e desse modo, poderá 

ser feita a identificação de medidas adequadas para a minimização desses impactos 

ambientais. 

A ACV é uma técnica da gestão ambiental que apresenta foco sobre o 

produto. Esta nova visão baseia-se no conceito de que o bom desempenho 

ambiental do produto deve ser, na realidade, o da função a ser exercida pelo produto 

durante todo o seu ciclo de vida (SILVA; YOKOTE; RIBEIRO, 2002). 

 

3.1.2 HISTÓRICO 

Os primeiros estudos do que hoje chamamos de ACV tiveram início durante a 

primeira crise do petróleo, na década de 60. Esta crise gerou preocupações no 

mundo todo em razão da diminuição das fontes energéticas não renováveis, e deste 

modo, vários estudos foram realizados para avaliar e racionalizar o consumo dessas 
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fontes (CHEHEBE, 1998). 

Em 1969 a Coca Cola encomendou um estudo ao Midwest Research Institute 

(MRI) com o objetivo de comparar os níveis de consumo de recursos naturais e de 

emissões ao meio ambiente de diversas embalagens para refrigerantes. Este 

processo para quantificação de matérias-primas e de emissões para o meio 

ambiente ficou conhecido como Resource and Environmental Profile Analysis 

(REPA). No ano de 1974 este estudo foi aprimorado pelo MRI durante a realização 

de um estudo para a Environmental Protection Agency (EPA) e tornou-se o primeiro 

estudo de ACV conhecido. 

Em seguida surgiu na Europa um procedimento similar a ACV chamado de 

Ecobalance, que a partir de 1985 tornou-se de grande importância para empresas 

da área alimentícia em razão do monitoramento de matérias-primas, energia e 

geração de resíduos sólidos. Nessa mesma época, o Ministério do Meio Ambiente 

da Suíça contratou um estudo sobre embalagens para materiais, o qual gerou um 

banco de dados que em 1991 foi atualizado e através deste desenvolveu-se o 

primeiro software para ACV, chamado Okobase I (CHEHEBE, 1998). 

No ano de 1997, a International Organization for Standardization (ISO) lançou 

a série ISO 14040. No Brasil, a versão traduzida desta norma foi lançada em 

novembro de 2001 pela ABNT. 

 Segundo Finkbeiner et al. (2006) o desenvolvimento da série ISO 14040 foi 

um importante passo para consolidar a metodologia de ACV, auxiliando a sua 

aceitação pelos tomadores de decisão e pela comunidade internacional. 

 

3.1.3 A ACV E A SÉRIE ISO 14.000 

Com o objetivo de tornar a ACV uma metodologia bem aceita e eficaz, a ISO 

desenvolveu as normas da família ISO 14.040 dentro da série 14.000. Essas normas 

servem como um guia geral para a metodologia, apresentando os princípios e 

requisitos necessários para a execução de uma ACV. A família ISO 14.040 

padronizada pela ISO possui as seguintes normas: 

- ISO 14.040 - Environmental management - Life cycle assessment - Principles 

and framework (1997). Esta norma especifica a estrutura geral, princípios e 

requisitos para conduzir e relatar estudos de ACV; 

- ISO 14.041 - Environmental management - Life cycle assessment - Goal and 
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scope definition and inventory analysis (1998). Esta norma especifica os 

requisitos e os procedimentos necessários para a compilação e preparação 

das definições do objetivo e escopo de uma ACV, e para a elaboração, 

interpretação e comunicação de uma análise de inventário do ciclo de vida; 

- ISO 14.042 - Environmental management - Life cycle assessment - Life cycle 

impact assessment (2000). Esta norma descreve e fornece orientação sobre a 

estrutura geral para a avaliação do impacto do ciclo de vida. Ela especifica os 

requisitos para conduzir a etapa de avaliação de impactos e a sua relação 

com as outras etapas da ACV; 

- ISO 14.043 - Environmental management - Life cycle assessment - Life cycle 

interpretation (2000). Esta norma especifica os requisitos e recomendações 

para interpretação dos dados de uma análise de inventário ou avaliação de 

impacto. Descreve a identificação dos pontos relevantes do estudo. 

A série ISO 14.000 apresenta também três relatórios técnicos, que 

exemplificam as normas relativas a ACV; 

- ISO 14.047: Environmental Management – Life Cycle Assessment – Ilustrative 

examples on how to apply ISO 14042 (2001); 

- ISO 14.048: Environmental Management – Life Cycle Assessment – Data 

documentation format (2002); 

- ISO 14.049: Environmental Management – Life Cycle Assessment – 

Examples for the application of ISO 14041 to goal and scope definition and 

inventory analyses (2000). 

No ano de 2006 foram lançadas duas novas normas: a ISO 14040 nomeada 

de Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida: Princípios e estrutura, e a ISO 

14044 nomeada de Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida: Requerimentos e 

guia de execução.  

Essas duas normas foram publicadas em 2006 pela ISO e em função disso, 

as outras quatro normas, ISO 14040/41/42/43, serão canceladas e substituídas. 

 

3.1.4 APLICAÇÕES E LIMITAÇÕES DA ACV 

Segundo a United Nations Environment Programme (UNEP, 1996) os estudos 

de ACV podem ser realizados por razões operacionais, para avaliações de produtos 

individuais ou por razões estratégicas. A aplicação dessa metodologia desenvolve 
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uma poderosa ferramenta no auxílio de processos de tomada de decisão. 

A norma NBR ISO 14040 (ABNT, 2001) estabelece as seguintes aplicações 

para a ACV: 

- identificação de oportunidades para melhorar os aspectos ambientais dos 

produtos em vários pontos de seu ciclo de vida; 

- auxiliar na tomada de decisões na indústria, organizações governamentais ou 

não governamentais; 

- auxiliar na indicação de indicadores pertinentes de desempenho ambiental, 

um programa de rotulagem ecológica ou uma declaração ambiental de 

produto; 

- no marketing, por exemplo, um programa de rotulagem ecológica ou uma 

declaração ambiental de produto. 

A ACV é uma ferramenta que apresenta uma série de limitações em sua 

metodologia. Essas limitações envolvem a qualidade dos dados, as características 

temporais e espaciais, as fronteiras do sistema, os procedimentos de alocação e os 

métodos de avaliação de impacto ambiental (BURGESS e BRENNAN, 2001). 

A norma NBR ISO 14040 (ABNT, 2001) também estabelece algumas 

limitações para a ACV, as quais seguem a seguir: 

- as escolhas e suposições feitas na ACV podem ser subjetivas; 

- os modelos utilizados na análise de inventário ou para a avaliação de 

impactos são limitados pelas suas suposições; 

- a exatidão da ACV pode ser limitada em razão da qualidade dos dados e a 

disponibilidade dos mesmos; 

- a falta de dimensões temporais e espaciais dos dados do ICV introduz 

incertezas nos resultados da análise.   

 

3.1.5 MÉTODO DA ISO PARA A EXECUÇÃO DA ACV 

De acordo com a norma NBR ISO 14040 (ABNT, 2001), a estrutura de um 

estudo de ACV inclui quatro fases: a definição de objetivo e escopo, análise de 

inventário, avaliação de impactos ambientais e a interpretação de resultados.  

Conforme é apresentado na Figura 1, cada uma dessas fases são 

correlacionadas, o que confere um caráter iterativo a ACV. Por essa razão, as fases 

podem ser revisadas e modificadas conforme novas informações adicionais são 
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coletadas ao longo do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Estrutura da Avaliação do Ciclo de Vida 

Fonte: ABNT, 2001. 

 

A metodologia de execução de estudos de ACV que objetivam a construção 

de um ICV deve incluir as fases de definição de objetivo e escopo, análise de 

inventário e interpretação de resultados, sendo a fase de avaliação de impacto 

ambiental não realizada (ABNT, 2001).  

A seguir, serão mostrados os principais requisitos e procedimentos 

necessários para cada uma das quatro fases da ACV. 

 
3.1.5.1 DEFINIÇÃO DE OBJETIVO E ESCOPO 

O objetivo de um estudo de ACV deve ser claramente definido, mostrando 

suas aplicações pretendidas, as razões para sua execução e o seu público alvo. 

O escopo de um estudo de ACV deve identificar e definir o objeto de análise e 

limitá-lo para a inclusão dos pontos mais importantes e significativos. A norma 

(ABNT, 2001) estabelece que na definição do escopo devem ser considerados e 

claramente descritos os seguintes itens: 

- a função do sistema de produto: define para que se presta o sistema que será 

analisado; 

- unidade funcional: é uma unidade de medida da função realizada pelo 

sistema; 

- fluxo de referência: é a quantidade de produto necessária para cumprir a 
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função especificada na quantidade estabelecida pela unidade funcional; 

- sistema de produto: é o conjunto de unidades de processo conectadas 

material ou energeticamente, que realiza uma ou mais funções definidas 

(ABNT, 2001). Sua descrição deve ser clara e detalhada de modo a facilitar o 

entendimento e utilização pelo seu público alvo; 

- fronteiras iniciais do sistema de produto: faz a identificação de quais 

processos serão incluídos no sistema de produto a ser modelado no estudo 

de ACV. De acordo com TILLMAN e BAUMANN (1995) as fronteiras de um 

estudo de ACV consideram várias dimensões, que podem ser: 

o fronteiras em relação ao sistema natural: são aquelas que indicam os 

limites, isto é, os pontos de início e término do ciclo de vida de um 

produto em relação ao meio natural; 

o fronteiras em relação a outros sistemas: o sistema de produto de um 

estudo de ACV na maior parte das vezes está ligado a outros sistemas. 

Para delimitar a sua abrangência e não torná-lo muito grande o sistema 

deve ser limitado, e para isso são consideradas essas fronteiras as 

quais indicam os sistemas que serão ou não considerados no estudo; 

o fronteiras geográficas: definem onde cada processo será dado como 

realizado, uma vez que lugares diferentes irão tornar os resultados 

diferentes em razão das características individuais de cada localidade; 

o fronteiras temporais: são aquelas que definem o momento para qual os 

dados terão validade; 

o fronteiras tecnológicas: definem o nível de tecnologia presente nos 

dados do trabalho; 

o fronteiras de bens de capital: definem se serão consideradas no 

trabalho as infra-estruturas necessárias para a realização dos 

processos. 

A maneira mais simplificada para o estabelecimento das fronteiras da ACV é 

através da visualização geral do seu sistema de produto através de um 

fluxograma de processos. Em seguida, é estabelecida a primeira fronteira do 

estudo através da opinião de especialistas e da própria sensibilidade do 

executor do estudo; 

- procedimentos de alocação: em uma unidade de processo que ocorre a 
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geração de um ou mais subprodutos, faz-se necessária a aplicação de um 

procedimento de alocação para a repartição dos aspectos ambientais 

referentes ao consumo de recursos naturais e a geração de rejeitos.  

A cada um dos subprodutos é atribuída uma parcela dos aspectos ambientais 

que o sistema possui até o momento de sua geração. Entre os procedimentos 

de alocação utilizados, os mais conhecidos são os de alocação por massa 

(aloca proporcionalmente a massa de cada subproduto) e alocação por valor 

econômico (aloca proporcionalmente ao valor de mercado de cada 

subproduto); 

- tipos de impacto e metodologia de avaliação de impacto: nessa fase são 

definidos quais tipos de impactos e qual metodologia de avaliação de impacto 

será empregada. Segundo Kulay (2004) os tipos de impactos ambientais são 

denominados de categoria de impacto, e são definidos de acordo com o 

propósito específico de cada estudo.  

Dependendo da metodologia de avaliação de impactos utilizada são 

empregados certos tipos de categoria de impacto, que podem ser os de 

potencial de aquecimento global, acidificação, eutrofização, toxicidade 

humana, entre outros; 

- requisitos dos dados, suposições e limitações: segundo a norma NBR ISO 

14041 (ABNT, 2004a) após a obtenção de cada entrada e saída do sistema 

de produto é feito um processo iterativo para identificar quais entradas e 

saídas serão incluídas no sistema. Os critérios e suposições utilizados para a 

identificação dos fluxos a serem incluídos devem ser claramente descritos, e 

segundo a norma NBR ISO 14041 (ABNT, 2004a) eles podem ser: 

o critérios de massa: requer a inclusão no sistema de todas as entradas 

que contribuem cumulativamente com mais de uma porcentagem 

definida para a entrada de massa no sistema de produto em 

modelagem; 

o critérios de energia: requer a inclusão no sistema de todas as entradas 

que contribuem cumulativamente com mais de uma porcentagem 

definida para a entrada de energia no sistema de produto; 

o critérios de relevância ambiental: requer a inclusão no sistema de todas 

as entradas que contribuem com mais de uma porcentagem pré-
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definida para cada categoria individual de dados do sistema de 

produto. 

- requisitos de qualidade dos dados: especificam as características dos dados 

necessários ao estudo para que o objetivo proposto na ACV seja atingido. 

Para estudos de ACV utilizados para apoiar afirmações comparativas que são 

disponibilizadas ao público, são necessários os seguintes requisitos (ABNT, 

2001): 

o período de tempo, área geográfica e tecnologias cobertas; 

o precisão, completeza, representatividade e fonte dos dados; 

o incerteza de informação. 

- tipo de análise crítica: nesta etapa é definida se a análise crítica será 

realizada, como ela será conduzida e quem a conduzirá. Segundo a norma 

NBR ISO 14040 (ABNT, 2001) geralmente a análise crítica de uma ACV é 

opcional; 

- tipo e formato do relatório requerido para o estudo: nessa fase são definidos o 

tipo e o formato do relatório para expor os resultados do estudo de ACV de 

forma fiel, complexa e exata. As suposições, limitações, métodos e dados 

devem ser apresentados de maneira clara para que o leitor compreenda o 

quão complexo é um estudo de ACV. 

Definidos o objetivo e escopo do estudo de ACV é iniciada a fase de análise 

de inventário. 

 
3.1.5.2 ANÁLISE DE INVENTÁRIO 

A análise de inventário é uma etapa da metodologia de execução da ACV que 

envolve procedimentos de coleta de dados e de cálculos para quantificar as 

entradas e saídas de material e energia do sistema de produto estudado. Ao final 

dessa etapa é obtido um ICV de aspectos ambientais para o sistema de produto 

considerado.  

A seguir os procedimentos operacionais recomendados pela norma NBR ISO 

14041 (ABNT, 2004a) para a execução desta etapa são mostrados em detalhes: 

- preparação para coleta de dados: como a análise de inventário inclui a coleta 

de um número muito grande de dados que são provenientes de vários locais, 

datas e referências publicadas, devem ser tomados cuidados para assegurar 

o seu entendimento. Para tanto, é recomendável seguir os seguintes passos 
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(ABNT, 2004a): 

o desenhar os fluxogramas de todos os processos a serem 

inventariados, mostrando todas as unidades de processo e suas inter-

relações; 

o descrever cada uma das unidades de processo e suas categorias de 

dados associadas; 

o descrever as técnicas utilizadas para coleta de dados e os 

procedimentos de cálculo utilizados para cada categoria de dados; 

o fornecer instruções para documentar irregularidades, casos especiais e 

outras situações associadas aos dados coletados; 

- coleta de dados: essa é a etapa mais trabalhosa e que demanda mais 

recursos dentro da análise de inventário. Para facilitar essa etapa, deve-se 

dividir o sistema de produto em subsistemas (VIGON et al., 1993). Após essa 

divisão, os dados de entrada (matérias-primas e energia) e saída (produtos e 

emissões para o meio ambiente na forma de resíduos sólidos, efluentes 

líquidos e emissões atmosféricas) são coletados (CONSOLI et al., 1993). 

Os dados utilizados podem ser primários ou secundários. Os dados primários 

são aqueles coletados diretamente no local da fabricação do produto em 

estudo. Os dados secundários são aqueles obtidos a partir de bases de dados 

genéricas, ou da literatura. Esses tipos de dados são utilizados devido a falta 

de dados de boa qualidade ou de dados confiáveis para a realização do 

estudo. 

De modo a ter um conhecimento completo sobre cada processo existente 

dentro do sistema de produto Wenzel, Hauschild e Alting (1997) propõem uma 

pesquisa na literatura e uma aplicação de questionários para coleta de dados 

com as empresas. O resultado final da etapa de coleta de dados é a obtenção 

de uma planilha de aspectos ambientais que correspondem aos dados de 

entradas (matérias-primas e energia) e saídas (produtos, emissões para o 

meio ambiente) de cada processo; 

- procedimentos de cálculo: após a coleta de dados, são realizados cálculos 

para ajustar os fluxos de material e energia para cada unidade de processo 

existente no sistema de produto estudado. A norma NBR ISO 14041 (ABNT, 

2004a) estabelece que são necessárias várias etapas operacionais para o 
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cálculo desses dados, são elas: 

o validação dos dados: essa etapa verifica se as informações coletadas 

estão completas e compatíveis com dados teóricos. Essa verificação 

envolve balanços de massa, balanços de energia e análises 

comparativas; 

o relacionamento dos dados a um fluxo de referência: para cada uma 

das unidades de processo são calculados os fluxos de entrada e saída 

em relação a um fluxo de referência (quantidade material ou 

energética, por exemplo, 1 kg ou 1 MJ); 

o agregação e relacionamento dos dados a unidade funcional: etapa na 

qual é feita a conecção de todas as unidades de processo, permitindo 

o cálculo de todas as entradas e saídas para o sistema de produto 

estudado. Os cálculos são realizados através da normalização de 

todos os fluxos materiais e energéticos para a unidade funcional; 

o refinamento das fronteiras do sistema: etapa na qual as fronteiras 

iniciais são revistas de modo a incluir somente os dados mais 

significantes no sistema. Essa revisão pode significar exclusão de 

unidades de processo e de fluxos insignificantes e a inclusão de novas 

unidades de processo que se mostrem significativas. 

- alocação de fluxos: segundo a norma (ABNT, 2001) é o processo de 

repartição dos fluxos de entrada ou de saída de uma unidade de processo no 

sistema de produto em estudo.  

 
3.1.5.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Nesta etapa, será feita a avaliação dos impactos ambientais potenciais das 

entradas e saídas de material e energia do sistema de produto que foram levantadas 

e quantificadas na análise de inventário. Segundo a norma NBR ISO 14042 (ABNT, 

2004b) essa etapa é composta de diversos elementos obrigatórios e opcionais, que 

são descritos a seguir: 

- seleção das categorias de impacto ambiental: segundo CHEHEBE (1998) os 

critérios para estabelecimento das categorias de impacto são baseados nos 

focos dos problemas ambientais do sistema em estudo. Para facilitar a 

seleção das categorias de impacto, foram definidas listas de categorias nas 

quais o executor da ACV seleciona as mais relevantes para seu estudo. 
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GUINÉE et al. (2001) listam as seguintes categorias de impacto ambiental: 

o categorias básicas: impactos e competição pelo uso da terra, 

esgotamento de recursos não renováveis, toxicidade humana, 

ecotoxicidade da água doce, marinha e terrestre, acidificação, 

eutrofização, degradação da camada de ozônio, mudança climática e 

oxidação fotoquímica; 

o categorias específicas: impactos do uso da terra com perda de 

biodiversidade e funções básicas de vida, ecotoxicidade em 

sedimentos de água doce e marinha, impacto de radiação ionizante, 

impactos resultantes de ruídos, acidentes de fatalidades, impactos 

resultantes de rejeitos térmicos e impactos decorrentes do mau odor do 

ar; 

o outras categorias: esgotamento de recursos renováveis, dessecação e 

impactos decorrentes do mau odor em água. 

- classificação: esse procedimento vai classificar e agrupar os dados obtidos na 

etapa de análise de inventário nas categorias de impactos ambientais 

selecionadas e identificadas; 

- caracterização: segundo a norma NBR ISO 14042 (ABNT, 2004b) a 

caracterização envolve a conversão dos resultados do ICV para unidades 

comuns e a agregação dos resultados convertidos dentro da categoria de 

impacto.  

 

A avaliação de impactos consta dos seguintes itens não obrigatórios: 

o normalização: procedimento no qual os valores determinados na 

caracterização são comparados com um valor de referência com 

posterior cálculo para determinar quanto representam dentro desse 

valor para cada categoria de impacto; 

o agrupamento: procedimento no qual as categorias de impactos são 

reordenadas através da ordenação das categorias de acordo com seu 

tipo e também através de uma hierarquização das categorias de 

acordo com seus valores; 

o ponderação: procedimento no qual as categorias de impactos são 

somadas entre si, buscando um índice ambiental único para o produto 



20 
 

ou serviço estudado. 

 
3.1.5.4 INTERPRETAÇÃO 

Segundo a norma ISO 14043 (ISO, 2000) essa etapa tem como objetivos 

analisar os resultados, alcançar conclusões, explicar as limitações e fornecer 

recomendações baseadas nos resultados das fases de análise de inventário e 

avaliação de impactos. Essa fase compreende três etapas: 

- identificação dos pontos mais significativos baseadas nos resultados do ICV e 

avaliação de impactos. Esse procedimento visa levar em consideração os 

pontos mais importantes de acordo com o objetivo e escopo de forma iterativa 

com a avaliação de impactos. 

A ISO 14043 (ISO, 2000) exemplifica alguns pontos que podem ser 

significativos e aponta técnicas para a identificação de cada um deles. Esses 

pontos podem ser aspectos ambientais (recursos materiais, emissões para o 

ar, solo, água, etc), categorias de impacto ambiental (consumo de recursos 

materiais, potencial de aquecimento global, etc) e também grupos de 

processos como os de energia e transporte. 

Segundo a norma ISO 14043 (ISO, 2000) existem vários métodos e 

ferramentas para identificar os pontos mais significativos em um estudo de 

ACV. Entre elas temos as análises de contribuição, análises de dominância, 

análises de influência e a de avaliação de anomalias. 

Essas análises podem ser aplicadas para qualquer entrada ou saída do ICV, 

ou qualquer categoria de impacto ambiental (ISO, 2000). 

o As análises de contribuição são aquelas nas quais a contribuição de 

cada unidade de processo, grupo de processo ou estágio do ciclo de 

vida de um produto é examinada, expressando a contribuição de cada 

um como porcentagem do total. Através desse tipo de análise são 

identificados os processos ou estágios do ciclo de vida que contribuem 

mais ou menos com o consumo de recursos e emissões para o meio 

ambiente; 

o As análises de dominância utilizam ferramentas estatísticas ou outras 

técnicas como ranqueamentos qualitativos e quantitativos nas quais as 

contribuições significativas são examinadas; 
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o As análises de influência são aquelas nas quais são examinadas as 

possibilidades de influência de determinados fluxos para um grupo de 

processos, unidades de processo ou diferentes estágios do ciclo de 

vida de um produto; 

o As avaliações de anomalias são aquelas nas quais desvios não usuais 

dos resultados esperados são examinados. Esse tipo de avaliação 

deve ser realizada por indivíduos com prévia experiência no assunto 

que é abordado. 

- avaliações incluindo análises de completeza, sensibilidade e consistência: 

esse procedimento visa estabelecer e aumentar a segurança nos resultados 

do estudo. 

o Análise de completeza: segundo a norma ISO 14043 (ISO, 2000) a 

análise de completeza é um processo que verifica se as informações 

das fases anteriores de um estudo de ACV ou ICV são suficientes para 

se chegar a conclusões de acordo com as definições de objetivo de 

escopo feitas previamente; 

o Análise de sensibilidade: essa análise tenta obter a influência das 

variações nas suposições, métodos e valor dos dados. Através dela 

são comparados os resultados reais do estudo com resultados obtidos 

utilizando suposições alteradas. Essas avaliações podem ser 

expressas como porcentagem de mudança ou como desvio absoluto 

dos resultados.  

Esse tipo de análise é recomendado para suposições feitas durante a 

ACV, por exemplo, para regras de alocação, fronteiras do sistema de 

produto, caracterização e classificação na análise de impacto 

ambiental, entre outros (ISO, 2000). 

o Análise de consistência: é um processo de verificar se as suposições, 

métodos, modelos e dados utilizados são coerentes com o escopo e o 

objetivo da ACV (ISO, 2000).  

- conclusões, recomendações e relatório sobre as questões ambientais mais 

importantes: visa obter conclusões e recomendações para o público alvo do 

estudo realizado. 

Segundo ISO 14043 (ISO, 2000) a tomada de conclusões deve ser feita em 
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conjunto com os outros elementos da fase de interpretação, e se todas as 

conclusões tomadas forem consistentes com o objetivo e escopo previamente 

estabelecidos no estudo elas devem ser relatadas.  

As recomendações devem estar baseadas nas conclusões finais do estudo e 

também refletir uma conseqüência das conclusões. Finalmente o relatório 

deve fornecer uma descrição completa do estudo de forma transparente e 

bem detalhada no que se refere às escolhas e suposições. 

 

3.1.6 METODOLOGIAS DE EXECUÇÃO DE ACV UTILIZADAS NO MUNDO 

 A execução da ACV pode ser realizada através de três metodologias: a 

estabelecida pela Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) em 

1993 (CONSOLI et al., 1993), a da UNEP em 1996 e a metodologia recomendada 

pela norma ISO 14040 (ABNT, 2001). Todas as três metodologias baseiam-se em 

quatro etapas que são a definição de objetivo e escopo, análise de inventário, 

avaliação de impactos e interpretação. 

 Atualmente, para facilitar e aumentar a utilização da ACV como ferramenta de 

auxílio a tomada de decisão, tanto pelo governo como pelas indústrias, estão sendo 

estudadas e criadas ferramentas para tentar formalizar dentro da ACV os métodos 

para avaliação ambiental, econômica e social, tornando essa metodologia uma 

ferramenta para avaliação de sustentabilidade (Hunkeler & Rebitzer, 2005). 

Além desses esforços, também estão sendo desenvolvidos estudos para 

regionalização das metodologias de execução da ACV, a disseminação do mercado 

verde através das declarações ambientais de produtos (Environmental Product 

Declarations – EPDs)  da ISO 14025 e o aperfeiçoamento da ISO 14040 e criação 

da ISO 14044 com todos os requerimentos obrigatórios, entre outros. 

 
3.1.6.1 ATUALIZAÇÕES E MELHORIAS NA METODOLOGIA DE ACV 

A seguir são apresentados exemplos de alguns dos esforços na busca de 

atualizações e melhorias na metodologia de ACV. 

- Inclusão das temáticas sociais e econômicas: segundo Hunkeler e Rebitzer 

(2005) a avaliação da sustentabilidade requer métodos para avaliação 

ambiental, econômica e social, mas a ACV está formalizada apenas para a 

avaliação ambiental. Ultimamente estão surgindo diversos trabalhos que 

visam acrescentar no ciclo de vida ambiental os aspectos sociais e 
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econômicos existentes dentro da sustentabilidade, entre eles temos os 

seguintes: 

o Wang e Hua (2007) propõem um novo método chamado de Global 

Scope Assessment (GSA) o qual avalia os recursos e emissões 

ambientais combinando as vantagens da metodologia de ACV e da 

economia ambiental; 

o Senthil et al. (2003) desenvolveram uma metodologia chamada de Life 

Cycle Environmental Cost Analysis (LCECA) que faz uma avaliação 

ambiental e econômica para estimar e correlacionar os efeitos dos 

custos em todos os estágios do ciclo de vida do produto. Através dessa 

metodologia é possível fazer uma avaliação ambiental e econômica de 

produtos, o que pode levar os produtos a serem mais eco e custo 

eficientes; 

o Dreyer, Hauschild e Schierbeck (2006) estão desenvolvendo uma 

metodologia para avaliação social do ciclo de vida que visa facilitar as 

empresas na condução de negócios socialmente responsáveis através 

do fornecimento de informações sobre os potenciais impactos sociais 

sobre as pessoas causados pelas atividades em todo o ciclo de vida 

dos produtos; 

o Junior e Ugaya (2007) apontam que através da inclusão dos 

indicadores sociais na ACV temos um caminho para que o uso da 

metodologia permita a avaliação da sustentabilidade de um processo 

ou serviço; 

o Análise de Eco-eficiência da Basf: essa ferramenta foi desenvolvida 

pela Basf em 1996 em conjunto com a consultoria Roland Berger. Ela 

visa avaliar o desempenho ambiental de produtos, processos e 

serviços, de forma integrada com uma avaliação econômica. Através 

da ferramenta são obtidos índices ambientais e econômicos que são 

relacionados de uma forma que ambos os desempenhos tenham os 

mesmos pesos no resultado final (VIANNA, 2006); 

o SEEbalance: essa ferramenta, assim como a Eco-eficiência, foi 

desenvolvida pela Basf. Ela faz análises considerando as três 

dimensões da sustentabilidade, isto é, os pilares ambiental (obtido por 
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meio da ACV), econômico e social. O principal objetivo dessa 

ferramenta é quantificar a performance dos três pilares da 

sustentabilidade visando a medição direta do desenvolvimento 

sustentável dentro das empresas (SALING et al., 2005). 

- Estudos para regionalização das metodologias de execução da ACV: uma das 

principais diferenciações entre as metodologias de ACV utilizadas ocorre em 

função dos diversos tipos de métodos de avaliação de impacto que podem ser 

empregados.  

Segundo Souza, Soares e Sousa (2007) existem três grupos principais de 

métodos: o europeu, o norte americano e o japonês. O primeiro é o mais 

avançado e contém métodos específicos para os países europeus. Eles 

possuem dados caracterizados e normalizados específicos para suas 

condições de meio ambiente, por exemplo, os métodos EDIP2003 (método 

dinamarquês) e o Eco-Indicator 95 e 99. 

Como o hemisfério sul possui condições ambientais diferentes das do 

hemisfério norte, é necessário buscar novas metodologias de impacto 

ambiental na ACV, ao invés de utilizar a mesma metodologia, que de certo 

modo vai oferecer um resultado que não reflete a realidade do local avaliado. 

Como exemplo de esforços na busca de novas metodologias para execução 

da ACV destaca-se a construção do banco de dados brasileiro de apoio a 

futuros estudos de ACV, um projeto do Instituto Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia (IBICT) que visa à regionalização dos bancos de dados, sendo 

essa característica também considerada na avaliação de impactos através de 

utilização de categorias de impactos que reflitam os problemas ambientais 

apresentados no banco de dados; 

- Disseminação do mercado verde através das EPDs da ISO 14025: 

atualmente como muitas empresas já sabem das vantagens em considerar o 

perfil ambiental dos produtos e serviços, elas estão buscando cada vez mais 

um sistema produtivo ambientalmente correto. Com esse intuito, ferramentas 

de análise e avaliação como a ACV e as EPDs estão sendo definidas.  

Segundo Fet e Skaar (2006) as EPDs fornecem informações ambientais dos 

produtos, e essas de acordo com as séries ISO 14000 são do tipo III. Os 

requerimentos para obter esse tipo de informação são os mesmos para 
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conduzir uma ACV de acordo com a norma ISO 14040. Através das EPDs 

poderão ser comparados produtos que desempenham a mesma função, 

sendo possível a escolha daquele com melhor performance ambiental através 

da comparação de seus desempenhos por meio das informações obtidas pela 

ACV; 

- Aperfeiçoamento da ISO 14040 como modelo e criação da ISO 14044: em 

dezembro de 2003 criou-se um grupo de trabalho com mais de cinqüenta 

especialistas internacionais comandados por Finkbeiner, Inaba e Tan 

secretariados por Christiansen, para comandar a revisão das normas da série 

ISO 14040. 

Como resultado o grupo de estudo desenvolveu dois novos documentos, a 

ISO 14040 nomeada de Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida: 

Princípios e estrutura, e a ISO 14044 nomeada de Gestão ambiental – 

Avaliação do ciclo de vida: Requerimentos e guia de execução. Essas duas 

normas foram publicadas em 2006 pela ISO e em função disso, as outras 

quatro normas, ISO 14040/41/42/43, serão canceladas e substituídas. No 

Brasil a ABNT lançou as versões traduzidas apenas para as normas ISO 

14040/41/42/43, restando ainda a tradução das novas normas ISO 14040/44. 

 

3.1.7 BANCOS DE DADOS SOBRE ACV 

 
3.1.7.1 DEFINIÇÃO DE BANCO DE DADOS 

Banco de dados é a reunião de diversas bases de dados que contém as 

informações dos aspectos ambientais a respeito da produção de bens de consumo, 

disponibilização de recursos energéticos e sobre a realização de serviços. Além de 

ICVs, alguns bancos de dados possuem também as descrições de métodos e 

resultados de avaliação de impactos ambientais. 

Segundo Ribeiro (2004) as bases de dados são os ICVs de elementos 

comuns a vários outros ciclos de vida, por exemplo, bases de dados para energia 

(térmica, elétrica, etc), atividades de transporte (rodoviário, ferroviário, marítimo, etc), 

materiais (poliméricos, metálicos, fertilizantes, etc). 

A utilização dos bancos de dados é de extrema importância em um estudo de 

ACV, visto que a fase de inventário necessita da busca por dados que demanda 

bastante tempo e recursos, assim sendo, com a utilização de uma base de dados, a 
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tarefa de busca é simplificada. 

 
3.1.7.2 BANCOS DE DADOS EXISTENTES 

Como exemplo de banco de dados temos o Ecoinvent v1, United States Life-

Cycle Inventory (LCI) Database, EDIP Database, SPINE@CPM, entre outros. 

O Ecoinvent v1 é o maior banco de dados do mundo e foi desenvolvido pelo 

centro suíço de ICVs. Ele possui cerca de 2.700 ICVs para processos em vários 

setores industriais como, por exemplo, o energético, transporte, química, papel e 

agricultura. Esses dados estão disponíveis via internet para membros do Ecoinvent 

desde 2003 (CPM, 2006). 

O United States LCI Database é um projeto com parcerias públicas e privadas 

visando desenvolver um banco de dados de ICVs para materiais, produtos e 

processos. A principal razão para seu desenvolvimento é falta de ICVs  com dados 

consistentes e transparentes na América do Norte. Esta iniciativa está sendo 

desenvolvida por pesquisadores do National Renewable Energy Laboratory (NREL) 

em conjunto com especialistas em ACV (NREL, 2007). 

O banco de dados do EDIP Database foi criado pela LCA Center of Denmark 

visando dar assistência a empresas que necessitam de avaliações ambientais 

através da ACV e para assegurar que o desenvolvimento de metodologias no ramo 

da ACV seja feito tendo uma base sólida e estabelecida (LCACENTER DENMARK, 

2007). 

O SPINE@CPM é um banco de dados desenvolvido na Suécia e possui cerca 

de 500 ICVs. Esse banco de dados está disponível na internet desde 1998 e nele 

são encontradas bases de dados dos setores de transportes, energia, polímeros, 

metais, fertilizantes, entre outros (GLOBALSPINE, 2007). 

Além dos ICVs o banco de dados SPINE@CPM possui dados de avaliações 

de impacto obtidos de acordo com o estabelecido pela ISO 14044 publicada 

internacionalmente em 2006 (CPM, 2006). 

 
3.1.7.3 O PROJETO DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS BRASILEIRO 

 Segundo Sonnemann e Inaba (2002), hoje em dia a maior necessidade é a 

busca por dados de ICVs consistentes, que sirvam para comparação, e novos tipos 

de categorias de impacto ambiental além daquelas desenvolvidas para as condições 

européias. 
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Enquanto muitos progressos têm sido feitos na padronização e melhoria da 

uniformidade da metodologia de ACV, menos sucesso tem se conseguido na busca 

de melhorias na disposição de ICVs com dados de qualidade (SKONE e CURRAN, 

2005).  

As maiores críticas em relação aos estudos de ACV são que seus resultados 

na maioria das vezes são incompatíveis entre si, e dificilmente possuirão uma base 

comparativa devido a diferenças nas escalas de medição, escopo espacial, temporal 

e tecnológico, forma de agregação dos dados, suposições, etc. 

No Brasil, em função dessas características negativas em relação aos 

resultados dos estudos de ACV e a utilização de bancos de dados estrangeiros, 

estruturou-se o projeto “Inventário do Ciclo de Vida para a Competividade Ambiental 

da Indústria Brasileira”. Esse projeto contempla o estabelecimento de uma base de 

dados para ACV, a coleta e validação de dados, o desenvolvimento de ICVs 

brasileiros e desenvolvimento de um sistema de validação de informações de ICVs e 

a criação de atividades de disseminação e capacitação em ACV. 

A gestão do projeto está a cargo do IBICT, a área de sistema de banco de 

dados está sob a responsabilidade da Universidade de Brasília (UnB) e do IBICT, a 

execução dos ICVs será elaborada por três núcleos especializados coordenados por 

professores doutores nas instituições co-executoras, UnB, USP e Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).  

Inicialmente o projeto optou por delimitar o escopo em setores estratégicos da 

política industrial tecnológica brasileira, tendo sido selecionados nesta etapa inicial, 

estudos pilotos nos setores de energia, combustíveis e transporte (FERREIRA et. al, 

2007). 

 

3.2 BIODIESEL 
 

3.2.1 CONCEITO 

A legislação brasileira define biodiesel como um combustível constituído de 

mono-alquilésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de óleos vegetais 

ou de gorduras animais designado B100, observando o Regulamento Técnico ANP 

nº 4/2004 (ANP, 2003). 
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Este regulamento técnico apresenta as especificações e métodos para obter 

as características do biodiesel nacional ou de origem importada a ser comercializado 

em território nacional na proporção de 2 % em relação ao óleo diesel. 

Esse biocombustível é utilizado puro ou em mistura em uma determinada 

concentração com o óleo diesel. Definiu-se como BXX a nomenclatura adotada 

mundialmente para identificar a concentração do biodiesel em uma mistura, onde XX 

é a percentagem em volume do biodiesel à mistura. Por exemplo, o B2, B5, B20 e 

B100 são combustíveis com uma concentração de 2 %, 5 %, 20 % e 100 % de 

biodiesel, respectivamente. 

 

3.2.2 HISTÓRICO 

Em 1895, Rudolf Diesel iniciou pesquisas para a utilização de subprodutos do 

petróleo em motores com ignição por compressão. No ano de 1900, na exposição 

mundial de Paris, ele apresentou um motor funcionando com óleo de amendoim. Ele 

dizia: “o motor diesel pode ser alimentado com óleos vegetais e ajudará 

consideravelmente o desenvolvimento da agricultura dos países que o usarão” 

(AGUIAR; BULHÕES; PEREIRA, 2005).  

Em meados da década de 50 ocorreu uma grande disseminação dos motores 

a diesel impulsionados pelo seu alto rendimento, e conseqüentemente baixo 

consumo. Assim sendo, com o desenvolvimento da tecnologia dos derivados do 

petróleo, os preços dos combustíveis fósseis tornaram-se muitos menores e mais 

competitivos em relação aos dos óleos vegetais, tornando o petróleo extremamente 

importante e mais viável. 

Com o advento da primeira crise do petróleo, que elevou o preço do 

combustível em mais de 300 % nos anos de 1973 e 1974, a era do petróleo barato e 

em abundância chegou ao fim. Como conseqüência a essa crise, vários países 

começaram a buscar novas alternativas de combustíveis. 

No Brasil, por exemplo, surgiu o Programa Brasileiro de Álcool Combustível 

(ProÁlcool) em 1975, que tinha como objetivo a substituição da gasolina, 

empregando tecnologia desenvolvida em território nacional, no caso, o álcool etílico 

(etanol) proveniente da cana-de-açúcar (COSTA & PRATES, 2005).  

No ano de 1981 ocorreu a segunda crise do petróleo, quando os preços 

atingiram até 36 dólares/barril, permanecendo altos até 1986 quando voltaram a cair. 
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Desse modo, em razão do caráter não renovável das reservas mundiais de petróleo 

e da possibilidade de novos aumentos no seu preço, exigiu-se a busca de fontes 

mais econômicas.  

Além do fator econômico, o fator ambiental também foi importante na busca 

de novas fontes energéticas devido ao impacto ambiental da formação de CO2 e de 

gases sulfurados na queima e transformação do petróleo e seus derivados 

(SCHUCHARDT; RIBEIRO; GONÇALVES, 2001).  

No início da década de 70, a Universidade Federal do Ceará começou a 

desenvolver atividades de pesquisa na busca de fontes energéticas alternativas ao 

petróleo. Através dessas atividades, descobriu-se um combustível de características 

semelhantes ao óleo diesel comum, proveniente de fontes renováveis, o biodiesel. 

Em 1983, o governo brasileiro lançou o Programa de Óleos Vegetais (OVEG) 

que testou e comprovou a viabilidade do biodiesel e misturas combustíveis em 

veículos, mas em função dos elevados custos de produção em relação ao óleo 

diesel, a sua utilização em escala comercial não foi viável. Por essa razão, desde o 

final de década de 80, quase nada investiu-se nesse setor da economia.  

Hoje em dia, devido as crescentes preocupações ambientais e as pressões 

do mercado mundial de petróleo, a busca de uma alternativa energética retoma a 

agenda brasileira. Assim sendo, no dia 6 de dezembro de 2004 lançou-se um marco 

regulatório que estabeleceu as condições legais para a introdução do biodiesel na 

matriz energética brasileira através do Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNPB).  

Esse programa visa à implantação do biodiesel no Brasil de modo 

sustentável, isto é, apoiando-se nos pilares ambiental, econômico e social, com 

enfoque na inclusão social e no desenvolvimento regional, via geração de emprego 

e renda (PNPB, 2005).  

 

3.2.3 BIODIESEL NO BRASIL 

Nos dias atuais os combustíveis fósseis constituem cerca de 80 % das 

reservas energéticas do mundo, mas futuramente essa matriz deverá mudar, uma 

vez que é basicamente não renovável e suja e a tendência mundial será a busca de 

fontes de energia renováveis e menos sujas.  
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Então, vários países do mundo, incluindo o Brasil estão implementando novas 

fontes de energia, e entre essas fontes, é dado destaque as fontes provenientes da 

biomassa. Atualmente o Brasil é um país de destaque no cenário mundial de 

energias renováveis provenientes do uso da biomassa.  

Essa posição é evidenciada pela comparação da matriz energética brasileira 

com a mundial, onde nota-se na matriz nacional uma diversificação energética, com 

destaque para as energias provenientes da biomassa e da hidroeletricidade. A 

Figura 2 apresenta uma comparação da matriz energética brasileira com a mundial. 
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Figura 2 – Comparação da matriz energética brasileira e a mundial. 

Fonte: Adaptado de MME, 2006. 

 

A biomassa possui várias aplicações e pode ser usada na produção de vários 

combustíveis. Ela pode ser queimada diretamente para produzir eletricidade ou 

calor, ou pode ser convertida em combustíveis sólidos, gasosos e líquidos por meio 

de tecnologias de conversão (ROSILLO-CALLE; BAJAY; ROTHMAN, 2005).  

Entre as diversas aplicações da biomassa, o seu uso na produção de 

combustíveis líquidos obtidos na agricultura, no caso o biodiesel, é de crescente 

interesse no Brasil. 

O Brasil pela sua grande extensão territorial, somada as suas excelentes 

condições de clima e solo, possui excelentes condições para a produção de 

biomassa, especificamente do biodiesel para fins energéticos.  
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Com a entrada do biodiesel como fonte energética no Brasil, não há dúvidas 

de que ele pode cumprir um papel importante no fortalecimento da base 

agroindustrial brasileira e no incremento da sustentabilidade da matriz energética 

nacional, com geração de empregos e benefícios ambientais relevantes (NAE, 

2005). 

 

3.2.4 MATÉRIAS-PRIMAS PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

Este trabalho considerará o processo de transesterificação para a produção 

do biodiesel, deste modo, as matérias-primas do processo serão uma matéria graxa 

(óleo vegetal, animal ou residual) e um álcool de cadeia curta (metanol ou etanol) e 

um catalisador (ácido, básico ou enzimático). 

 
3.2.4.1 ÓLEOS VEGETAIS 

Segundo Parente (2003) podem ser transformados em biodiesel os óleos das 

seguintes espécies vegetais: grão de amendoim, polpa do dendê, caroço de 

algodão, grão de girassol, baga de mamona, semente de colza, entre muitos outros 

vegetais na forma de sementes ou polpas.  

A viabilidade de utilização de cada tipo de oleaginosa vai depender de sua 

competitividade técnica, econômica, sócio-ambiental e principalmente agronômica. A 

viabilidade agronômica envolve o teor de óleo dos vegetais, a produtividade por 

unidade de área, o ciclo da planta e a sua adaptação territorial, atendendo a 

diferentes condições de clima e solo (RAMOS et al., 2003).  

A Tabela 1 apresenta as características de algumas oleaginosas para a 

produção de biodiesel no Brasil, considerando a produtividade, o teor de óleo, e o 

ciclo de cada uma. 

 
Tabela 1 – Características de algumas oleaginosas para produção de biodiesel. 

Espécie Origem do óleo Conteúdo de óleo 
(%) Meses de colheita Rendimento em 

óleo (t / ha) 
Soja (Glycine max) Grão 17 03 0,2 – 0,6 
Girassol (Helianthus annus) Grão 38 – 48 03 0,5 – 1,5 
Dendê (Elaeis guineensis N) Amêndoa 26 12 3,0 – 6,0 
Mamona (Ricinus communis ) Grão 43 – 45 03 0,5 – 1,0 
Amendoim (Arachis hipogaea) Grão 40 – 50 03 0,6 – 0,8 
Fonte: Costa (2003) apud NAE (2005). 
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Através dessa tabela observa-se que o girassol apresenta um alto conteúdo 

de óleo nos grãos, o que lhe confere um bom rendimento em óleo por hectare. 

No Brasil, a produção de biodiesel tem sido ajustada de acordo com a 

possibilidade de oleaginosas em cada região, desse modo a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) tem realizado vários estudos procurando 

determinar as melhores opções de oleaginosas para cada região.  

A Figura 3 apresenta as principais oleaginosas apontadas até o momento 

com potencial para produção de biodiesel. 

 

 
 

Figura 3 – Principais oleaginosas para produção de biodiesel no Brasil. 

Fonte: PNPB, 2005a. 
 

Em relação aos óleos vegetais, os mais comuns e abundantes no Brasil são 

os de soja, milho, amendoim, algodão, mamona, girassol e dendê (REGITANO-

D’ARCE, 2005). A Tabela 2 apresenta a produção brasileira de óleos vegetais, a 

qual possui uma diversificação muito grande, tendo destaque a soja, que representa 

quase 90 % da produção nacional.  
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Tabela 2 – Produção de óleos vegetais no Brasil. 

Tipo de Óleo Janeiro a Dezembro de 2004 (mil t) Participação em 2004 (%) 
Óleo de Soja 5.571,0 89,2 
Óleo de Algodão 268,4 4,3 
Óleo de Dendê 140,0 2,2 
Óleo de Girassol 74,6 1,2 
Óleo de Milho 63,6 1,0 
Óleo de Mamona 60,8 1,0 
Óleo de Colza 22,8 0,4 
Óleo de Amendoim 21,8 0,3 
Óleo de Palmiste 15,8 0,3 
Óleo de Linhaça 2,1 0,0 
Óleo de Coco 1,9 0,0 
Total 6.242,8 100,0 
Fonte: Del Vecchio (2006a). 

 

Do ponto de vista químico, os óleos vegetais são constituídos 

predominantemente por ésteres de glicerol com três ácidos orgânicos chamados de 

ácidos graxos, formando os triglicerídios. 

Os ácidos graxos são ácidos monocarboxílicos, saturados ou insaturados que 

possuem uma cadeia normal com um número par de átomos de carbono, 

geralmente superior a dez. Eles diferem pelo comprimento da cadeia de carbono, o 

número, orientação e posição das duplas ligações nessas cadeias.  

A Tabela 3 mostra a composição de ácidos graxos de alguns óleos vegetais 

para produção de biodiesel. 
 

Tabela 3 – Composição percentual de ácidos graxos do óleo extraído de algumas oleaginosas. 

Oleaginosa C14:0 C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:1 C22:1 
Colza  4 2 17 13 9 15 40 
Dendê 1 48 4 38 9    

Girassol  7 4 17 72    
Soja  11 4 25 51 9   

*Número de carbonos:número de duplas ligações. As equivalências com os nomes dos ácidos graxos são as seguintes: 14:0 = 
mirístico; 16:0 = palmítico; 18:0 = esteárico; 18:1 = oléico; 18:2 = linoléico; 18:3 = linolênico; 20:1 = gadoleico; 22:1 = erúcico. 
Fonte: Adaptado de LEITE; BRIGHENTI; CASTRO (2005). 

 

As diferenças funcionais entre os ácidos graxos constituintes dos óleos 

vegetais determinam as diferenças entre certas propriedades destes óleos tais 

como: ponto de fusão, calor específico, peso específico, viscosidade, solubilidade, 

reatividade química e estabilidade térmica.  

De maneira simplificada, do ponto de vista químico, o óleo adequado para 

produção de biodiesel deve ser rico em ácidos graxos com cadeias longas e com 

baixo nível de insaturação, uma vez que o número de cetano e o calor de combustão 

aumentam com o aumento do comprimento das cadeias e diminuem com o aumento 
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da insaturação (KNOTHE, 2005). Neste trabalho será considerado como matéria 

graxa para produção de biodiesel o óleo de girassol. Este será descrito no item 

3.3.2. 

 
3.2.4.2 GORDURAS ANIMAIS 

Assim como os óleos vegetais, as gorduras animais apresentam moléculas de 

triglicerídeos de ácidos graxos, podendo ser utilizadas na produção de biodiesel. 

Entre elas, destacam-se o sebo bovino, os óleos de peixes, o óleo de mocotó, a 

banha de porco, entre outras. 

Essas matérias-primas podem ser obtidas de matadouros, produzindo um 

biodiesel com qualidade ligeiramente inferior, mas com custo de produção 30 % 

menor quando comparado ao biodiesel proveniente de óleos vegetais (ROSCOE, 

2006). 

 
3.2.4.3 ÓLEOS E GORDURAS RESIDUAIS 

Os óleos e gorduras residuais resultantes de processamento doméstico, 

comercial e industrial também podem ser utilizados como matéria-prima na produção 

de biodiesel.  

Segundo Parente (2003) as principais fontes desse tipo de matéria-prima são 

lanchonetes, cozinhas industriais, esgotos municipais, águas residuais e indústrias 

que processam frituras, resultando em uma oferta nacional surpreendente, na faixa 

de 30.000 toneladas anuais. 

 
3.2.4.4 ETANOL E METANOL 

A utilização de etanol e metanol na transesterificação de triglicerídeos produz 

ésteres de ácidos graxos que possuem viscosidade, ponto de fulgor e de 

solidificação mais baixos do que dos óleos originais. No caso do metanol, após a 

reação de transesterificação ocorre a separação simultânea do glicerol.  

Já no caso do etanol, a reação é mais complexa, sendo necessária a 

utilização de álcool etílico anidro, visto que a água presente no etanol hidratado irá 

retardar a transesterificação, ocorrendo a formação de sabões. Esses sabões 

formam géis que vão dificultar a separação do glicerol e complicar todo 

processamento posterior do biodiesel (KUSDIANA & SAKA, 2004).  

Além disso, devido ao caráter azeotrópico do etanol, o processo de 
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recuperação do álcool também é dificultado. 

A maioria dos países que produzem biodiesel utiliza a rota metílica, mas 

apesar disso a utilização da rota etílica é de bastante interesse, não apenas pelo seu 

caráter renovável, mas também pelas condições particulares do Brasil, onde é um 

fato conhecido a grande importância do álcool etílico no mercado energético, sendo 

produzidos volumes expressivos a preços reduzidos. 

Parente (2003) considera que sob o ponto de vista econômico e técnico a rota 

metílica é muito mais vantajosa do que a etílica. A Tabela 4 apresenta as vantagens 

e desvantagens de cada uma dessas rotas. 

 
Tabela 4 – Vantagens e desvantagens das rotas metílica e etílica. 

Vantagens Desvantagens 
ROTA METÍLICA 
O consumo de metanol é menor É tóxico 
O metanol é mais barato Produz chama invisível 
O tempo de reação é menor Maior risco de incêndios 
O metanol é mais reativo É não renovável 

O consumo de eletricidade é menor Transporte controlado por ser matéria-prima para produção de 
drogas 

ROTA ETÍLICA 
Produção alcooleira consolidada Possui afinidade a glicerina, dificultando a separação de fases 
Produz biodiesel com maior índice de cetano e 
lubricidade 

Possui azeotropia, aumentando os custos energéticos na 
desidratação 

É renovável Maior custo de produção do etanol 
Não é tóxico Equipamentos ocupam maior volume 
Menor risco de incêndio  
Fonte: SBRT, 2005. 

 

Ressalta-se que independentemente da rota utilizada, a reação de 

transesterificação vai produzir ésteres de ácidos graxos que se estiverem de acordo 

com as especificações brasileiras estabelecidas pela ANP serão considerados 

biodiesel e poderão ser utilizados para fins combustíveis no território nacional. 

Mundialmente o álcool mais utilizado na produção de biodiesel é o metanol, 

mas nesse trabalho será considerado o álcool etílico anidro, visto que é um 

combustível derivado da biomassa, não tóxico e que possui uma cadeia produtiva já 

consolidada no Brasil. O álcool utilizado é anidro porque na produção do biodiesel a 

água interfere na separação de fases e no rendimento do processo devido a 

formação de sabões. 

 

3.2.5 ÓLEOS VEGETAIS COMO COMBUSTÍVEIS 

As propostas de utilização dos óleos vegetais como combustíveis no Brasil 



36 
 

tiveram início nos anos 80 onde foram realizados testes com óleos vegetais virgens 

(dendê, mamona, buriti, entre outros) em máquinas agrícolas e caminhões.  

Nesses, foi ultrapassada a marca de 1 milhão de quilômetros rodados 

(RAMOS et al., 2003) e constatou-se que a utilização de óleos vegetais virgens nos 

motores gera uma série de desvantagens como, por exemplo, a ocorrência de 

depósitos de carbono no motor, a obstrução dos filtros de óleo e bicos injetores, a 

diluição parcial do combustível no lubrificante e o aumento dos custos de 

manutenção do motor. 

Os óleos vegetais, além de possuir alta viscosidade, contêm uma série de 

ácidos graxos livres, fosfolipídios, esteróis e outras impurezas que os tornam com 

características inviáveis para uso direto como combustível.  

Para minimizar esses problemas, os óleos vegetais requerem uma 

modificação química que pode ser realizada através da transesterificação, 

craqueamento e emulsificação (MEHER; SAGAR; NAIK, 2006). 

O processo de modificação química converte os óleos em ésteres, reduzindo 

sua viscosidade para valores próximos aos do óleo diesel combustível, produzindo 

então o biodiesel, um combustível que é similar ao óleo diesel de petróleo o qual 

pode ser utilizado nos motores atuais sem nenhuma modificação. 

 

3.2.6 MÉTODOS DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

Segundo Ma e Hanna (1999) as tecnologias de produção de biodiesel por 

meio de microemulsões, tratamento térmico e transesterificação têm sido estudadas 

extensivamente. A seguir, cada um desses processos de produção de biodiesel é 

apresentado. 

 
3.2.6.1 MICROEMULSÕES 

A utilização direta dos óleos vegetais nos motores a diesel não se mostrou 

satisfatória em função de algumas propriedades como a sua alta viscosidade, baixa 

volatilidade e de seu caráter poliinsaturado, que comprovadamente causam vários 

problemas nos motores. 

Visando diminuir o problema da viscosidade dos óleos vegetais, as 

microemulsões com solventes como metanol, etanol e 1- butanol têm sido 

estudadas.  

Através da utilização das microemulsões, os óleos vegetais conseguiram 
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atingir os requisitos máximos de viscosidade para o óleo diesel nº 2, mas problemas 

nos motores como depósitos de carbono e obstrução dos bicos injetores não foram 

solucionados (DEMIRBAS, 2005). 

 
3.2.6.2 TRATAMENTO TÉRMICO (PIRÓLISE) 

O craqueamento térmico ou pirólise é a conversão de uma substância em 

outra por meio do uso do calor através do seu aquecimento na ausência de ar ou 

oxigênio, a temperaturas superiores a 450 ºC. 

Apesar dos óleos vegetais pirolisados possuírem concentrações de enxofre, 

água e sedimentos em níveis satisfatórios, os níveis de cinzas, resíduos de carbono 

e pontos de ignição alcançados são inaceitáveis, além disso, a remoção do oxigênio 

durante o processamento térmico diminui os benefícios ambientais de utilizar um 

combustível oxigenado (HOLANDA, 2004). Essa técnica é considerada muito cara, 

devido ao alto custo do equipamento de tratamento térmico, porém o produto obtido 

apresenta características muito semelhantes ao óleo diesel. 

 
3.2.6.3 TRANSESTERIFICAÇÃO 

Entre todos os processos utilizados para produção de biodiesel, o que 

emprega a reação de transesterificação é o mais importante e preferencialmente 

utilizado (MEHER; SAGAR; NAIK, 2006; SILER-MARINKOVIC; TOMASEVIC, 1998). 

Em função dessas características, esse processo de produção de biodiesel será o 

considerado neste trabalho. 

A transesterificação, também chamada de alcoólise, é a reação na qual uma 

matéria graxa (óleos vegetais, animais ou residuais) e um álcool vão reagir na 

presença de um catalisador formando ésteres de ácidos graxos e glicerol. A equação 

química abaixo apresenta essa reação. 
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Os radicais R1, R2 e R3 representam cadeias carbônicas ou cadeias de ácidos 

graxos, e R* representa uma cadeia carbônica que vai identificar qual tipo de álcool 

de cadeia curta será utilizado. 

A relação estequiométrica para a transesterificação é de três mols de álcool 

para cada mol de óleo vegetal, mas na prática, essa reação quando aplicada 

industrialmente utiliza uma razão óleo/álcool de 1:6, na presença de 0,4 % de soda 

cáustica em relação a massa de óleo (COSTA NETO et al., 2000). 

A transesterificação requer a presença de um catalisador para aumentar o 

rendimento e a velocidade de reação, sendo também utilizado um excesso de álcool 

para mudar o equilíbrio no sentido de formação dos ésteres devido a reversibilidade 

da reação. 

Dentre os álcoois empregados na reação os utilizados mais freqüentemente 

são o metanol e o etanol em razão de seu custo e propriedades químicas como a 

pequena cadeia carbônica. Em relação aos catalisadores utilizados, temos os 

alcalinos, como a soda cáustica ou potássica, os ácidos, como o sulfúrico, sulfônico 

ou fosfórico, e os enzimáticos, como a lipase (MACEDO; MACEDO, 2004). 

A reação de transesterificação é afetada por vários parâmetros que 

dependem das condições de reação utilizadas. Os mais importantes são: 

- concentração de ácidos graxos livres e umidade: são os parâmetros que vão 

ditar a viabilidade da reação de transesterificação. Quanto maior for a acidez 

do óleo, menor será a eficiência de conversão da reação, e se ocorrer falta ou 

excesso de catalisador, poderá ocorrer a formação de sabões. Desse modo, 

os triglicerídeos devem ter baixo valor de acidez e todos os materiais devem 

ser anidros (MEHER; SAGAR; NAIK, 2006); 

- concentração e tipo de catalisador: a transesterificação alcalina é muito mais 

rápida do que a ácida, mas no caso do óleo vegetal possuir grande 

quantidade de ácidos graxos livres e água, a transesterificação ácida é 

recomendada (MA; HANNA, 1999); 

- razão molar de óleo/álcool e tipo de álcool: a reação de transesterificação é 

reversível, desse modo, é necessário um excesso de álcool para deslocar a 

reação para direita, favorecendo a formação de biodiesel. Uma razão molar 

óleo/álcool muito alta produz um aumento da solubilidade, dificultando a 

separação da glicerina, resultando na diminuição do rendimento da reação. 
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Em relação ao tipo de álcool, a catálise etílica é mais complexa quando 

comparada a metílica. Isso ocorre porque quando o etanol é utilizado, forma-

se uma emulsão estável, não ocorrendo à separação espontânea da glicerina, 

gerando grandes perdas nas lavagens (EMBRAPA/CTAA, 1984); 

- tempo de reação e temperatura: a taxa de conversão em biodiesel aumenta 

com o tempo de reação. Já o efeito da temperatura é variável, dependendo 

do tipo de óleo e catalisador utilizado. 

- intensidade de agitação: esse aspecto é muito importante, principalmente 

quando o óleo e as gorduras são imiscíveis com as soluções de álcool e 

catalisador (MEHER; SAGAR; NAIK, 2006). 

 

3.2.6.3.1 Catalisadores utilizados na transesterificação 

Os catalisadores utilizados na reação de transesterificação são classificados 

em alcalinos, ácidos e enzimáticos. A catálise alcalina é o processo mais rápido e 

com condição de utilização mais modernizada. Devido a estas razões, juntas ao fato 

de que esses catalisadores são menos corrosivos que os catalisadores ácidos, as 

indústrias dão preferência ao processo de catálise alcalina (SCHUCHARDT; 

SERCHELI; VARGAS, 1998).  

Os catalisadores alcalinos mais utilizados são o hidróxido de sódio, hidróxido 

de potássio e metóxido de sódio. Apesar da catálise alcalina ser rápida e com alto 

nível de conversão em biodiesel, ela apresenta inconvenientes como sua alta 

sensibilidade a água e a produção de sabões pela neutralização dos ácidos graxos 

livres presentes no óleo através da saponificação.  

Para evitar esses problemas, podem ser utilizados óleos vegetais com 

pequena porcentagem de ácidos graxos livres (menor que 0,5 %) e, além disso, a 

formação de sabão pode ser evitada pelo uso de catalisadores ácidos (VICENTE; 

MARTINEZ; ARACIL, 2004). 

Na catálise ácida o ácido sulfúrico é o mais utilizado, mas esses tipos de 

catalisadores levam a uma cinética de reação lenta em comparação a utilização de 

catalisadores básicos. Além disso, a catálise ácida possui um rendimento em 

biodiesel menor e apresenta problemas relacionados a corrosão dos equipamentos 

(FERRARI; OLIVEIRA; SCABIO, 2005). 
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Por outro lado a catálise enzimática é uma opção em relação aos 

catalisadores ácidos e alcalinos. Segundo Macedo e Macedo (2004) as reações 

utilizando catalisadores enzimáticos podem utilizar vários tipos de alcoóis e têm 

apresentado altas taxas de conversão e menores gastos energéticos. No entanto, o 

emprego dessa tecnologia apresenta altos custos, que são significativamente 

maiores quando comparados aos catalisadores ácidos e alcalinos. 

O hidróxido de sódio é o catalisador mais utilizado na indústria, uma vez é 

relativamente barato, bastante ativo, disponível no mercado e que confere menor 

risco a corrosão quando comparado aos catalisadores ácidos. Por essas razões, 

esse trabalho considerará o biodiesel produzido na presença deste álcali como 

catalisador. 

 

3.2.6.3.2 Detalhes do processo de transesterificação 

A produção de biodiesel através da reação de transesterificação envolve uma 

série de etapas reacionais que são mostradas na Figura 4.  

Através da execução dessas etapas será obtida uma mistura de ésteres, que 

se estiver de acordo com as especificações brasileiras estabelecidas pela ANP, será 

chamada de biodiesel. 
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Figura 4 – Fluxograma do processo de produção de biodiesel. 

Fonte: Parente, 2003. 

 

A seguir serão descritas as etapas da produção de biodiesel pela reação de 

transesterificação. 

- Preparação da matéria-prima: essa etapa visa criar condições para que a 

reação de transesterificação tenha o maior rendimento possível.  Segundo 

Meher, Sagar e Naik (2006) quanto maior for a acidez e umidade do óleo, 

menor será a eficiência de conversão da reação, assim sendo, os 

triglicerídeos devem ter baixo valor de acidez e todos os materiais devem ser 

anidros. Para que isso ocorra, as matérias-primas devem passar por um 

processo de neutralização, através de uma lavagem com hidróxido de sódio 

ou potássio, seguida de uma operação de secagem e desumidificação 

(PARENTE, 2003); 

- Reação de transesterificação: após correção de acidez e umidade, a matéria-

prima é transferida para um reator onde são adicionados álcool e catalisador. 

Neste tanque a reação de transesterificação ocorre em torno de 70 ºC 

(MACEDO; NOGUEIRA, 2004), produzindo uma fase leve e uma fase pesada; 
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- Separação de fases: após a reação de transesterificação é obtida uma massa 

reacional constituída de duas fases, uma leve e outra pesada que são 

separáveis por centrifugação ou decantação. A fase pesada é constituída de 

glicerina bruta, excesso de álcool, água e impurezas, já a fase leve é 

constituída de uma mistura de ésteres etílicos ou metílicos, excesso de álcool 

e impurezas.  

Segundo Pinto et al. (2005) a etapa de separação de fases é uma das mais 

importantes na produção do biodiesel, uma vez que é essencial para a 

especificação do produto de acordo com a legislação. O combustível deve ter 

característica similar a do óleo diesel e, no caso deste não alcançar as 

especificações, deve ser reprocessado; 

- Recuperação do álcool da glicerina: a glicerina bruta pertencente a fase 

pesada é um co-produto da reação de transesterificação que corresponde a 

aproximadamente 10 % em peso de toda a massa reacional obtida 

(KARINEN; KRAUSE, 2006). Para a recuperação do álcool, a fase pesada é 

submetida a um processo de evaporação. Esta operação elimina todos os 

constituintes voláteis, cujos vapores são condensados em seguida em um 

condensador apropriado (PARENTE, 2003); 

- Destilação da glicerina: nessa etapa a glicerina bruta é purificada por um 

processo de destilação a vácuo, que vai resultar em um produto límpido e 

transparente, denominado comercialmente como glicerina destilada. Além da 

glicerina destilada, essa operação obtém um resíduo glicérico que 

corresponde a uma faixa de 10 a 15 % em peso da glicerina bruta (SBRT, 

2005a); 

- Recuperação do álcool dos ésteres: essa etapa utiliza o mesmo processo da 

recuperação do álcool da glicerina, isto é, evaporação seguida de 

condensação em um condensador apropriado. Após os processos de 

recuperação, os excessos de álcool ainda contem quantidades significativas 

de água, necessitando de uma etapa de desidratação; 

- Desidratação do álcool: esta etapa é realizada através do processo de 

destilação. No caso da desidratação do metanol, a destilação é fácil e simples 

de ser realizada, uma vez que a volatilidade relativa dos componentes da 

mistura (metanol e água) é muito grande. Na desidratação do etanol, a 
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destilação é mais complicada, visto que a água e o etanol formam uma 

mistura azeotrópica. Nesse caso, para recuperação do etanol deve ser 

utilizado um processo de destilação azeotrópica; 

- Purificação dos ésteres: a mistura resultante da reação de transesterificação é 

composta de biodiesel, glicerina, álcool, catalisador, monoglicerídeos e 

diglicerídeos. O objetivo da purificação é a obtenção do biodiesel na maior 

pureza possível, tornando-o livre de água, álcool, glicerina e catalisador 

(KARAOSMANOGLU; CIGIZOGLU; ERTEKIM, 1996). Assim sendo, nesta 

etapa os ésteres são lavados, centrifugados e desumidificados 

posteriormente, produzindo um biodiesel que deve seguir a especificação 

brasileira estabelecida pela resolução ANP nº. 42 de 24 de novembro de 

2004. 

 

3.2.7 SUBPRODUTOS DA PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

A reação de transesterificação requer três mols de álcool e um mol de 

triglicerídeos para render três mols de biodiesel e mais um mol de glicerina. A 

glicerina gerada é um subproduto que equivale a aproximadamente 10 % p/p do 

produto total, porém apresenta-se escura e contendo algumas impurezas. 

Mesmo com todas as impurezas inerentes ao processo, ela já apresenta um 

valor comercial e possui inúmeras aplicações industriais. No entanto, o mercado é 

mais favorável a glicerina purificada, a qual possui maior valor comercial. Assim 

sendo, há um enorme interesse na sua purificação e reaproveitamento. 

Atualmente no Brasil a produção de glicerina é absorvida pelo mercado 

nacional nas áreas de cosméticos e farmacêuticos, mas com a implementação do 

B2, o acréscimo da disponibilidade de glicerina no mercado brasileiro deverá ser da 

ordem de 60 a 80 mil toneladas por ano, e com a introdução do B5 a previsão é que 

a produção aumente para 150 mil toneladas por ano. 

Se a produção de biodiesel crescer o tanto que está sendo cogitado, ocorrerá 

um excesso de glicerina no mercado, desse modo, além das aplicações já existentes 

novos usos para glicerina devem ser encontrados (KARINEN E KRAUSE, 2006). 

Como usos alternativos existem as possibilidades de utilização de derivados 

da glicerina como aditivos nitrogenados na gasolina em substituição ao MTBE (metil-

t-butil-éter), utilização como plastificante para PVC e outros polímeros, utilização da 
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glicerina bruta junto com a torta de extração dos óleos vegetais em processos 

fermentativos para produção de energia (biogás), entre outros. 

 

3.3 GIRASSOL 
 

O girassol é uma planta oleaginosa originária da América do Norte que foi 

levada para o continente europeu em meados do século XVI, devido a interesses 

como planta ornamental. Ele foi introduzido na Rússia, que em meados de 1830, 

iniciou a produção de óleo de girassol em escala comercial. No Brasil o seu cultivo 

teve início na época da colonização, principalmente na região sul, através do hábito 

de consumo de suas sementes torradas (CÂMARA, 2001). 

O girassol é conhecido como sendo a planta da qual quase tudo se aproveita, 

sendo aplicado das mais variadas formas, como planta ornamental, medicinal, em 

rotação de culturas, adubação verde, pasto apícola, como sementes in natura para 

pássaros, como forrageira para alimentação de bovinos, caprinos, cavalos, muares e 

também como torta e farelo na alimentação humana (SILVA, 1997).  

O óleo, além de seu uso na alimentação humana, em saladas, frituras, como 

margarina, pode ser utilizado como combustível substituto ao óleo diesel na forma 

de óleo bruto ou biodiesel.  

Atualmente é cultivado em todos os continentes, em uma área que atinge 

aproximadamente 18 milhões de hectares. Essa planta é uma oleaginosa que 

apresenta características agronômicas importantes como uma maior resistência ao 

calor e ao frio quando comparada com outras plantas cultivadas aqui no Brasil.  

Ele apresenta ampla adaptação a diferentes condições edafoclimáticas e seu 

rendimento é pouco influenciado pela latitude, pela altitude e pelo fotoperíodo. Assim 

sendo, esta cultura apresenta-se como uma opção nos sistemas de rotação e 

sucessão de culturas nas regiões produtoras de grãos. 

 

3.3.1 DESCRIÇÃO DA PLANTA 

O girassol pertence à família das Compositae (compostas), gênero helianthus, 

o qual engloba 49 espécies e 19 subespécies. Neste trabalho será abordado o 

girassol comum, cujo nome científico é Helianthus annus. 
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Ele possui como parte aérea uma haste que possui uma única inflorescência 

no seu ápice. A inflorescência do girassol é um capítulo, características da família 

compósitas que é formado por inúmeras flores dispostas em círculos. 

O sistema radicular do girassol é pivotante, o que quer dizer que possui uma 

raiz principal vigorosa que cresce aprofundando-se no solo. Dessa raiz saem 

numerosas outras raízes mais finas que exploram o solo lateralmente, estas são 

chamadas de raízes secundárias. A raiz pivotante pode atingir dois metros ou mais 

de comprimento, variando conforme são as condições do solo.  

O solo apresentando características favoráveis, como a ausência de acidez 

excessiva e a não compactação, torna a penetração das raízes mais fácil, trazendo 

benefícios à reciclagem de nutrientes, menor sensibilidade à seca e maior 

resistência ao acamamento (CÂMARA, 2001). 

O fruto do girassol, que também é chamado de aquênio, é constituído de 

pericarpo (casca), mesocarpo e endocarpo (amêndoa). A casca contém uma baixa 

porcentagem de óleo (0,4 a 1,7 %) e proteína bruta (1,7 a 4,5 %), cerca de 50 % de 

fibra crua, enquanto que as amêndoas são ricas em óleo e proteína e contém baixo 

teor de fibra. O fruto ou aquênio de girassol também é vulgarmente conhecido com 

semente ou grão (ABOISSA, 2005). 

Os frutos ou aquênios do girassol possuem tamanho, cor e teor de óleo 

vegetal de acordo com as características de cada cultivar. Existem cultivares de 

girassol para produção de óleos, silagem, alimentação de pássaros e ornamentais.  

A cor dos aquênios ou grãos é uma das características que determina a forma 

de utilização do girassol. Para a alimentação de aves, por exemplo, os aquênios 

devem ser de cor clara uma vez que os animais rejeitam os de cor escura. Além da 

cor dos aquênios, existem outras características que diferenciam os cultivares como 

o teor de óleo, a produtividade e o ciclo da planta. 

 

3.3.2 ÓLEO DE GIRASSOL 

Os grãos de girassol são utilizados para alimentação humana e de animais, 

mas a principal função a que se destinam é servir como matéria-prima para a 

fabricação do óleo de girassol.  

Entre todos os óleos vegetais, o óleo de girassol ocupa lugar de destaque 

pelas suas excelentes características físico-químicas e nutricionais, sendo 
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recomendado para o tratamento de doenças como a aterosclerose e doenças 

cardiovasculares (OLIVEIRA; VIEIRA, 2004). 

Ele possui alta concentração de ácidos graxos poliinsaturados, resultado da 

sua concentração de ácido linoléico. Esse ácido graxo é essencial para o 

desempenho de determinadas funções fisiológicas do organismo humano, o que faz 

do óleo de girassol um dos óleos de maior qualidade nutricional no mundo. 

Além da alta concentração de ácido linoléico, o óleo de girassol possui outros 

compostos que são importantes do ponto de vista da qualidade e de estabilidade 

dos óleos vegetais. Eles são os tocoferóis ou a vitamina E (α, β, γ, δ), os esteróis, os 

fosfolipídios e os β-carotenos. Os esteróis e os fosfolipídios atuam como 

antioxidantes, já o β-carotenos aumentam a estabilidade dos óleos à luz (OLIVEIRA; 

VIEIRA, 2004). 

 

3.3.3 PRODUÇÃO DOS GRÃOS DE GIRASSOL 

 
3.3.3.1 EXIGÊNCIAS DE CLIMA, ÁGUA E SOLO 

O girassol devido ao seu sistema radicular profundo e bem ramificado resiste 

bem a temperaturas altas e baixas, produzindo de maneira satisfatória em locais 

onde outras plantas seriam bastante prejudicadas.  

Apesar dessa planta ser resistente a determinadas temperaturas e a períodos 

de falta d’água, existem duas fases (formação da inflorescência até o inicio do 

florescimento e o período de enchimento dos grãos) que a falta d’água compromete 

seu desenvolvimento e leva a uma redução da produção de grãos. 

O girassol desenvolve-se bem em solos de textura variando de arenosa a 

argilosa não necessitando de solos com alta fertilidade para produzir razoavelmente 

bem. No entanto o solo não pode ser ácido e nem compactado, sendo a boa 

drenagem essencial para o seu bom desenvolvimento. Ele é resistente à 

alcalinidade do solo, mas não se desenvolve bem em solos com pH inferior a 5,2 

(CÂMARA, 2001). 

 
3.3.3.2 PREPARO DO SOLO 

No plantio de girassol, o solo pode ser preparado de dois modos: o plantio 

convencional e o plantio direto.  
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Segundo a EMBRAPA (2005) no plantio convencional do girassol são 

aplicados princípios de preparo do solo como a incorporação (prática realizada 

através de picadores de palha para incorporar os restos vegetais após a colheita do 

cultivo anterior ao girassol), aração (realizada através de um arado, como o objetivo 

de romper a camada compactada de solo, aumentando a capacidade de captação e 

retenção de água) e a nivelação (atividade para corrigir a superfície de aração e 

para incorporar herbicidas de pré-plantio).  

 No plantio direto, temos uma operação mais rápida onde a palha e os restos 

vegetais da cultura anterior são deixados na superfície do solo, acarretando 

menores perdas de erosão. Nesse sistema o solo é revolvido apenas no sulco onde 

são depositadas as sementes e os fertilizantes. Neste trabalho será considerado o 

preparo do solo através do plantio direto, uma vez que é a técnica que predomina no 

Brasil (informação oral)1. 

 
3.3.3.3 CALAGEM 

O girassol é muito sensível a acidez do solo, deste modo, em solos com pH 

abaixo de 5,2 a correção da acidez é essencial. Para esta prática o corretivo mais 

utilizado é o calcário (CaCO3), que é classificado de acordo com o teor de MgCO3 

em: calcítico, com menos de 10 % de MgCO3; magnesiano, entre 10 e 25 % de 

MgCO3; e dolomítico, com mais de 25 % de MgCO3 (ALCARDE, 1992). 

Neste trabalho será considerado o calcário dolomítico em razão de sua maior 

freqüência e abundância, e por constituir uma boa fonte de Ca e Mg (VELOSO et al., 

1992).  

No preparo do solo através do plantio direto, predomina no Brasil a aplicação 

de 1,5 a 2,0 t ha-1 de calcário dolomítico, que corrige a acidez do solo durante um 

período aproximado de três anos, sendo suficiente para um total de seis safras, 

supondo duas ao ano (informação oral)2. 

Nos solos com acidez corrigida, as raízes do girassol se desenvolvem bem, 

favorecendo o desenvolvimento da planta e conseqüentemente resultando no 

aumento da produção de grãos.  Após o processo de calagem é preciso deixar o 

                                                 
1 Informação oral fornecida pelo pesquisador Dr. César de Castro (Embrapa Soja), através de contato 
por telefone no dia 20 de setembro de 2006. 
2 Informação oral fornecida pelo pesquisador Dr. César de Castro (Embrapa Soja), através de contato 
por telefone no dia 20 de setembro de 2006. 



48 
 

solo em repouso por cerca de dois meses para que o calcário possa reagir 

totalmente, se aprofundar e permitir o crescimento das raízes. 

 
3.3.3.4 ADUBAÇÃO 

O girassol cresce razoavelmente bem em solos com média fertilidade. No 

entanto altas produções só são obtidas em solos corrigidos quando a acidez, férteis 

ou com a fertilização suplementar. 

A adubação do girassol é feita com base nos resultados de uma análise de 

solo, mas uma adubação média no plantio costuma ser feita na base de 250 a 300 

kg ha-1 da fórmula 4-20-20 que forneça quantidades de N-P2O5-K2O. Vinte dias após 

a emergência da planta, é necessária a adubação de cobertura, onde são aplicados 

40 kg ha-1 de N na forma de uréia ou algum outro adubo nitrogenado (informação 

escrita)3. 

O nitrogênio desempenha importante função no metabolismo e na nutrição da 

planta, sendo que sua deficiência causa a desordem nutricional que mais limita a 

produção do girassol (CASTRO et al., 1999). Por essa razão, antes da iniciação do 

botão floral é muito importante assegurar uma nutrição adequada de nitrogênio para 

planta através da adubação de cobertura. 

 
3.3.3.5 SEMEADURA 

A semeadura é a operação que consiste em depositar, com ou sem auxílio de 

meios mecanizados, a semente no solo. No caso do girassol, a época de semeadura 

varia bastante, sendo dependente das condições de clima da região, do local e do 

sistema de manejo a ser adotado, ou seja, se será a cultura principal ou entrará em 

rotação com outras culturas.  

As melhores épocas para plantio por região podem ser: 

- fevereiro podendo se estender até meados de março, e em novembro ou 

dezembro para o estado de São Paulo; 

- início de janeiro até o final de fevereiro na região Centro-Oeste; 

- início de agosto a meados de outubro para o estado do Paraná; 

- metade de julho ao final de agosto para o estado do Rio Grande do Sul. 

                                                 
3 Informação escrita fornecida pela pesquisadora e engenheira agrônoma Maria Regina Gonçalves 
Úngaro (Instituto Agronômico - IAC), através do e-mail: ungaro@iac.sp.gov.br, no dia 31 de julho de 
2006. 
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Para outras regiões deve-se verificar qual época do ano oferece as melhores 

condições para o desenvolvimento e produção da cultura. Em relação aos grãos 

utilizados no plantio, é de fundamental importância para o sucesso da cultura 

considerar primeiramente a função do plantio, que pode ser para produção de grãos 

para pássaros, para óleo e para a produção de silagem. 

O gasto de sementes de girassol é na faixa de 2,5 kg a 5 kg por hectare 

dependendo do cultivar e da plantação a ser obtida. Outros componentes que 

interferem na produtividade do girassol são a densidade de semeadura, que deve 

variar entre 45.000 e 50.000 plantas ha-1 e a profundidade de semeadura, que varia 

de 4 a 5 cm (LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005).  

Segundo CPT (2005) outro ponto de bastante importância é a distribuição das 

sementes, a qual deve ser uniforme para evitar a competição entre as plantas, e o 

espaçamento entre linhas de plantio que pode variar entre 50 e 90 centímetros.  

Para a cultura do girassol são utilizadas as mesmas semeadoras utilizadas no 

plantio da soja e do milho, com a necessidade de se fazer apenas pequenas 

modificações para o tamanho característico dos grãos de girassol. 

 
3.3.3.6 CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS E IRRIGAÇÃO 

A eliminação das plantas invasoras é um trato cultural geralmente realizado 

através de processos mecânicos e químicos.  

O processo mecânico é realizado através de uma capina de sete a dez dias 

após a emergência das plantas. Já o processo químico é realizado através da 

aplicação de herbicidas de pré-plantio ou de pré-emergência.  

Segundo Leite, Brighenti e Castro (2005) existem dois grupos de herbicidas 

registrados no ministério da agricultura e recomendados para utilização na cultura do 

girassol, o Trifluralin e o Alachlor. 

O Trifluralin controla espécies daninhas na sua maioria gramíneas, sendo 

também eficaz no controle de dicotiledôneas. Existem dois métodos de aplicação, 

em pré-emergência ou em pré-semeadura incorporado. O Alachlor é eficaz no 

controle de gramíneas e dicotiledôneas, sendo registrado para aplicação em pré-

emergência.  

A Tabela 5 apresenta as informações resumidas sobre esses dois herbicidas. 
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Tabela 5 – Nome técnico, nome comercial, concentração e dose dos herbicidas registrados no 

Ministério da Agricultura para a cultura do girassol no Brasil. 

Herbicidas Aplicação Concentração 
g i.a.L-1 

Doses1 
Nome técnico Nome comercial kg i.a.ha-1 L p.c.ha-1 
Alachlor Laço Pré-emergência 480 2,4 a 3,36 5,0 a 7,0 

Trifluralin Premerlin 
Pré-emergência ou 

600 

0,54 a 1,2 (pré-
semeadura 
incorporado) 

0,9 a 2,0 (pré-
semeadura 
incorporado) 

Pré-semeadura 
incorporado 

1,8 a 2,4 (pré-
emergência) 

3,0 a 4,0 (pré-
emergência) 

1Doses: i.a. (ingrediente ativo) e p.c. (produto comercial). 
Fonte: LEITE; BRIGHENTI; CASTRO (2005). 

 

Outro trato muito importante na cultura de girassol é a irrigação. Segundo 

CPT (2005) para o girassol, o sistema de irrigação mais adequado é por aspersão. 

Neste processo a água é aplicada ao solo na forma de uma chuva artificial, através 

do fracionamento do jato em um grande número de gotas que se espalham no ar, 

caindo sobre o terreno. 

Esse trato é muito importante porque geralmente o plantio do girassol é feito 

na estiagem e, além disso existem fases do crescimento da planta que são críticas 

em relação a necessidade de água, ou seja, se não houver água disponível em 

quantidade suficiente a produção é comprometida.  

 
3.3.3.7 CONTROLE DE DOENÇAS E PRAGAS 

Várias doenças podem ocorrer em uma lavoura de girassol. No Brasil as 

doenças mais relatadas são: mosaico, podridão da haste, mancha de alternaria, 

podridão branca, ferrugem podridões radiculares e podridões no capítulo (LEITE; 

BRIGHENTI; CASTRO, 2005).  

As doenças com importância mais significativa para a cultura do girassol são 

a manha de alternaria e a podridão branca. Segundo Salustiano, Machado e Pittis 

(2005) a mancha de alternaria é a principal doença que ataca o girassol, provocando 

lesões nas folhas, hastes, capítulo e conseqüentemente redução na produção da 

cultura.  

A prevenção das doenças do girassol não é feita através de produtos 

químicos. As medidas de controle são realizadas através de métodos preventivos 

que são o manejo adequado, o tratamento de sementes, o uso de cultivares 

resistentes e o plantio na época adequada.  

Em relação às pragas que atacam o girassol, as principais são a vaquinha, a 

lagarta preta e os percevejos. No Brasil existe um número muito pequeno de 
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produtos registrados pelo Ministério da Agricultura para o controle das pragas que 

atacam o girassol.  

O Triclorfom é um dos principais inseticidas empregados no controle de 

percevejos com registro junto ao ministério da agricultura. Ele é aplicado na 

concentração de 800 g.L-1ha-1 na dose de 1,6 kg ha-1 (LEITE; BRIGHENTI; 

CASTRO, 2005). 

 
3.3.3.8 COLHEITA E ARMAZENAMENTO 

A época de colheita do girassol varia de acordo com a finalidade da cultura. O 

girassol destinado a produção de grãos tem sua colheita realizada de 100 a 130 dias 

após a emergência das plantas, quando o capítulo está com coloração castanha.  

Segundo Silva (1997) o teor de umidade dos grãos para a colheita deve estar 

entre 11 e 13 % para evitar posteriores problemas de armazenamento, através da 

deterioração dos grãos.  

A operação de colheita pode ser mecanizada ou semi-mecanizada. A colheita 

mecanizada do girassol tem a vantagem de utilizar o mesmo maquinário para 

colheita e plantio do milho e soja através de pequenas adaptações, permitindo maior 

eficiência e aproveitamento das máquinas (CPT, 2005).  

Após a operação de colheita, os grãos devem ser armazenados para 

futuramente serem enviados ao comércio ou para indústria de extração de óleo. A 

operação de armazenamento pode ser feita a granel e sacarias, ressaltando que o 

local deve ser ventilado, seco e protegido. 

 

3.3.4 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO ÓLEO DE GIRASSOL 

Segundo Silva (1997) o procedimento da separação do óleo dos grãos pode 

ser realizado através de simples prensagem, prensagem junto com a extração com 

solvente e extração direta com solvente.  

A Figura 5 apresenta um fluxograma dos procedimentos industriais utilizados 

na produção do óleo de girassol. 
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Figura 5 – Fluxograma dos procedimentos industriais utilizados na produção do óleo de girassol. 

 

No Brasil, as indústrias normalmente empregam a prensagem e posterior 

extração com solvente, podendo haver etapas preliminares dependendo do 

processo adotado por cada empresa (informação escrita)4.  

A maioria do óleo de girassol envasado e comercializado no Brasil é extraído 

pelo solvente hexano, uma vez que este processo possui uma eficiência muito maior 

no que se refere a extração do óleo (informação escrita)5.  

 
3.3.4.1 PROCEDIMENTOS INDUSTRIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO ÓLEO DE GIRASSOL 

Após as etapas de colheita e armazenamento, os grãos de girassol que se 

destinam a produção de óleo são transportados através de meios ferroviários ou 

rodoviários para as indústrias de extração. Segundo GEIDA (199-?) o transporte 

rodoviário é a maneira mais utilizada no caso de oleaginosas. 

Logo após o recebimento dos grãos na indústria de extração, normalmente 

eles são submetidos ao procedimento apresentado na Figura 5. A seguir as 

atividades que compõem esse procedimento são detalhadas. 

- Limpeza das sementes: essa etapa visa à eliminação de impurezas que 

incluem areias, pedras e restos vegetais. Essa etapa é realizada através de 

                                                 
4 Informação escrita fornecida pelo pesquisador José Marcos Gontijo Mandarino (Embrapa Soja), 
através do e-mail: jmarcos@cnpso.embrapa.br, no dia 24 de janeiro de 2006.  
5 Informação escrita fornecida pelo pesquisador Osvaldo Vasconcellos Vieira (Embrapa Soja), através 
do e-mail: osvaldo@cnpso.embrapa.br, no dia 18 de outubro de 2005. 
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peneiras oscilantes ou aspiradores pneumáticos que asseguram melhores 

condições para o processamento dos grãos; 

- Decorticação: é a etapa de remoção das cascas visando diminuir a 

quantidade de material inerte no processo, e conseqüentemente diminuir os 

custos industriais e aumentar a capacidade das máquinas; 

- Laminação: é um processo físico que transforma as sementes em lâminas 

finas que facilitam o processo de extração do óleo. Esse procedimento é feito 

por laminadores constituídos por cilindros de aço; 

- Cozimento: é uma etapa na qual os grãos sofrem ação da água e do calor, 

rompendo-se e liberando as gotículas de óleo presentes no interior das 

células vegetais; 

- Extração do óleo: a remoção industrial do óleo dos grãos pode ser realizada 

através de três métodos: 

o prensagem seguida de extração com solvente: no Brasil este é o 

principal método de produção do óleo de girassol para fins alimentícios. 

Neste método a massa de grãos é prensada em prensas tipo expeller, 

na qual são extraídos em torno de 78 % do óleo da semente. A torta 

resultante é resfriada, umedecida, moída, e em seguida extraída com 

hexano, obtendo-se um farelo. Em seguida esse farelo é 

dessolventizado para recuperação do hexano; 

o extração direta com solvente: este método é utilizado em indústrias 

equipadas para o processamento da soja. A principal vantagem desse 

processo é a obtenção de um farelo e óleo com ótimas qualidades. 

Neste método o óleo cru obtido também é submetido a uma etapa de 

dessolventização (REYES, 1985); 

o extração direta por prensagem: este método possui como vantagem a 

simplicidade do processo e um baixo custo nos investimentos. Como 

desvantagem ocorre um maior consumo de energia e maior perda do 

óleo na torta. O óleo produzido nesse processo contém pequenas 

partículas finas de farelo que são removidas através das etapas de 

decantação e filtração. 

  Através desses procedimentos são obtidos óleo cru, torta, e farelo. A torta e o 

farelo podem ser utilizados em rações animais, visto que são ricos em proteínas, 
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cálcio e fósforo. O óleo cru obtido é estocado em tanques para um processamento 

posterior.  

No caso de processamento para produção de óleo comestível, este óleo deve 

passar por etapas de refino (OLIVEIRA; VIEIRA, 2004). 

 
3.3.4.2 PRODUÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL ATRAVÉS DA PRENSAGEM MECÂNICA A FRIO 

A tecnologia de prensagem mecânica a frio dos grãos é simples e barata, 

sendo indicada para oleaginosas com alto teor de óleo, como o girassol, babaçu, 

dendê e amendoim. Como os grãos de girassol possuem um teor de óleo que varia 

de 35 a 45 %, eles podem ser processados através dessa tecnologia. 

Segundo Oliveira e Vieira (2004) durante esse processo os grãos de girassol 

são processados inteiros e à temperatura ambiente, dispensando o cozimento. Esse 

procedimento é possível devido à rotação relativamente alta, aliada ao teor de 

cascas do grão que produz atrito, aquecendo o grão dentro da prensa, auxiliando a 

extração do óleo. 

Além da etapa de prensagem, existem outros procedimentos intermediários 

como a limpeza dos grãos, para remoção de impurezas e a decantação e filtração 

para remoção dos sólidos finos presentes no óleo bruto.  

Após a extração do óleo as operações de decantação e filtração devem ser 

efetuadas o mais rápido possível para diminuir o tempo de contato entre o óleo e os 

resíduos celulares. Esse contato pode provocar um aumento da acidez do óleo pelo 

efeito de enzimas, e conseqüentemente, a utilização desse óleo como insumo na 

produção de biodiesel fica prejudicada (REGITANO D’ARCE, 2005). 

Em relação aos rendimentos do processo, em valores médios temos que para 

cada tonelada de grão, são produzidos 400 kg de óleo, 250 kg de casca e 350 kg de 

torta (CASTRO et al.,1996).  

A Figura 6 apresenta um fluxograma com as etapas que pertencem a esse 

processo. 
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Figura 6 – Fluxograma da prensagem mecânica a frio dos grãos de girassol. 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Vieira (2004). 

 
3.4 CANA-DE-AÇÚCAR 
 

A cana-de-açúcar é uma planta originária da Ásia que foi levada até as Índias 

Ocidentais pelos exploradores espanhóis dos séculos 15 e 16. No Brasil ela foi 

introduzida no período colonial, quando deu origem ao ciclo econômico do açúcar, 

período caracterizado pelos engenhos (CENBIO, 2003). 

Na época dos engenhos, a cana-de-açúcar foi base da economia na região 

nordeste, mas com o passar do tempo essa atividade entrou em decadência, sendo 

então substituída pelas usinas, que processam e transformam a cana em produtos 

derivados. 

A importância da cana é atribuída a sua múltipla utilização, podendo ser 

empregada in natura, na forma de forragem, na alimentação animal, ou como 

matéria-prima para a fabricação de rapadura, melado, aguardente, açúcar, álcool 

(anidro ou hidratado) e biodiesel. 

Atualmente, o Brasil alcançou uma posição internacional de grande destaque 

em relação aos agronegócios da cana-de-açúcar, atividades que ocorrem com 

grande concentração no estado de São Paulo, onde é produzida a maior parte do 

açúcar e do álcool brasileiro (ROSILLO-CALLE; BAJAY; ROTHMAN, 2005). 
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3.4.1 DESCRIÇÃO DA PLANTA 

 A cana-de-açúcar pertence a família das gramíneas, a qual inclui mais de 

5.000 espécies. Neste trabalho será abordada a cana atualmente cultivada no país, 

originária de um cruzamento entre Saccharum officinarum e Saccharum spontaeous, 

que apresenta elevada produtividade e alta resistência a doenças (VIANNA, 2006). 

 A planta de cana é constituída de quatro partes principais, que são o sistema 

radicular (raízes), folhas, flores e colmos. O sistema radicular tem a função de 

absorver as substâncias nutritivas do solo para servir de alimento para a planta. As 

folhas são lancetadas, largas e agudas, de cor verde, variando de acordo com as 

condições de desenvolvimento da planta. As flores são muito pequenas, e se 

desenvolvem no último entrenó da planta. 

O colmo é a parte mais importante da planta. Ele é caracterizado pelo formato 

cilíndrico, ereto, fibroso, e por ser constituído de nós e entrenós. Sua altura varia de 

um a cinco metros, e o diâmetro pode variar de um a cinco centímetros. O colmo é o 

fruto agrícola da cana-de-açúcar, que possui células cujos vacúolos acumulam a 

sacarose, constituindo a parte mais rica em açúcar da planta (ASSIS et al., 2004). 

Os estágios de desenvolvimento vegetativo da cana-de-açúcar ocorrem 

totalizando quatro etapas. A primeira é o período de germinação e emergência (um 

mês), logo após ocorre o perfilhamento e estabelecimento da cultura (dois a três 

meses), em seguida o desenvolvimento da cultura (seis a sete meses) e finalizando, 

a maturação (dois meses). 

A cana-de-açúcar após o período de maturação é cortada para a 

industrialização, constituindo a ação que é chamada de primeiro corte. Após esse 

processo, a cana brota novamente e passa a ser conhecida como de segundo corte 

ou soca, podendo haver até um terceiro corte, chamado de ressoca (LIMA e 

MARCONDES, 2002). 

 

3.4.2 ÁLCOOL ETÍLICO  

 O álcool etílico (hidratado e anidro), também conhecido como etanol, é obtido 

no Brasil através do processo de fermentação do caldo da cana-de-açúcar.  

No Brasil cerca de três milhões de veículos rodam através da utilização de 

álcool hidratado, já o álcool anidro é misturado à gasolina na proporção de 25 % em 

toda a frota brasileira (ÚNICA, 2007). 
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Este álcool é um dos principais derivados do processamento da cana-de-

açúcar, sendo que, na média, 55 % da cana brasileira transformam-se em álcool e 

45 % em açúcar.  

Atualmente no Brasil, o etanol também está sendo utilizado em indústrias 

produtoras de biodiesel, onde é utilizado na forma de etanol anidro, visando 

transesterificar triglicérides para produzir o biodiesel e a glicerina como subproduto.  

Como o objetivo desse trabalho é a obtenção do ICV do biodiesel através da 

técnica da ACV, é necessário conhecer todos os processos e matérias-primas 

envolvidas no processamento do etanol anidro, que é uma das principais matérias-

primas utilizadas na produção do biodiesel.  

Assim sendo, como no Brasil a transformação da cana-de-açúcar em álcool 

etílico anidro é feita pelas usinas, através de um trabalho conjunto entre as áreas 

agrícola e industrial, a seguir serão apresentados todos os processos envolvidos na 

obtenção deste insumo, desde a fase agrícola da cana-de-açúcar até o álcool 

propriamente dito. 

 

3.4.3 PRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 
3.4.3.1 EXIGÊNCIAS DE CLIMA, ÁGUA E SOLO 

A cana-de-açúcar é cultivada na área compreendida entre os paralelos 35º de 

latitude norte sul do equador, apresentando melhor comportamento em regiões 

quentes. O melhor tipo de clima para o cultivo da cana é aquele que apresenta duas 

estações distintas.  

A primeira quente e úmida para proporcionar a germinação, emergência, 

perfilhamento, estabelecimento e desenvolvimento da cultura, e outra estação fria e 

seca para promover a maturação e o acúmulo de açúcar nos colmos (CENBIO, 

2003). 

A disponibilidade de água é um dos fatores mais importantes relacionados 

com a produtividade da cultura da cana-de-açúcar. A necessidade hídrica da planta 

varia de acordo com o estado de vegetativo que a cultura se encontra e também do 

cultivar utilizado.  

Os estágios de germinação, emergência, perfilhamento e estabelecimento da 

cultura são os mais críticos em relação ao déficit hídrico, já o quarto responde bem 

ao déficit (NETO et al., 2006). 
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A cana-de-açúcar pode ser cultivada em diversos tipos de solo, desde que as 

condições climáticas sejam favoráveis. Os solos ideais para o cultivo da cana são os 

profundos, pesados, bem estruturados, férteis e com boa capacidade de retenção. 

Os solos não indicados para a cultura são os rasos, com camada superficial 

impermeável ou mal drenada (CENBIO, 2003). 

 
3.4.3.2 PREPARO DO SOLO 

 O preparo do solo visando a produção da cana-de-açúcar deve considerar 

duas situações distintas, a primeira é a que ocorre quando a cana será implantada 

pela primeira vez, e a segunda é quando o terreno já se encontra ocupado pela cana 

(CENBIO, 2003). 

- Na primeira situação, é necessário que bem antes do plantio seja feita uma 

aração profunda visando a destruição, incorporação e decomposição dos 

restos culturais existentes. Em seguida é feita uma operação de gradagem, e 

no caso de solos compactados, é feita uma operação de subsolagem para 

romper a camada adensada. Já na véspera do plantio deve ser realizada 

outra operação de gradagem visando um melhor preparo do terreno e a 

eliminação de ervas daninhas; 

- Na segunda situação, o primeiro passo é a destruição da soqueira logo após 

a colheita através de uma aração rasa seguida de gradagem, ou uma 

gradagem profunda. No caso de solos compactados, é necessária uma 

operação de subsolagem. Nas vésperas do plantio é realizada uma aração 

profunda seguida de gradagem visando manter o terreno apto ao plantio. 

 
3.4.3.3 CALAGEM 

A aplicação de calcário na cultura da cana-de-açúcar é necessária quando, 

por análise do solo, a sua acidez indicar pH menor que 5,5 (solo ácido). Deve ser 

utilizado um índice de saturação por bases a 60 %, e o calcário deve ser aplicado o 

mais uniforme possível sobre o solo, na época que vai desde o último corte da cana, 

entre uma aragem e uma gradagem de preparo do terreno (LIMA & MARCONDES, 

2002).  

As doses de calcário recomendadas para a cultura da cana-de-açúcar 

divergem bastante, principalmente após a expansão do seu cultivo para solos menos 

férteis, mas apesar disso, recomenda-se para essa prática a aplicação de 
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aproximadamente 5 kg de calcário para cada tonelada de cana-de-açúcar produzida 

(LEME, 2005). 

 
3.4.3.4 ADUBAÇÃO 

 Na cultura da cana-de-açúcar as atividades de adubação devem considerar 

duas situações distintas, a adubação para cana planta e a adubação para cana 

soca. Em ambos os casos as quantidades de adubo necessárias são obtidas por 

análise de solo. 

 No caso da cana planta, a adubação deve ser feita no fundo do sulco de 

plantio, após a sua abertura, já em relação a cana soca, a adubação deve ser feita 

durante os primeiros tratos culturais, e quando aplicada superficialmente, deve ser 

misturada com a terra até a profundidade de 15 cm (CENBIO, 2003). 

 Atualmente existe a tendência de substituir a adubação química pela 

aplicação de vinhaça e torta de filtro, ambas obtidas no processamento industrial da 

cana. A aplicação desses insumos diminui a dependência por adubos químicos e 

varia de acordo com a necessidade da lavoura em nutrientes. 

A Tabela 6 apresenta a necessidade média de aplicação de fertilizantes 

químicos na produção de uma tonelada de cana-de-açúcar, levando-se em conta a 

adubação da cana planta, cana soca e a aplicação de torta de filtro e vinhaça. 

 
Tabela 6 – Necessidade média de aplicação de fertilizantes químicos na produção de uma tonelada 

de cana-de-açúcar. 

Fertilizante Unidade Quantidade para 1.000 kg de cana-de-açúcar 
N kg 9,01E-01 
P2O5 kg 1,28E-01 
K2O kg 2,05E-01 
Fonte: Almeida, Marzullo e Martins (2007). 

 

3.4.3.5 SEMEADURA 

 No caso da cana-de-açúcar, a época de semeadura depende das condições 

do local em que a cultura está localizada. Na região Centro-Sul (região composta 

pelos estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste) existe duas épocas de 

semeadura: setembro-outubro e janeiro-março.  

 Setembro-outubro não é uma época recomendada porque os plantios nela 

efetuados propiciam menor rendimento pela maior incidência de pragas, ervas 

daninhas e assoreamento de sulcos.  
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A semeadura de janeiro-março é a mais recomendada, visto que não 

apresenta os inconvenientes da outra época e oferece as melhores condições para 

de desenvolvimento e maturação da cana (LIMA & MARCONDES, 2002). 

 Na semeadura o processo mais utilizado é o de sulcamento. Nele temos que 

o espaçamento entre sulcos é de 1,4 m e a profundidade varia de 20 a 25 cm, com 

pequenas variações. São necessárias de 6 a 8 toneladas de mudas por hectare 

(CENBIO, 2003). 

 
3.4.3.6 CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS E IRRIGAÇÃO 

O controle das plantas invasoras é um trato cultural muito importante na 

cultura da cana-de-açúcar, e pode ser realizado através de capina manual, cultivo 

mecânico ou o uso de herbicidas (PORTALDOAGRONEGÓCIO, 2002). 

O período crítico em relação a presença dessas plantas se estende desde a 

emergência das plantas até os 90 dias de idade. Nesse período, o controle mais 

eficiente das ervas é o químico, através da aplicação de herbicidas de pré-

emergência logo após o plantio em área total (CENBIO, 2003). 

Segundo Almeida, Marzullo e Martins (2007) na pré-emergência são 

aplicados 1,85 kg de herbicidas para cada hectare de cana.  

Outro método utilizado é a utilização de capinas mecânica e manual. No caso 

da cultura já instalada, após o surgimento do mato o controle das ervas é realizado 

mecanicamente sendo completado com capina manual. 

A cultura da cana-de-açúcar requer um período de crescimento vegetativo 

com condições de temperatura e disponibilidade hídrica adequadas, que são 

indispensáveis para a formação da sacarose (NETO et al., 2006).  

Segundo Leme (2005) a necessidade do uso de água na irrigação da cultura 

de cana-de-açúcar é desprezível, principalmente na região centro-sul, em virtude do 

uso da vinhaça na fertirrigação e da irrigação natural promovida pela chuva. 

 
3.4.3.7 CONTROLE DE DOENÇAS E PRAGAS 

O controle das doenças na cultura da cana-de-açúcar ocorre por meio da 

utilização de variedades de cana resistentes, já desenvolvidas por institutos de 

pesquisa (SEAGRI, 2007). 

Em relação as pragas, a cana-de-açúcar é atacada por cerca de oitenta, mas 

apenas um pequeno número causa prejuízos a cultura. Os organismos que 
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merecem destaque pelo estrago que causam são os nematóides, os cupins e os 

besouros.  

Os nematóides provocam a destruição do sistema radicular da cana, os 

cupins destroem o sistema radicular e toletes destinados a novos plantios, já os 

besouros também atacam o sistema radicular provocando o amarelecimento do 

canavial e morte das plantas (AGROLINK, 2007). 

A utilização de inseticidas organofosforados tem levado a um promissor 

controle das pragas na cultura da cana-de-açúcar. O Clorpirifós etil é um produto 

químico bastante aplicado no controle de pragas da cana. Ele é aplicado na dose de 

 kg ha-1 (ALMEIDA; MARZULLO; MARTINS, 2007). 

 
3.4.3.8 COLHEITA E TRANSPORTE DA CANA-DE-AÇÚCAR 
 A produção de açúcar e álcool é dependente da quantidade de cana 

produzida e da sua riqueza em sacarose. Assim sendo, na colheita da cana, é 

necessário que ela esteja em seu melhor estado de maturação, para logo após a 

indústria recuperar o seu açúcar ou transformá-lo em álcool. 

 Para a colheita da cana de forma econômica e racional é necessário obter 

então o seu grau de maturação. Para isso utiliza-se o refratômetro de campo, que 

mede a concentração de sólidos solúveis no caldo (Brix) que está diretamente 

relacionada com o teor de sacarose da cana. Em seguida são feitas determinações 

laboratoriais que fornecem dados mais precisos sobre a maturação, sendo então, 

uma confirmação, ou não, dos dados obtidos pelo refratômetro de campo (LIMA & 

MARCONDES, 2002). 

A cana-de-açúcar pode ser colhida queimada ou crua, nas formas manuais ou 

mecânicas. Segundo Macedo, Leal e Silva (2004) no Brasil, em torno de 65 % da 

cana é colhida manualmente e 80 % é colhida queimada. O corte mecânico envolve 

o uso de colheitadeiras, que podem fazer o corte da cana inteira ou picada. Já o 

corte manual é o mais empregado no Brasil, e nele o corte da cana é precedido da 

queima da palhada da planta.  

Apesar da queima não prejudicar a planta e diminuir o risco de acidentes em 

virtude da eliminação das folhas da cana que são cortantes, ela possui como 

empecilhos a geração de poluentes atmosféricos como gás carbônico e material 

particulado, que causam impactos na saúde e no conforto humano. Além disso, os 
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resíduos da cana (palhada) que poderiam ser utilizados são perdidos no processo 

de queima (ROSILLO-CALLE; BAJAY; ROTHMAN, 2005). Logo após o corte, a cana 

é transportada para a indústria através de veículos especialmente projetados para 

esse trabalho como, por exemplo, caminhões ou carretas tracionadas por tratores. 

 

3.4.4 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO 

Na fabricação do álcool existem três processos utilizados, a fermentação de 

carboidratos, a hidratação do etileno e a redução do acetaldeído. No caso brasileiro 

o álcool é obtido por fermentação do açúcar da cana, já em outros países, são 

utilizadas outras matérias-primas como o milho, a beterraba e o arroz.  

Dos processos industriais resultam dois tipos de álcool, o hidratado que é 

utilizado como combustível puro, e o anidro que é misturado a gasolina. No caso 

deste estudo, o álcool etílico anidro será utilizado como matéria-prima na produção 

do biodiesel. A Figura 7 apresenta um fluxograma com as etapas agrícolas e 

industriais envolvidas na produção do álcool etílico anidro. 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
Figura 7 – Fluxograma com as etapas de produção agrícola e industrial do álcool etílico anidro. 
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A seguir são descritos os procedimentos industriais para a produção do álcool 

etílico anidro através da fermentação do caldo da cana-de-açúcar. 

 
3.4.4.1 DESCARREGAMENTO, PESAGEM E LAVAGEM DA CANA 

Após o corte, a cana é transportada até as usinas, onde são descarregadas 

nos sistemas receptores através de equipamentos como guindastes. Em seguida ela 

é pesada e lavada. A operação de pesagem serve para controle agrícola e a 

lavagem visa à retirada de impurezas como terra e areia. 

Antes da operação de extração do caldo, a cana segue para picadores e 

desfibradores que destroem a estrutura da cana, dando um ganho significativo na 

extração. No caso da cana colhida mecanicamente o produto já vem picado (ÚNICA 

2007a). 

A cana pode ser descarregada e armazenada temporariamente ou ser 

processada diretamente. A cana picada não pode ser armazenada, sendo então 

descarregada indo diretamente para o processo de moagem. 

 
3.4.4.2 EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO CALDO DA CANA 

A extração do caldo da cana é a etapa básica na fabricação do açúcar e na 

produção do álcool. O principal objetivo desse processo é a extração da maior 

quantidade possível de açúcar da cana, e para isso são utilizados dois processos 

industrialmente: a moagem e a difusão. 

No Brasil a maior parte das usinas utiliza o processo de moagem, que 

consiste da compressão da cana entre dois rolos compressores, submetidos a uma 

determinada pressão e rotação. Deste processo são obtidos o caldo de cana e o 

bagaço, sendo que para cada tonelada de cana processada são gerados em torno 

de 240 a 280 kg de bagaço (LEME, 2005). 

 Em seguida é iniciada a purificação do caldo da cana através de uma 

operação de peneiração, que remove o material em suspensão existente no caldo. 

Após esse tratamento, o caldo passa pela pasteurização, na qual ele é submetido a 

rápidos aquecimentos e resfriamentos, seguida da adição de cal, aquecimento e 

decantação. Estando livre das impurezas, o caldo está em condições de entrar no 

processo produtivo dó álcool. 

 No processo de purificação do caldo da cana para fabricação do açúcar 

ocorre a geração de torta de filtro, um material sólido e quente que geralmente 
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retorna aos campos como fertilizantes, principalmente como fonte de potássio 

(ROSILLO-CALLE; BAJAY; ROTHMAN, 2005). 

 
3.4.4.3 A GERAÇÃO DE ENERGIA 

O bagaço produzido na etapa de moagem da cana é um material constituído 

de fibras de celulose, que é utilizado como combustível em caldeiras para geração 

de vapor, sendo que parte desse vapor aciona turbo geradores para produção de 

energia elétrica. Deste modo, todo o processo é auto-suficiente em vapor e energia, 

existindo um excesso de bagaço que é queimado ou comercializado. 

 
3.4.4.4 A PRODUÇÃO DO ÁLCOOL 

O álcool é obtido por meio de um processo bioquímico que ocorre através da 

fermentação alcoólica do caldo da cana. No Brasil o método de fermentação mais 

utilizado pelas usinas é o Melle-Boinot,  cuja principal característica é a recuperação 

da levedura por meio da centrifugação do vinho (COPERSUCAR, 2007). 

Antes de retornar ao processo fermentativo, a levedura recuperada passa por 

tratamento rigoroso, que consiste da diluição em água e a adição de ácido sulfúrico 

até que o seu pH atinja um valor na faixa de 2,5 a 2. É indispensável que essa 

mistura permaneça em agitação de uma a três horas antes de ser utilizada na 

fermentação. 

O caldo de cana antes de passar pela etapa de fermentação é pré-diluído até 

atingir uma concentração e pH ideal, sendo a partir desse momento chamado de 

mosto. 

A fermentação ocorre em tanques onde são misturados o mosto e a levedura 

acidificada na proporção de 2 para 1. O açúcar é transformado em álcool de acordo 

com a reação simplificada de Gay-Lussac mostrada nas equações químicas abaixo. 

 

OH+OHC 2112212    →   61266126 OHC+OHC  

6126 OHC   →   2 OHCHCH 23    +   2 2CO    +   38,98 kJ 

  

Durante a reação a solução é aquecida ocorrendo intensa liberação de CO2, 

sendo que ao final de dez a doze horas todo o açúcar será consumido formando um 

produto resultante chamado vinho. 
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 Como durante o processo ocorre liberação de calor e há necessidade da 

temperatura ser mantida baixa (32º C), é feito o resfriamento do vinho através da 

utilização de água. 

Em seguida o vinho é levado às centrífugas para recuperação das leveduras 

que logo após são levadas aos tanques de tratamento. A fase menos densa da 

centrifugação, isto é, o vinho sem leveduras é levado às colunas de destilação 

(ROSILLO-CALLE; BAJAY; ROTHMAN, 2005). 

O vinho após o processo de fermentação possui um teor médio de álcool na 

ordem de 7º a 10º GL (% em volume). Esse álcool é recuperado por meio da 

destilação, utilizando os diferentes pontos de ebulição das várias substâncias 

voláteis presentes no vinho, separando-as por aquecimento. A operação de 

separação é realizada em sete colunas, em um total de quatro estágios que são os 

de destilação, retificação, desidratação e recuperação do ciclo-hexano 

(COPERSUCAR, 2007). 

Os estágios de destilação e retificação dão origem ao álcool hidratado que 

têm um teor de aproximadamente 96º GL. Esse álcool pode ser comercializado 

assim, ou ainda passar por um processo de desidratação que gera o álcool anidro 

que tem um teor de aproximadamente 99,3º GL. 

A desidratação do álcool hidratado é realizada por meio de técnicas que 

quebram a isotropia da mistura água/álcool utilizando-se solventes como, por 

exemplo, ciclo-hexano e benzeno. A mistura de álcool e água junto com o solvente 

resulta em uma mistura terciária, que após outra destilação resulta no álcool anidro 

99,3º GL. Finalizando a produção, os álcoois são enviados para armazenagem em 

tanques de grande volume. 

Como subproduto da produção do álcool é formado o óleo fúsel, que é 

utilizado como solvente na indústria, ou como aromático em produtos farmacêuticos. 

O seu volume de produção varia de 0,8 % a 1 % da produção de álcool. 

 Nas destilarias ocorre também a geração de grande quantidade de efluentes 

líquidos como, por exemplo, as águas de lavagem e a vinhaça. As águas de 

lavagem são geradas num volume cerca de dez vezes maior que o de vinhaça, mas 

o poder poluente da vinhaça é muito maior devido a sua alta DBO5 (LIMA & 

MARCONDES, 2002). 
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 Segundo Silva, Griebeler e Borges (2007) a vinhaça é um subproduto oriundo 

da destilação do vinho de fermentação do álcool de cana-de-açúcar, sendo também 

conhecido como vinhoto. As suas principais características são o alto poder poluente 

devido a sua riqueza em matéria orgânica, altos índices de DQO, e o alto valor 

fertilizante em função dos elevados níveis de matéria orgânica e nutrientes, 

principalmente potássio. 

 A vinhaça quando aplicada no solo sob a forma de adubo pode promover a 

melhoria em sua fertilidade; todavia, as quantidades de aplicação devem ser 

dosadas de acordo com as características de cada solo, uma vez que podem ocorrer 

alterações na composição química do solo e a lixiviação de vários íons como, por 

exemplo, nitrato e potássio, que podem acarretar impactos nas águas subterrâneas. 

 

3.5 SODA CÁUSTICA 
 

O hidróxido de sódio puro (NaOH) é um sólido incolor que não ocorre na 

natureza. Em função de sua ação corrosiva em várias substâncias é também 

chamado de soda cáustica (ULLMANN’s, 1993). 

A solução de soda cáustica é obtida por meio da eletrólise de uma solução 

tratada de cloreto de sódio e água. No Brasil ela é obtida através de três processos 

diferentes, que são a eletrólise por meio da utilização de células de diafragma, 

células de mercúrio e células de membrana. 

A produção brasileira de soda cáustica em 2005 foi de 1,341 milhões de 

toneladas, sendo que 72 % foram produzidos através da tecnologia de células de 

diafragma, 23 % por células de mercúrio, e os 5 % restantes por células de 

membranas (ABICLOR, 2007). As principais empresas produtoras de soda cáustica 

e as suas respectivas participações no mercado são apresentadas na Tabela 7. 
 
Tabela 7 – Principais empresas produtoras de soda cáustica no Brasil e suas participações no 

mercado. 

Empresa Participação no mercado (%) 
Aracruz 1,6 
Braskem 37,2 
Canexus 3,5 
Carbocloro 20,9 
Dow Brasil 28,0 
Igarassu 2,2 
Pan Americana 0,5 
Solvay Indupa 6,1 
Fonte: ABICLOR (2007). 
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Entre as aplicações da soda cáustica se destaca a sua utilização na 

fabricação de óleos, gorduras, alumínio, papel, sabões, detergentes, e mais 

recentemente sendo utilizada como catalisador na produção do biodiesel. Neste 

último caso ela é utilizada para tornar a reação de produção do biodiesel mais rápida 

e eficiente.  

Segundo Muniyappa, Brammer e Noureddini (1996) praticamente todos os 

produtores de biodiesel utilizam catalisadores alcalinos em seus sistemas de 

produção, visto que são os mais baratos, ativos e que oferecem menores riscos a 

corrosão dos equipamentos. 

Sabendo que esse trabalho visa obter o ICV do biodiesel através da técnica 

de ACV e que conforme foi dito no item 3.2.6.3.1, o catalisador considerado na 

produção de biodiesel será a soda cáustica, é necessário conhecer todos os 

processos e matérias-primas envolvidas no seu processamento.  

A seguir, são descritos os processos envolvidos na obtenção deste insumo. 

 

3.5.1 PRODUÇÃO DA SODA CÁUSTICA 

 As matérias-primas básicas nos processos de produção industrial da soda 

cáustica são a água, a energia elétrica e o sal comum (NaCl), o qual pode ser de 

origem marinha ou de sal-gema.  

Segundo DNPM (2006) no Brasil o sal é obtido por meio da mineração do sal 

gema e através da evaporação solar e a vácuo da água do mar. No ano de 2005, a 

produção brasileira de sal foi de 7.297 mil toneladas, dos quais 77 % foram obtidos 

por evaporação solar, 21 % por mineração do sal gema e 2 % por evaporação a 

vácuo. 

 A maior parte do sal marinho brasileiro é proveniente do estado do Rio 

Grande do Norte, que é responsável por 93 % de todo o sal marinho produzido no 

território nacional. Em relação a produção de sal gema é dado destaque aos dois 

únicos produtores brasileiros que são os estados da Bahia e Alagoas. 

A obtenção da soda cáustica ocorre através da eletrólise do sal em solução 

aquosa (salmoura) de acordo com a equação química abaixo. 

 

2NaCl    +   2 OH2    →   2Cl    +   2H    +   2NaOH 
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Durante a eletrólise, dois eletrodos são imersos em salmoura e submetidos a 

corrente elétrica para que os íons de sódio se movam em direção ao eletrodo 

negativo (cátodo) e os íons cloreto se movam em direção ao eletrodo positivo 

(ânodo). Além da soda, são obtidos como co-produtos o hidrogênio e o cloro. 

Mundialmente a produção industrial da soda cáustica através da eletrólise do 

cloreto de sódio é realizada através de três processos: o diafragma, mercúrio e o de 

membranas.  

O processo diafragma é caracterizado por ser simples e consumir menos 

energia em relação ao processo de mercúrio. A sua principal desvantagem é a 

geração de soda cáustica em uma solução de baixa concentração, que deve passar 

por uma série de operações para atingir o nível de pureza necessário para o uso 

industrial. Além disso, o cátodo utilizado na eletrólise é recoberto por fibras de 

asbestos que são a principal fonte de poluição desse processo (BORGES, 2004). 

O processo de mercúrio tem como principal vantagem a geração de uma 

solução de soda cáustica com alta concentração no final do processo. Como 

desvantagens destacam-se as graves conseqüências ambientais da utilização de 

mercúrio líquido, que no processo funciona como catalisador. Esse processo está 

em desuso, e está sendo substituído pelos processos de células de membranas e 

diafragma. 

Já o processo de membranas é o mais recente e apresenta vantagens em 

relações aos dois processos citados anteriormente. As vantagens são ecológicas, 

visto que o processo não utiliza mercúrio nem asbestos e, além disso, é um 

processo com melhor eficiência energética e que oferece uma solução de soda com 

alta pureza (ULLMANN’s, 1993). 

Neste presente trabalho o método de produção de soda cáustica adotado 

será o de células de mercúrio, assim sendo, a seguir são descritas as etapas de 

obtenção da soda por esse processo. 

 
3.5.1.1 EXTRAÇÃO DO SAL 

 O sal utilizado nas empresas produtoras de soda cáustica é um insumo de 

origem marinha ou de sal gema, que é obtido através da evaporação solar da água 

do mar, evaporação mecanizada ou mineração do sal gema. 
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A mineração do sal gema ocorre em função da localização do depósito. Nos 

casos em que os depósitos estão mais superficiais é utilizado um sistema de duplo 

tubo, sendo que a água é injetada por um deles e no outro é recuperada a salmoura.  

No caso de depósitos mais profundos, a água é injetada sob pressão por um 

poço e a salmoura é retirada por meio de outro poço. De maneira geral o sal-gema é 

extraído por dissolução através da injeção de água no depósito, sendo em seguida 

feito o retorno da salmoura a superfície para sofrer a purificação (BORGES, 2004). 

 O método de obtenção do sal por evaporação direta da água do mar é um 

método largamente utilizado em países tropicais, como é o caso do Brasil. Já em 

países de clima temperado o método mais utilizado é a mineração do sal gema.  

 
3.5.1.2 PREPARAÇÃO DA SALMOURA 

 Após a obtenção do sal, ele é dissolvido em água, em uma concentração de 

aproximadamente 25 % do peso total. Como o sal obtido dos depósitos naturais 

possui uma série de impurezas, a salmoura formada pela sua dissolução em água 

deve ser purificada antes de entrar na célula eletrolítica. 

 Segundo Borges (2004) a purificação da salmoura consiste das etapas de 

precipitação e filtração. Na primeira etapa são adicionadas a solução de salmoura a 

barrilha (Na2CO3), clorato de sódio (NaOCl) e CaCl2, ocorrendo a precipitação de 

impurezas como os íons Ca2+, Mg2+, Fe3+, Al3+ e (SO2-)4. Na segunda etapa, as 

impurezas precipitadas são removidas por filtração.  

 A solução de salmoura livre das impurezas é então acidificada com ácido 

clorídrico para aumentar a vida útil do ânodo de titânio da célula eletrolítica. Em 

seguida a salmoura é levada para as células eletrolíticas onde vai ocorrer a 

produção da soda cáustica. 

 
3.5.1.3 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA SODA CÁUSTICA PELO PROCESSO DE MERCÚRIO 

No processo de mercúrio, a salmoura e o mercúrio (cátodo) entram na célula 

eletrolítica de forma contínua. A passagem de corrente elétrica na célula provoca a 

decomposição da salmoura, liberando gás cloro no ânodo e sódio metálico no 

cátodo. 

O gás cloro é removido do cátodo sendo resfriado, seco e comprimido, já o 

sódio combina-se com o mercúrio formando uma amálgama de sódio. O amalgama 
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é processado em um reator separador (decompositor) que possui um ânodo de 

grafite, sendo o amálgama o cátodo.  

Neste reator ocorre uma forte reação exotérmica da amálgama com a água, 

catalisada com grafite, formando a soda cáustica e o gás hidrogênio. O mercúrio 

livre retorna a célula eletrolítica onde é reusado (GALDIANO, 2006).  

 A solução de soda cáustica com concentração 50 % em peso produzida no 

reator de separação é resfriada, filtrada e enviada para tanques de armazenamento 

para em seguida ser comercializada.  

A Figura 8 apresenta o fluxograma do processo de produção da soda cáustica 

pela tecnologia de célula de mercúrio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8 – Fluxograma do processo de produção de soda cáustica pelo processo de mercúrio. 

Fonte: BORGES (2004). 
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4 PLANO DE TRABALHO 
 

4.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A revisão bibliográfica tem por objetivos adquirir conhecimento e levantar as 

informações necessárias sobre os assuntos a serem tratados, que são a ACV, 

biodiesel e toda a sua cadeia produtiva.  

Inicialmente procurou-se conhecer a ACV, abordando o seu conceito, 

histórico, aplicações, limitações, metodologias de execução e atualizações. Em 

seguida buscou-se conhecer o estado da arte do biodiesel, levantando informações 

sobre as características do mercado brasileiro (verificando as empresas que 

participam do mercado), as etapas de produção, as tecnologias, matérias-primas e 

os produtos intermediários.  

O levantamento das informações foi realizado por meio de consultas a livros, 

artigos científicos, normas técnicas, páginas da internet, comunicação oral e escrita 

e outras publicações disponíveis. 

 

4.2 EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA 
 

Para atingir o objetivo proposto nesse trabalho utilizou-se a metodologia de 

ACV empregando as normas NBR ISO 14040 (ABNT, 2001), NBR ISO 14041 

(ABNT, 2004a) e ISO 14043 (ISO, 2000) que fornecem um guia geral, apresentando 

os princípios e requisitos necessários para execução de um estudo de ACV. 

Como esse estudo visa à obtenção de um ICV do biodiesel etílico do óleo de 

girassol para auxiliar na construção de um banco de dados de apoio a futuros 

estudos de ACV, a fase de avaliação de impactos ambientais não será realizada. 

Na execução da ACV, definiram-se inicialmente o objetivo e o escopo do 

estudo. Em relação ao escopo desenharam-se fluxogramas das etapas que 

compõem o ciclo de vida do biodiesel, as quais incluem todas as atividades que vão 

desde a extração e processamento das matérias-primas, manufatura, transporte, 

distribuição, uso, reuso, manutenção e disposição final. 

Definiram-se fronteiras para limitar as etapas existentes na produção do 

biodiesel. Assim sendo, definiu-se um sistema de produto que considerou todas as 
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etapas de produção do biodiesel que vão desde a extração das matérias-primas 

necessárias para seu processamento até o portão da fábrica.  

Essas etapas incluem a produção dos grãos de girassol, óleo de girassol, 

cana-de-açúcar, álcool etílico anidro, soda cáustica e biodiesel. 

As empresas consideradas neste estudo são a Soyminas e a Biolix, as quais 

recebem os grãos de girassol e produzem o óleo através da prensagem mecânica a 

frio, e recebem a soda cáustica e o álcool etílico anidro produzindo o biodiesel 

através da transesterificação. 

No escopo também foram definidas a função do sistema de produto, a 

unidade funcional, o fluxo de referência, entre outros itens. Em seguida realizou-se a 

coleta de dados para cada quantificar os fluxos de material e energia que entram e 

saem do sistema de produto que foi definido.  

Visando facilitar a execução dessa etapa, dividiu-se o sistema de produto nos 

subsistemas de produção dos grãos de girassol, óleo de girassol, cana-de-açúcar, 

álcool etílico anidro, soda cáustica e biodiesel. 

O subsistema de produção dos grãos de girassol considerou a tecnologia de 

plantio direto e a utilização de insumos agrícolas como as sementes, fertilizantes 

(NPK), calcário, defensivos (herbicidas e pesticidas) e óleo diesel utilizado no 

maquinário agrícola.  

A coleta de dados para as atividades existentes nesse subsistema realizou-se 

através da utilização de publicações como artigos e livros, através do contato com 

pesquisadores da cultura do girassol no Brasil e também através de consultas a 

bancos de dados.  

Logo após a coleta de dados realizaram-se procedimentos de cálculo para 

adequação de cada dado coletado ao fluxo de referência, e em seguida obteve-se o 

ICV da produção dos grãos de girassol. 

Apesar da localização da produção dos grãos de girassol utilizados na 

Soyminas ser diferente da localização dos grãos utilizados na Biolix, obteve-se 

apenas um único ICV de produção dos grãos que foi elaborado baseando-se no 

consumo médio de insumos para a cultura do girassol no Brasil. 

O subsistema de produção do óleo de girassol considerou que após a 

produção dos grãos, eles são transportados em caminhões (transporte rodoviário) 

até a fábrica de extração do óleo. Na fábrica de óleo, os grãos sofrem um processo 
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de pré-aquecimento e laminação, para em seguida serem prensados a frio para 

obtenção do óleo de girassol.  

A coleta de dados para esse subsistema realizou-se através da utilização de 

bancos de dados e através de contatos com a Biolix e com empresas produtoras de 

equipamentos para extração de óleos vegetais. 

Logo após a coleta de dados realizaram-se procedimentos de cálculo para 

adequação de cada dado ao fluxo de referência e para a alocação das cargas 

ambientais entre o óleo de girassol e a torta. Em seguida obteve-se o ICV da 

produção do óleo de girassol. 

Para esse subsistema também obteve-se apenas um ICV, neste caso para 

produção do óleo de girassol, visto que a produção deste insumo nas duas 

empresas consideradas é realizada através da utilização da mesma tecnologia, isto 

é, a prensagem mecânica a frio dos grãos. 

O subsistema de produção da cana-de-açúcar considerou a utilização de 

insumos agrícolas como os fertilizantes (NPK), calcário, defensivos e óleo diesel no 

maquinário agrícola. Considerou-se também que a cana é colhida queimada e 

manualmente. 

A coleta de dados para esse subsistema realizou-se por meio de consultas a 

publicações científicas e bancos de dados. Após a coleta de dados realizaram-se 

procedimentos de cálculo para conversão dos dados ao fluxo de referência adotado. 

Em seguida obteve-se o ICV para a produção da cana-de-açúcar. 

O subsistema de produção do álcool etílico anidro considerou que após a 

produção da cana-de-açúcar ela é transportada (transporte rodoviário) até uma usina 

onde será submetida a um processo de extração para obtenção do bagaço e caldo 

da cana. O bagaço é queimado para geração de vapor e energia elétrica na usina, já 

o caldo é submetido a fermentação, destilação e desidratação até a obtenção do 

álcool etílico anidro. 

Utilizaram-se publicações científicas e bancos de dados na coleta dos dados 

para esse subsistema. Após a coleta dos dados eles submeteram-se a 

procedimentos de cálculo para conversão ao fluxo de referência, e em seguida 

obteve-se o ICV para produção do álcool etílico anidro. 

Os dados dos ICVs obtidos para produção da cana-de-açúcar e do álcool 

refletem a realidade brasileira, visto que são baseados nas tecnologias existentes na 
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região centro-sul, a maior produtora de açúcar e álcool do Brasil. 

O subsistema de produção de soda cáustica considerou o processo de 

mercúrio. Os dados coletados para esse subsistema foram provenientes de 

publicações científicas e bancos de dados. 

Logo após a coleta de dados realizaram-se procedimentos de cálculo para 

adequação de cada dado ao fluxo de referência e para a alocação das cargas 

ambientais entre a soda cáustica, hidrogênio e cloro. Em seguida obteve-se o ICV 

para produção da soda cáustica. 

O subsistema de produção de biodiesel levou em consideração a produção do 

biodiesel nas usinas Soyminas e Biolix, as quais produzem o biodiesel etílico do óleo 

de girassol utilizando as mesmas tecnologias. 

Os dados coletados para esse subsistema foram obtidos através de contatos 

com produtores de biodiesel, publicações científicas e bancos de dados.  

Após a coleta, os dados foram submetidos a procedimentos de cálculo 

visando adequá-los ao fluxo de referência adotado no estudo. Além disso, também 

realizou-se um procedimento de alocação de cargas ambientais entre o biodiesel e 

glicerina. Finalizando obteve-se o ICV para produção do biodiesel. 

Após a análise de inventário iniciou-se a interpretação dos dados obtidos nos 

ICVs, na qual os dados foram analisados, algumas limitações foram explicadas e 

foram fornecidas recomendações. 

Através de interpretação verificaram-se os temas ambientais mais relevantes, 

como, por exemplo, os subsistemas do ciclo de vida do biodiesel com questões 

ambientais mais significativas. Além disso, através das análises de completeza, 

sensibilidade e consistência fez-se considerações sobre as imprecisões do estudo e 

verificou-se a confiabilidade dos dados. 
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5 RESULTADOS 
  

Para tornar a exposição deste capítulo mais ordenada, ele foi dividido em 

definição de objetivo, definição do escopo, análise de inventário e interpretação.

 Antes da execução da ACV buscou-se conhecer o mercado do biodiesel e de 

suas matérias-primas, isto é, girassol, óleo de girassol, cana-de-açúcar e álcool 

etílico. 

 

- Mercado de girassol e óleo de girassol 

Mundialmente de acordo com a safra 2003/2004 o girassol destaca-se como 

sendo a quinta oleaginosa em produção em grãos com aproximadamente 26 

milhões de toneladas (LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005). A Tabela 8 apresenta a 

produção mundial de oleaginosas de acordo com a safra 2003/2004. 

 
Tabela 8 – Produção mundial de oleaginosas pela safra 2003/2004. 

Produto Oleaginosa 
 (milhões t) (%) 
Soja 190,1 56,6 
Colza 39,0 11,6 
Algodão 35,2 10,5 
Amendoim 32,1 9,6 
Girassol 26,0 7,7 
Dendê 8,1 2,4 
Coco 5,4 1,6 
Dendê* 143,5 - 
Oliva - - 
Total 335,8 100 
*Milhões de toneladas de cachos 

Fonte: LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005. 

 

 No que se refere a área, produção e produtividade mundial do girassol, 

verificou-se que de 1994 a 2003 houve um aumento de cerca de 22 % na área 

plantada, totalizando 22,7 milhões de hectares. Apesar do aumento da área, a 

produção no mesmo período se estabilizou em torno de 24,4 milhões de toneladas. 

Deste modo, a produtividade que em 1994 era de 1.252 kg ha-1, passou para 1.145 

kg ha-1. 

Essa diminuição na produtividade pode ser explicada pela maior ocorrência 

de doenças na cultura, o cultivo da planta em área de pouca fertilidade e fatores 

econômicos como os custos de produção. A Tabela 9 apresenta a evolução na área, 

produção e produtividade do girassol no mundo. 



76 
 

 
Tabela 9 – Evolução da área, produção e produtividade de girassol no mundo. 

Ano Área (1.000 ha) Produção (1.000 t) Produtividade (kg ha-1) 
    
1994 18.630 23.331 1.252 
1995 20.393 25.742 1.262 
1996 18.961 23.800 1.255 
1997 19.053 23.258 1.221 
1998 21.459 26.611 1.240 
1999 23.091 27.263 1.181 
2000 20.016 23.182 1.158 
2001 18.826 21.398 1.137 
2002 20.234 23.902 1.181 
2003 22.737 26.039 1.145 
Fonte: LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005. 

 

 Os maiores produtores mundiais dessa cultura são a Rússia, Ucrânia, União 

Européia, China, Índia e Estados Unidos. Juntos os países europeus respondem por 

aproximadamente 49,9 % da produção mundial de grãos da safra 2003/2004 (LEITE; 

BRIGHENTI; CASTRO, 2005). A Tabela 10 apresenta os maiores produtores 

mundiais de girassol. 

 
Tabela 10 – Maiores produtores mundiais de girassol pela safra de 2003/2004. 

País Grãos (1.000 t) 
  
Rússia 4.850 
Ucrânia 4.252 
União Européia 3.890 
Argentina 3.200 
China 1.900 
Índia 1.700 
Estados Unidos 1.209 
Mundo 26.039 
Fonte: LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005. 

 

Em relação aos usos do girassol, a maior parte da produção é direcionada 

para o segmento industrial visando a produção de óleo e farelo. O óleo possui a 

finalidade de atender a demanda humana e o farelo a demanda da alimentação 

animal. Também existem outros usos girassol como, por exemplo, a produção da 

oleaginosa para a alimentação de pássaros, produção de silagem e produção 

ornamental. 

 

O girassol apesar de ser a quinta oleaginosa em relação a produção mundial 

de grãos na safra 2003/2004, responde por 9 % da produção mundial de óleos 

vegetais, ocupando a quarta posição neste quesito, com um total de 9,1 milhões de 
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toneladas de óleo produzidas (LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005). A Tabela 11 

apresenta a produção mundial de óleos vegetais de acordo com a safra 2003/2004. 

 
Tabela 11 – Produção mundial de óleos vegetais pela safra 2003/2004. 

Produto Óleo 
 (milhões t) (%) 
Soja 31,0 30,6 
Colza 14,0 13,8 
Algodão 3,8 3,8 
Amendoim 5,0 4,9 
Girassol 9,1 9,0 
Dendê 3,6 3,6 
Coco 3,3 3,3 
Dendê* 28,7 28,3 
Oliva 2,8 2,8 
Total 101,3 100 
*Milhões de toneladas de cachos 

Fonte: LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005. 

 

Quanto a evolução da produção de óleo de girassol no mundo verificou-se 

que de 1994 a 2003 houve uma queda de 0,2 % ao ano, o que resultou em uma 

produção média no período de 8,6 milhões de toneladas ao ano. A Tabela 12 

apresenta a evolução da produção mundial de óleo de girassol. 

 
Tabela 12 – Evolução da produção de óleo de girassol no mundo. 

Ano Óleo (1.000 t) 
  
1994 8.248 
1995 8.998 
1996 8.575 
1997 8.354 
1998 9.228 
1999 9.531 
2000 8.331 
2001 7.480 
2002 8.260 
2003 9.172 
Fonte: LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005. 

 

Os maiores produtores mundiais de óleo de girassol são a União Européia, 

Rússia, Ucrânia, Argentina, Índia, Turquia e África do Sul. Juntos eles respondem 

por cerca de 80 % do óleo de girassol produzido no mundo.  

A Tabela 13 apresenta os maiores produtores de óleo de girassol no mundo 

de acordo com a safra 2003/2004. 
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Tabela 13 – Maiores produtores mundiais de óleo de girassol pela safra de 2003/2004. 

País Óleo (1.000 t) 
  
União Européia 1.968 
Rússia 1.715 
Ucrânia 1.300 
Argentina 1.275 
Índia 621 
Turquia 440 
África do Sul 270 
Mundo 9.172 
Fonte: LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005. 

 

Quase todo o óleo bruto produzido no mundo é refinado visando a elaboração 

de produtos usados na alimentação humana (óleo de cozinha e margarina) e é 

também utilizado na produção de fármacos e cosméticos. 
 

No Brasil, a produção de girassol é pouco expressiva, tendo participado com 

aproximadamente 0,56 % da produção mundial nos últimos dois anos. Em 

contrapartida a esse baixo percentual, a produção nacional cresceu 

aproximadamente 21 % de 1999 a 2004, passando de 116,0 mil toneladas em 1999 

para 147 mil toneladas em 2004 (LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005).  

Esse aumento de interesse ocorreu devido ao surgimento de indústrias 

interessadas em adquirir o produto e a necessidade dos agricultores de novas 

opções de cultivo. A Tabela 14 apresenta a evolução da área, produção e 

produtividade de grãos de girassol no Brasil. 

 
Tabela 14 – Evolução da área, produção e produtividade de grãos de girassol no Brasil. 

Ano Área (ha) Produção (t) Produtividade (kg ha-1) 
1999 77.000 116.000 1.506 
2000 90.000 135.000 1.500 
2001 97.000 141.000 1.454 
2002 95.000 128.000 1.347 
2003 93.000 121.000 1.301 
2004 94.000 147.000 1.564 
Fonte: LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005. 

 

Em relação aos sistemas de produção no Brasil, na região centro-oeste 

predomina médios e grandes produtores, já na região sul existe o predomínio de 

pequenos produtores que são considerados agricultura familiar. Os maiores 

produtores de girassol no Brasil são localizados nos estados de Goiás (maior 

produtor de girassol no país) São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio 

Grande do Sul e Paraná. 
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Os principais usos dos grãos de girassol no Brasil são como matérias-primas 

para indústria de óleo, silagem e ração animal (CALVASIN, 2001). 

Em relação a industrialização dos grãos de girassol e produção do óleo, o 

país tem predomínio de médias e grandes indústrias localizadas no estado de Goiás, 

São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Como exemplo, temos a Caramuru 

Alimentos localizada em Itumbiara-GO, a Cocamar em Maringá-PR e a Bunge 

Alimentos em Ourinhos-SP que são indústrias de grande porte que produzem óleo 

de girassol para fins comestíveis (informação escrita)6.  

Para atender toda a demanda nacional de grãos de girassol e óleo de 

girassol, o Brasil importa esses produtos, principalmente da Argentina. A maior parte 

refere-se aos óleos (bruto e refinado) que correspondem a 79 % das importações de 

acordo com o ano de 2003, totalizando 26.519 toneladas (LEITE; BRIGHENTI; 

CASTRO, 2005). 

 

No Brasil as indústrias que processam o girassol visam basicamente atender 

as demandas alimentares da população brasileira. No entanto, o óleo de girassol 

tem sido mencionado como uma matéria-prima promissora na produção de biodiesel 

nas regiões sul, sudeste e centro-oeste.  

Então além das empresas que visam o mercado alimentício, existem outras 

que estão processando óleo de girassol para fins combustíveis produzindo o 

biodiesel. Estas empresas serão apresentadas na descrição do mercado do 

biodiesel. 

 

- Mercado de cana-de-açúcar e álcool 

Os maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar de acordo com a safra 

2005/2006 são o Brasil, Índia, China e Paquistão. Nessa safra o Brasil foi campeão 

mundial de produção de cana, respondendo por aproximadamente 41,8 % de toda a 

cana produzida no mundo (CONAB, 2006a).  

A Tabela 15 apresenta os maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar de 

acordo com a safra 2005/2006. 

 

 
                                                 
6 Informação escrita fornecida pela pesquisadora Regina Maria Villas Boas de Campos Leite 
(Embrapa Soja), através do e-mail: regina@cnpso.embrapa.br, no dia 01 de novembro de 2005. 
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Tabela 15 – Maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar pela safra de 2005/2006. 

País Cana-de-açúcar (milhões de t) % total 
   
Brasil 431,4 41,8 
Índia 232,3 23,0 
China 87,8 8,7 
Paquistão 47,2 4,7 
México 45,2 4,5 
Tailândia 43,7 4,3 
Colômbia 39,9 3,9 
Austrália 37,8 3,7 
Indonésia 29,5 2,9 
Estados Unidos 25,3 2,5 
Total 1.011,6 100 
Fonte: CONAB (2006a) 

 

Em relação ao álcool etílico, os maiores produtores mundiais são os Estados 

Unidos, com 18,5 bilhões de litros/ano; o Brasil, com cerca de 17 bilhões de 

litros/ano e a China com 3,7 bilhões de litros/ano (CANAPLAN, 2006). 

 

Segundo dados da CONAB (2006a) a produção brasileira de cana-de-açúcar 

na safra 2005/2006 foi de 431,4 milhões de toneladas. Nessa mesma safra a área 

total ocupada e a produtividade foram de respectivamente 5.840 mil hectares e 

73.868 kg de cana por hectare. 

 A região centro-sul participou com 373,74 milhões de toneladas (86,6 % da 

produção nacional) dessa safra, ocupando uma área de 4.744 mil hectares (81,2 % 

da área plantada no território nacional), detendo uma produtividade de 78.776 kg de 

cana por hectare. 

 Em relação aos usos da cana-de-açúcar, do total produzido 216 milhões de 

toneladas (50,1 %) destinaram-se à fabricação de açúcar, 178,37 milhões (41,3 %) à 

produção de álcool etílico, e o restante, 37,03 milhões (8,6 %) a fabricação de 

cachaça, alimentação animal, sementes, fabricação de rapadura, açúcar mascavo e 

outros fins (CONAB, 2006a). 

 De acordo com os dados da safra 2005/2006 a produção nacional de açúcar 

foi de 26,71 milhões de toneladas, das quais 22,48 milhões (84,2 %) foram 

produzidas na região centro-sul. 

  

Segundo Conab (2006a) o Brasil produziu 16,99 bilhões de litros de álcool 

etílico no período de 2005/2006. Desse total, 9,105 bilhões de litros (53,6 %)  

corresponderam a álcool etílico anidro, 7,746 bilhões (45,6 %) a álcool etílico 
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hidratado, e o restante,  145,945 milhões (0,80 %) a álcool neutro. A região centro-

sul participou com 15,3 bilhões de litros (90,1 %) do total produzido de álcool nesse 

período, dos quais 8,105 bilhões de litros corresponderam a álcool anidro, 7,102 

bilhões a álcool hidratado e 86,4 milhões a álcool neutro. 

A Tabela 16 apresenta a produção brasileira de cana-de-açúcar, açúcar e 

álcool etílico (anidro e hidratado) no período de 2005/2006 e uma estimativa para o 

período de 2006/2007. 

 
Tabela 16 – Produção brasileira de cana-de-açúcar, açúcar e álcool (anidro e hidratado) no período 

de 2005/2006 e estimativas de produção para o período de 2006/2007. 

Período Cana-de-açúcar 
(milhões de t) 

Açúcar 
(milhões de t) Álcool etílico (bilhões de litros) 

   Total Anidro Hidratado 
2005/2006 431,4 26,71 16,99 9,105 7,746 
Estimativa 2006/2007 475,7 30,02 17,64 8,389 9,188 
Fonte: CONAB (2006a). 

 

- Mercado de biodiesel 

A inserção do biodiesel na matriz energética brasileira deu-se no 

estabelecimento da Lei nº 11.097/2005, a qual fixou os percentuais mínimos de 

mistura de biodiesel ao óleo diesel. Através dessa lei, desde janeiro de 2008, a 

mistura com 2 % de biodiesel é obrigatória, e a partir de janeiro de 2013, a 

obrigatoriedade passará a 5 % (PNPB, 2005a). 

 Como a obrigatoriedade de biodiesel na mistura com óleo diesel foi de 2 % 

em janeiro de 2008 e será de 5 % em janeiro de 2013, serão necessários 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento e uma produção cada vez maior por 

parte das indústrias de biodiesel. A Tabela 17 mostra as projeções de produção de 

óleo diesel e a produção de biodiesel correspondente para alcançar as porcentagens 

estipuladas pela lei 11.097/2005. 

 
Tabela 17 – Previsão do Consumo de óleo diesel e biodiesel. 

Ano 2005 2008 2013 
Porcentagem de biodiesel (%) 2,0 2,0 5,0 
Consumo de óleo diesel (bilhões de litros) 40,0 42,0 48,0 
Necessidade de biodiesel B2 (bilhões de litros) 0,8 0,84  
Necessidade de biodiesel B5 (bilhões de litros)   2,4 
Fonte: Del Vecchio (2006). 
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Em 2006 o mercado brasileiro de biodiesel possuía um total de 35 plantas, 

sendo 10 com produção autorizada para produção de biodiesel (ANP, 2006). Essas 

dez plantas produziam em torno de 215 milhões de litros ao ano, já as plantas sem 

autorização (com pedido de autorização em análise) produziam 1.165 milhões de 

litros ao ano, totalizando uma capacidade produtiva de 1.380 milhões de litros ao 

ano.  

Ressalta-se que as plantas que não possuem autorização produzem o 

biodiesel para uso próprio, ou para troca com outras empresas ou consórcio de 

empresas, ditas cooperativas. A Tabela 18 apresenta as características das plantas 

autorizadas pela ANP para produção de biodiesel no Brasil em 2006. 
 
Tabela 18 – Plantas autorizadas para produção de biodiesel no Brasil em 2006 e suas características. 

Usina Local Capacidade de produção 
(milhões de L/ano) Tipo de oleaginosa Rota tecnológica 

Soyminas Cássia – MG 12,0 Girassol, soja e nabo forrageiro Etílica 
Agropalma Belém – PA 24,0 Dendê Metílica 
Brasil Biodiesel Teresina – PI 0,6 Mamona Metílica 
Biolix Rolândia – PR 9,0 Girassol e nabo forrageiro Etílica 
Brasil Biodiesel Floriano – PI 27,0 Mamona Metílica 
NUTEC Fortaleza – CE 24,0 Mamona Metílica 
Fertibom Catanduva – SP 6,0 Várias Etílica/Metílica 
Renobrás Dom Aquino –MT 6,0 Mamona Metílica/Etílica 
Granol Campinas – SP 39,9 Soja Metílica 
Granol Anápolis – GO 60,0 Soja Metílica 
Fonte: ANP (2006a). 

 

Dentre as usinas produtoras de biodiesel no Brasil, as que utilizam girassol 

como matéria-prima são a Soyminas e a Biolix. 

A Soyminas é uma empresa localizada no município de Cássia no estado de 

Minas Gerais. Ela possui em suas instalações uma fábrica de óleo vegetal e uma 

refinaria de biodiesel com capacidade de 12 milhões de litros ao ano. Nesta empresa 

são utilizadas as tecnologias de extração mecânica a frio dos grãos para obtenção 

do óleo vegetal, e a transesterificação etílica alcalina do óleo vegetal para a 

produção do biodiesel. A Soyminas produz e comercializa biodiesel, glicerina, farelo 

de soja, farelo de girassol e farelo de nabo forrageiro (SOYMINAS BIODIESEL, 

2005). 

A Biolix é uma empresa de biodiesel localizada em Rolândia no estado do 

Paraná com capacidade de produção de 9 milhões de litros de biodiesel ao ano. 

Essa empresa possui uma fábrica de óleo vegetal situada na mesma instalação da 

unidade de transesterificação e utiliza a tecnologia extração mecânica a frio dos 
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grãos para produção do óleo de girassol e transesterificação etílica para produção 

do biodiesel (informação oral)7. A Biolix produz e comercializa biodiesel, glicerina, 

farelo de girassol e nabo forrageiro. 

Descrito o mercado de biodiesel e de suas matérias-primas iniciou-se a 

execução da ACV. 

 

5.1 EXECUÇÃO DA ACV 
 

5.1.1 DEFINIÇÃO DO OBJETIVO 

O objetivo do estudo é disponibilizar um ICV do biodiesel para compor um 

banco de dados brasileiro de apoio a futuros estudos de ACV. Este ICV tem como 

público alvo os executores de ACV que utilizem em seu sistema de produto o 

biodiesel. 

 

5.1.2 DEFINIÇÃO DO ESCOPO 

 
5.1.2.1 DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO, UNIDADE FUNCIONAL E FLUXO DE REFERÊNCIA. 

Para a execução da ACV estabeleceu-se que a função do sistema de produto 

é gerar energia para motores de ciclo diesel. 

Também deve ser estabelecida uma unidade funcional que estabeleça uma 

quantificação do exercício da função. Assim sendo, definiu-se como unidade 

funcional a geração de 39,1 GJ de energia, valor ao qual todas as entradas e saídas 

do sistema de produto serão relacionadas. 

Uma vez definida a unidade funcional, definiu-se um fluxo de referência para 

quantificar a quantidade de produto necessária para cumprir a função. Desse modo, 

sabendo que o poder calorífico do biodiesel de óleo de girassol é de 9.342 kcal kg-1 

(CERBIO, 2006), são necessários 1.000 kg de biodiesel para produzir 39,1 GJ de 

energia a serem utilizados em motores a óleo diesel. 

 
5.1.2.2 DEFINIÇÃO DAS FRONTEIRAS 

A seguir são descritas as fronteiras consideradas nesse estudo: 

- nessa ACV adotou-se uma abordagem Cradle to Gate (berço ao portão da 

                                                 
7 Informação oral fornecida por Antônio dos Reis Félix, diretor da empresa Biolix, através de contato 
por telefone no mês de janeiro de 2006. 
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fábrica) visto que seu objetivo é disponibilizar um ICV para compor um banco 

de dados. Isso significa que as etapas do ciclo de vida do produto 

consideradas foram as de beneficiamento dos recursos naturais, fabricação 

dos produtos intermediários e fabricação do produto principal. As etapas de 

uso e disposição final foram desconsideradas. Deste modo, esse trabalho 

incluiu as etapas de produção dos grãos de girassol, óleo de girassol, cana-

de-açúcar, álcool etílico anidro, soda cáustica e produção do biodiesel. Já as 

etapas de distribuição e uso do biodiesel foram desconsideradas.  

A Figura 9 apresenta as etapas consideradas no estudo adotando a 

abordagem Cradle to Gate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 9 – Etapas consideradas no estudo adotando a abordagem Cradle to Gate. 
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Oriente Médio, e o cloreto de potássio importado da Rússia. 

Como foram importados, eles não estão inseridos na fronteira geográfica 

estabelecida, mas apesar disso como a importação desses insumos é uma 

realidade do mercado brasileiro e os aspectos ambientais referentes as suas 

obtenções estavam disponíveis, as etapas referentes a suas obtenções e 

suas respectivas cargas ambientais foram consideradas no estudo. 

- fronteiras temporais: os dados coletados e adotados nesse trabalho 

assinalam ser de data compreendida entre os anos de 1997 até 2007; 

- fronteiras tecnológicas: definiu-se que as tecnologias adotadas no ciclo de 

vida do biodiesel são o plantio direto para a produção da oleaginosa, a 

prensagem mecânica a frio para a extração do óleo, o processo de mercúrio 

para produção de soda cáustica, a colheita manual da cana-de-açúcar e 

utilização da vinhaça como adubo, a fermentação do caldo da cana para 

produção do álcool e utilização do bagaço como fonte de energia e a 

transesterificação etílica alcalina do óleo de girassol para produção de 

biodiesel. 

No caso da produção dos grãos de girassol, adotou-se o sistema de plantio 

direto porque é a tecnologia mais utilizada de acordo com a realidade 

brasileira. Em relação ao procedimento para produção do óleo de girassol 

considerou-se a extração mecânica a frio que é uma tecnologia apropriada ao 

girassol, visto que é uma oleaginosa com alto teor de óleo.  

No ciclo agroindustrial do álcool foram adotadas as tecnologias mais 

utilizadas na região centro sul (maior região produtora de cana e álcool do 

Brasil) do Brasil no ano de 2005. Deste modo, na fase agrícola considerou-se 

a colheita 100 % manual da cana-de-açúcar, uma vez que em 2005 esse tipo 

de colheita era predominante. Já na fase industrial considerou-se a produção 

do álcool pela fermentação do caldo da cana e a utilização do bagaço da cana 

como fonte energética na usina. Além disso, a vinhaça produzida na fase 

industrial foi utilizada na fase agrícola, o que diminui a demanda da cana por 

fertilizantes.  

Na produção de soda cáustica adotou-se o processo de mercúrio uma vez 

que considerou-se a empresa Solvay Indupa. Esta empresa, em 2005, teve o 

processo de mercúrio como o mais utilizado na produção da soda. Já na 
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produção de biodiesel considerou-se o processo de transesterificação. Optou-

se pela transesterificação porque é a tecnologia que oferece maiores 

rendimentos e é a mais utilizada no Brasil e no mundo. 
  

5.1.2.3 DEFINIÇÃO DO SISTEMA DE PRODUTO 

Para facilitar futuramente a coleta de dados, a etapa mais trabalhosa e que 

demanda mais recursos dentro da análise de inventário, o sistema de produto foi 

dividido em seis subsistemas principais que são os de produção dos grãos de 

girassol, óleo de girassol, cana-de-açúcar, álcool etílico anidro, soda cáustica e 

biodiesel. 

A Figura 10 apresenta o sistema de produto subdividido em seus seis 

subsistemas principais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Subsistemas principais que compõem o sistema de produto. 
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uma análise dos fluxos de cada subsistema, pode-se verificar a necessidade de que 

aspectos ambientais excluídos, em uma primeira análise, sejam considerados. 

A seguir são feitas descrições de cada um dos seis subsistemas, e para cada 

um deles são apresentados aplicados os critérios de exclusão de entradas. 

 

5.1.2.3.1 Subsistema de produção dos grãos de girassol 

Este subsistema envolve as atividades associadas à produção dos grãos de 

girassol. Essas atividades são as de preparo do solo, semeadura, aplicação de 

fertilizantes, corretivos (calcário), defensivos e a colheita.  

No preparo do solo adotou-se o sistema de plantio direto no qual é utilizada 

uma semeadora para cortar a palha e os restos vegetais da cultura anterior sobre o 

solo. Na atividade de semeadura utiliza-se uma semeadora para abrir sulcos no solo, 

depositar as sementes nos sulcos, e em seguida cobrir e firmar os sulcos ao redor 

das sementes.  

Na aplicação dos fertilizantes e do corretivo calcário é utilizado um aparelho 

distribuidor tracionado por um trator, que no caso do plantio direto distribui tanto o 

corretivo quanto o fertilizante no solo de maneira uniforme. Já a aplicação dos 

defensivos é realizada por equipamentos tracionados por tratores. Esses 

equipamentos são dotados de bicos especiais necessários para pulverizar o 

defensivo.  

Na colheita do girassol são aproveitadas as mesmas colheitadeiras utilizadas 

na colheita e plantio do milho e soja através de pequenas adaptações, permitindo 

maior eficiência e aproveitamento das máquinas.  

Ressalta-se que para as atividades de preparo do solo, semeadura, aplicação 

de fertilizantes, corretivos, defensivos e colheita são utilizadas semeadoras, tratores 

e colheitadeiras a óleo diesel, que desempenham uma importante função, tornando 

a produtividade agrícola mais elevada (informação escrita)8.  

A Figura 11 apresenta o fluxograma do subsistema de produção dos grãos do 

girassol. 

 

 

 
                                                 
8 Informação escrita fornecida pelo pesquisador Oscar José Smiderle (Embrapa Roraima), através do 
e-mail: ojsmider@cpafrr.embrapa.br, no dia 24 de agosto de 2005. 
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Figura 11 – Fluxograma do subsistema de produção dos grãos de girassol. 

 

Os fluxos de entrada desse subsistema são as sementes de girassol, calcário, 

defensivos (Alachlor, Trifluralin e Triclorfom), óleo diesel e os fertilizantes NPK. 

Aplicando o critério de exclusão por massa verificou-se que serão excluídas as 

entradas referentes as sementes de girassol e defensivos. 
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consideradas uma vez que cada um deles contribui com mais de 0,5 % de toda a 

massa de entrada no subsistema. 

Também serão consideradas as cargas ambientais referentes ao transporte 

rodoviário (fertilizantes NPK e calcário) e ao uso do maquinário agrícola.  

Como os fluxos mássicos de entrada de defensivos nesse subsistema são 

muito pequenos (menos de 0,5 %), as cargas ambientais referentes aos seus 

transportes rodoviários não serão consideradas. 

 

5.1.2.3.2 Subsistema de produção do óleo de girassol 

Este subsistema envolve as atividades associadas a produção do óleo de 

girassol através da prensagem mecânica a frio dos grãos. Essa tecnologia é a 

utilizada nas usinas Soyminas e Biolix, ambas consideradas nesse estudo. A seguir 

as atividades desse subsistema são descritas. 

Após a produção dos grãos do girassol, eles são ensacados e transportados 

em caminhões por meio rodoviário até a fábrica de extração do óleo. Chegando à 

fábrica de óleo, os grãos sofrem um processo de pré-aquecimento e laminação, para 

em seguida serem prensados a frio para obtenção do óleo de girassol. 

O pré-aquecimento dos grãos é realizado através de um secador que utiliza 

energia térmica proveniente de uma caldeira a óleo diesel. O aquecimento é 

realizado para diminuir a umidade dos grãos a no máximo 10,5 %, uma vez que se 

os grãos tiverem umidade acima desse valor, a atividade de prensagem é 

prejudicada, tornando-se mais lenta (informação oral)9. 

Na laminação os grãos de girassol são submetidos à ação de laminadores 

(cilindros de aço) que os transformam em lâminas finas que facilitam o processo de 

extração do óleo. 

Na atividade de prensagem mecânica a frio os grãos de girassol são 

processados inteiros a temperatura ambiente, dispensando o cozimento. Esse 

procedimento é possível devido à rotação relativamente alta da prensa, aliada ao 

teor de cascas do grão que produz atrito, aquecendo o grão dentro da prensa, 

auxiliando a extração do óleo. 

Como produtos da prensagem mecânica a frio são obtidos o óleo bruto de 

girassol e a torta de girassol. O óleo bruto é submetido à decantação e filtração para 
                                                 
9 Informação oral fornecida pelo gerente operacional Sílvio Marcelo Carvalho (Biolix), através de 
contato por telefone. 
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retirada de sólidos finos, obtendo-se o óleo de girassol, que é destinado a um tanque 

de armazenagem. Mais a frente óleo é bombeado para outro tanque onde será 

utilizado como insumo para produção de biodiesel.  

Já a torta obtida na prensagem é triturada, obtendo-se o farelo de girassol, o 

qual possui um bom valor agregado, sendo vendido posteriormente como ração 

animal (informação oral)10. 

Como esse subsistema é baseado na extração mecânica dos grãos, isto é, 

um processo físico, os fluxos de entrada resumem-se aos grãos de girassol, a 

energia elétrica gasta nas atividades de laminação, prensagem, filtração e trituração 

e a energia térmica gasta na operação de secagem.  

Em relação aos fluxos de saída são gerados resíduos sólidos decorrentes das 

perdas na extração do óleo, e emissões atmosféricas.  

Além das emissões para o meio ambiente também são gerados dois produtos 

que são a torta de girassol e o óleo de girassol. Em função disso, na fase de análise 

de inventário será necessário um procedimento de alocação para repartição dos 

aspectos ambientais entre cada um dos produtos formados.  

A Figura 12 apresenta o fluxograma do subsistema de produção do óleo de 

girassol. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 12 – Fluxograma do subsistema de produção do óleo de girassol. 
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Deste modo, todos os fluxos mássicos de entrada na produção do óleo de 

girassol apresentados na Figura 12 terão as suas cargas ambientais anteriores 

consideradas. Também serão consideradas as cargas ambientais referentes a 

geração de energia elétrica, energia térmica pelo óleo diesel e transporte rodoviário 

dos grãos de girassol. 

 

5.1.2.3.3 Subsistema de produção da cana-de-açúcar 

 Neste subsistema são apresentadas as atividades associadas à produção da 

cana-de-açúcar, o principal insumo para obtenção do álcool etílico anidro que será 

utilizado para transesterificar o óleo de girassol.  

As principais atividades envolvidas na agricultura da cana são o preparo do 

solo através da gradagem e subsolagem, a eliminação de soqueira, aplicação de 

fertilizantes, corretivos e defensivos, a fertirrigação, a semeadura e as queimadas 

seguidas da colheita. 

Na atividade de gradagem utilizam-se grades tracionadas por tratores que 

visam à destruição, decomposição e incorporação de restos culturais existentes no 

solo. A subsolagem é realizada com a utilização de um subsolador tracionado por 

um trator e visa o rompimento da camada de solo compactada.  

Para a eliminação da soqueira é feita uma aração seguida de gradagem 

utilizando arados e subsoladores tracionados por tratores. 

A aplicação de fertilizantes e do corretivo calcário é realizada de maneira 

uniforme sobre o solo utilizando equipamento distribuidor tracionado por trator. Os 

defensivos são aplicados através da utilização um equipamento dotado de 

pulverizador que é tracionado por um trator. A fertirrigação é realizada com 

caminhão dotado de tanques especiais, um método de fácil implantação através do 

qual a vinhaça é aplicada diretamente nas áreas de cana. 

A semeadura da cana é realizada através de sulcos nos quais as mudas são 

aplicadas e cobertas com camadas de terra ligeiramente compactadas. A colheita 

ocorre manualmente através da utilização de foices e facões, sendo que antes de 

sua realização é feita a limpeza do canavial através de queimadas que irão tornar a 

colheita manual mais segura para o trabalhador. 

Destaca-se o uso do óleo diesel no maquinário utilizado nas atividades de 

preparo do solo (gradagem e subsolagem), eliminação de soqueira, aplicação de 
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fertilizantes, corretivos e defensivos, na fertirrigação e semeadura. A Figura 13 

apresenta o fluxograma do subsistema de produção da cana-de-açúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 13 – Fluxograma do subsistema de produção da cana-de-açúcar. 
 

Os fluxos de entrada desse subsistema são os fertilizantes NPK, defensivos 

(herbicidas e Clorpirifós etil), calcário e o óleo diesel. Aplicando o critério de exclusão 

por massa verificou-se que serão excluídas as entradas referentes aos defensivos. 

No entanto, apesar dos fluxos de entrada de defensivos contribuírem com 

menos de 0,5 % de toda a entrada de massa na produção da cana-de-açúcar, eles 

foram considerados, o que inclui também as suas cargas ambientais anteriores.  

Isso ocorreu porque na produção dos defensivos são gerados resíduos 

sólidos, emissões atmosféricas e efluentes líquidos que podem acarretar impactos 

ambientais significativos no meio ambiente. 

Todos os demais fluxos mássicos de entrada na produção da cana-de-açúcar 

apresentados na Figura 13 terão as suas cargas ambientais anteriores consideradas 

uma vez que cada um deles contribui com mais de 0,5 % de toda a massa de 

entrada no subsistema. 

Também serão consideradas as cargas ambientais referentes ao transporte 

rodoviário (fertilizantes NPK e calcário), ao uso do maquinário agrícola e a queimada 

pré-colheita da palhada da cana.  
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Como os fluxos mássicos de entrada de defensivos nesse subsistema são 

muito pequenos (menos de 0,5 %), as cargas ambientais referentes aos seus 

transportes rodoviários serão excluídas. 

A entrada de vinhaça na produção da cana não foi considerada na análise de 

fluxos porque sua quantidade gerada na produção do álcool etílico é reciclada na 

produção da cana-de-açúcar devido ao seu alto poder fertilizante. 

 

5.1.2.3.4 Subsistema de produção do álcool etílico anidro 

Este subsistema envolve as atividades referentes ao transporte da cana e sua 

recepção na destilaria, a extração e purificação do caldo para obtenção do mosto, a 

fermentação do mosto e obtenção do vinho, a destilação do vinho e obtenção do 

álcool hidratado e a desidratação do álcool hidratado para obtenção do álcool anidro. 

As tecnologias consideradas nesse subsistema são aquelas referentes a 

produção do álcool etílico anidro na região centro-sul, a maior região produtora de 

álcool no Brasil. A seguir as atividades desse subsistema são descritas. 

Após a colheita da cana-de-açúcar ela é transportada por meio rodoviário até 

a usina de destilação onde são inicialmente descarregadas, pesadas e lavadas. 

Logo após a cana já limpa é moída obtendo-se o caldo da cana e o bagaço. 

O bagaço produzido é utilizado pela usina como combustível o que torna o 

processo de produção de álcool anidro totalmente auto-suficiente em energia. 

O caldo resultante da moagem é peneirado para retirada de material em 

suspensão como sólidos finos e em seguida ele é submetido a pasteurização, 

adição de cal virgem, aquecimento e decantação. 

Antes da fermentação o caldo purificado é submetido a uma diluição até 

atingir um pH ideal, sendo chamado a partir desse momento de mosto. 

Na fermentação o caldo da cana sofre a ação de leveduras. Essas leveduras 

são recuperadas no final do processo e sofrem um tratamento que consiste de sua 

diluição em água e adição de ácido sulfúrico até atingir um pH na faixa de 2 a 2,5. 

Essa mistura depois de agitação é então utilizada na fermentação. 

Após a fermentação o açúcar do mosto é consumido sendo formado um 

produto chamado de vinho. O vinho é separado das leveduras por meio de 

centrifugação e é levado as colunas de destilação. 
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O vinho possui um teor de álcool na faixa de 7º a 10º GL e após a destilação 

é obtido o álcool etílico hidratado com teor de 96º GL. Em seguida o álcool hidratado 

é submetido a uma desidratação onde é misturado com ciclo-hexano formando uma 

mistura terciária (álcool, água e ciclo-hexano) que após outra destilação resulta no 

álcool etílico anidro com teor de 99,3º GL. 

Como subproduto da destilação do vinho forma-se a vinhaça, um efluente 

líquido com altos teores de matéria orgânica e nutrientes, que é utilizada como 

adubo através da fertirrigação na produção da cana-de-açúcar. 

Nesse subsistema também é obtido como produto o óleo fúsel, mas o seu 

volume gerado é muito pequeno quando comparado como o volume de álcool etílico 

anidro produzido. A Figura 14 apresenta o fluxograma do subsistema de produção 

do álcool etílico anidro. 

 

                                                          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Fluxograma do subsistema de produção do álcool etílico anidro. 

 

Os fluxos de entrada desse subsistema são a cana-de-açúcar, ciclo-hexano, 

ácido sulfúrico e a cal virgem. Aplicando o critério de exclusão por massa verificou-

se que serão excluídas as entradas referentes a cal virgem, ácido sulfúrico e ciclo-

hexano. 
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No entanto, apesar da entrada de cal virgem contribuir com menos de 0,5 % 

de toda a entrada de massa na produção do álcool etílico anidro ela foi considerada, 

o que inclui também as suas cargas ambientais anteriores.  

Isso ocorreu porque na sua produção é realizada a calcinação10 do calcário a 

qual é responsável pela geração de grande quantidade de dióxido de carbono que é 

um dos principais causadores do efeito estufa. 

O fluxo de entrada de ácido sulfúrico que contribui com menos de 0,5 % de 

toda a entrada de massa na produção do álcool etílico anidro também foi 

considerado, o que inclui também as suas cargas ambientais anteriores.  

Fez-se essa consideração porque a produção desse ácido libera para o meio 

ambiente gases como os óxidos de nitrogênio que contribuem para degradação do 

meio ambiente através de impactos ambientais como a chuva ácida. 

No que se refere ao ciclo-hexano verificou-se que é um fluxo mássico que 

contribui com apenas 0,005 % de toda a entrada de massa na produção do álcool 

etílico anidro, um valor muito menor que o estabelecido pelo fator de exclusão por 

massa de 0,5 %. 

Além disso, segundo Política Agrícola (2006) há cerca de quinze anos o ciclo-

hexano substituiu o benzeno na desidratação do álcool etílico, trazendo vantagens 

para saúde humana e para o meio ambiente visto que é um composto bem menos 

agressivo.  

Em função dessas características mássicas e ambientais, a carga ambiental 

anterior do ciclo-hexano será desconsiderada, sendo levada em conta somente a 

sua entrada mássica na produção do álcool etílico anidro.  

Todos os demais fluxos mássicos de entrada na produção do álcool etílico 

anidro apresentados na Figura 14 terão as suas cargas ambientais anteriores 

consideradas uma vez que cada um deles contribui com mais de 0,5 % de toda a 

massa de entrada no subsistema. 

Também serão consideradas as cargas ambientais referentes ao transporte 

rodoviário da cana-de-açúcar e ao uso do bagaço na geração de energia térmica. 

                                                 
10 Calcinação é uma transformação, por efeito do calor, do carbonato de cálcio em óxido de cálcio, 
chamado de cal virgem, ou qualquer outro metal em óxido. Em geral a calcinação ocorre em 
temperatura próxima aquela de fusão do material, no caso do calcário, na faixa de 900º C a 1.000º C 
(SAMPAIO & ALMEIDA, 2005). 
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Como os fluxos mássicos de entrada de ácido sulfúrico, cal virgem e ciclo-

hexano são muito pequenos (menos de 0,5 %), as cargas ambientais referentes aos 

seus transportes rodoviários serão excluídas. 

 

5.1.2.3.5 Subsistema de produção da soda cáustica 

 Neste subsistema são descritas as atividades relacionadas com a produção 

da soda cáustica que será utilizada como catalisador na produção do biodiesel. 

Neste trabalho será feita a suposição de que esse insumo é produzido através 

do processo de mercúrio na Empresa Solvay Indupa do Brasil, localizada na cidade 

de Santo André/SP. A seguir as atividades desse subsistema são descritas. 

Inicialmente o sal marinho é obtido por evaporação solar da água do mar no 

estado do Rio Grande do Norte, e é transportado por navios até o porto de Santos, e 

por trens de carga até a empresa (BORGES, 2004). 

Na empresa o sal é adicionado a água produzindo uma solução aquosa 

(salmoura) que é submetida a uma fase de preparação para retirada de impurezas. 

Em seguida a salmoura purificada é levada as células eletrolíticas onde ocorre a 

produção da soda cáustica pelo processo de mercúrio. 

Nesse processo são obtidos como produtos o gás cloro, o gás hidrogênio e 

soda cáustica em solução. Em função disso, na fase de análise de inventário será 

necessário um procedimento de alocação por massa para repartição das cargas 

ambientais entre cada um deles.  

Ressalta-se que neste processo são consumidas grandes quantidades de 

energia térmica e elétrica, visto que entre os três tipos de processos para produção 

de soda cáustica, o processo de mercúrio é o que consome mais energia. 

A Figura 15 apresenta o fluxograma do subsistema de produção da soda 

cáustica. 
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Figura 15 – Fluxograma do subsistema de produção da soda cáustica. 

 

Os fluxos de entrada desse subsistema são o sal marinho, óleo combustível e 

energia elétrica. Aplicando o critério de exclusão por massa verificou-se que 

nenhuma entrada será excluída. Isso ocorreu porque cada uma das entradas 

mássicas na produção da soda cáustica contribui com mais de 0,5 % de toda a 

massa de entrada no subsistema. 

No entanto, as cargas ambientais geradas na atividade de extração do sal 

marinho serão desconsideradas, visto que ela é baseada na evaporação solar e na 

ação dos ventos sobre o sal úmido retido da água do mar, fenômenos que não 

provocam impactos ambientais relevantes no meio ambiente. 

Deste modo, todos os fluxos mássicos de entrada na produção da soda 

cáustica apresentados na Figura 15 terão as suas cargas ambientais anteriores 

consideradas, exceto a carga ambiental do sal marinho referente a sua extração. 

Também serão consideradas as cargas ambientais referentes a geração de 

energia elétrica, ao transporte marítimo e ferroviário do sal marinho e ao uso do óleo 

combustível na geração de energia térmica. 

 

5.1.2.3.6 Subsistema de produção do biodiesel 

Este subsistema envolve as atividades associadas à produção do biodiesel 

através da transesterificação etílica. Essa tecnologia é a utilizada nas usinas 
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Soyminas e Biolix, ambas consideradas nesse estudo. A seguir as atividades desse 

subsistema são descritas. 

Tanto a Soyminas quanto a Biolix possuem a fábrica de óleo vegetal na 

mesma instalação da unidade de transesterificação, então após elas receberem o 

álcool etílico anidro e a soda cáustica é iniciado o processo de produção de 

biodiesel. 

Na transesterificação mistura-se o óleo de girassol e o álcool etílico anidro 

que reagem na presença da soda cáustica como catalisador, promovendo após um 

tempo a formação de uma fase leve e outra pesada. A fase pesada é composta por 

restos de álcool etílico não reagido, glicerina, sabões, água e impurezas, já a fase 

leve é composta por ésteres etílicos, restos de álcool etílico não reagido, sabões, 

água e impurezas.  

Em seguida ocorre a recuperação do álcool etílico não reagido das fases leve 

e pesada, para então ser desidratado e voltar ao processo novamente como álcool 

etílico anidro. Já os ésteres etílicos são purificados através de etapas de lavagem, 

centrifugação e desumidificação, de modo a ficar de acordo com as especificações 

da ANP, sendo a partir desse ponto chamados de biodiesel. 

Além das entradas mássicas de óleo de girassol, álcool etílico anidro e soda 

cáustica, nesse subsistema também foram consideradas as entradas de água, 

energia elétrica e óleo diesel. 

A água é utilizada para resfriamento, a energia elétrica é necessária para o 

funcionamento das bombas, e o óleo diesel é utilizado para produzir a energia 

térmica necessária para o aquecimento dos insumos da transesterificação, 

purificação do biodiesel e recuperação dos restos de álcool etílico das fases leve e 

pesada. 

Em relação às saídas mássicas desse subsistema considerou-se a geração 

de efluentes líquidos com altas cargas de DBO e DQO, e a geração de resíduo 

glicérico.  

Como produtos são formados o biodiesel e a glicerina, sendo então 

necessário na fase de análise de inventário um procedimento de cálculo para 

alocação dos aspectos ambientais entre esses dois produtos. A Figura 16 apresenta 

o fluxograma do subsistema de produção do biodiesel. 
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Figura 16 – Fluxograma do subsistema de produção do biodiesel. 

 

Os fluxos de entrada desse subsistema são o óleo de girassol, álcool etílico 

anidro, soda cáustica, óleo diesel e energia elétrica. Aplicando o critério de exclusão 

por massa verificou-se que a entrada de soda cáustica será excluída, visto que 

contribui com menos de 0,5 % de toda a massa de entrada no subsistema. 

No entanto, como na produção da soda cáustica é produzido um efluente 

líquido contendo mercúrio, o qual é tóxico e pode gerar impactos ambientais 

relevantes no meio ambiente, essa entrada mássica terá a sua carga ambiental 

anterior considerada. 

Deste modo, todos os fluxos mássicos de entrada na produção do biodiesel 

apresentados na Figura 16 terão as suas cargas ambientais anteriores 

consideradas. 

Também serão consideradas as cargas ambientais referentes a geração de 

energia elétrica, energia térmica pelo óleo diesel e transporte rodoviário (soda 

cáustica e álcool etílico anidro). 
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a) Produção de energia elétrica 

Na modelagem do subsistema para produção de energia elétrica no Brasil 

consultou-se o artigo “Life Cycle Inventory for Eletric Energy in Brazil” (COLTRO; 

GARCIA; QUEIROZ, 2003) que foi realizado de acordo com as recomendações da 

norma ISO 14040 e da SETAC, apresentando dados referentes ao ano 2000. 

Nesse subsistema foram considerados os diferentes processos de conversão 

energética e as fontes básicas de energia que podem ser utilizadas para produção 

de energia elétrica. Como mais de 90 % da energia elétrica gerada no Brasil é 

proveniente de fontes hidroelétricas, termelétricas e nucleares, somente essas foram 

consideradas na modelagem do subsistema de produção de energia elétrica 

(COLTRO; GARCIA; QUEIROZ, 2003). 

 

b) Produção de óleo diesel, óleo combustível e nafta 

Neste subsistema são apresentadas as atividades para produção do óleo 

diesel, óleo combustível e nafta. Esses produtos terão múltiplas utilizações no ciclo 

de vida do biodiesel, o que inclui, por exemplo, sua utilização como combustível em 

atividades de transporte e na geração de energia térmica. 

A produção desses produtos é baseada em duas atividades, a extração do 

petróleo (marítima ou terrestre) e o seu refino. 

Segundo ANP (2007) o Brasil produziu 94.796.734 m3 de petróleo em 2005, 

sendo 11.918.013 m3 em terra (12,57 %) e 82.878.721 m3 em mar (87,43 %). Nesse 

mesmo ano o Brasil importou 22.014.536 m3, exportou 15.928.979 m3 (ANP, 2007a) 

e refinou um total de 98.824.753 m3 de petróleo (ANP, 2007b).  

Do total de petróleo refinado, 21.166.862 m3 (21,42 %) são de origem 

importada e 77.657.891 m3 (78,58 %) são de origem nacional (ANP, 2007b). No 

processo de refino ocorre o consumo de energia elétrica e a produção dos vários 

derivados do petróleo.  

A Figura 17 apresenta o fluxograma do subsistema de produção do óleo 

diesel, óleo combustível e da nafta. 
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Figura 17 – Fluxograma do subsistema de produção do óleo diesel, óleo combustível e nafta. 

Fonte: ANP, 2007b  

 

Nesse subsistema foram consideradas as cargas ambientais referentes as 

atividades de extração do petróleo nacional e importado, transporte marítimo do 

petróleo importado, refino do petróleo e produção de energia elétrica necessária 

para o refino. 

Deste modo, tanto o óleo diesel, o óleo combustível e a nafta terão cargas 

ambientais nas quais serão computados os aspectos ambientais referentes a cada 

uma das atividades consideradas. 
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fertilizantes NPK, especificamente a uréia (fertilizante nitrogenado), o superfosfato 

simples – SSP (fertilizante fosfatado) e o cloreto de potássio (fertilizante potássico). 

 Na modelagem dos subsistemas de produção para cada um desses 

fertilizantes consultou-se o artigo “Avaliação do desempenho ambiental dos 

fertilizantes químicos no Brasil” (SILVA; RIBEIRO; KULAY, 2006).  
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dióxido de carbono como matérias-primas. No Brasil 63 % da uréia produzida 
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Os 37 % restantes correspondem a uréia produzida utilizando amônia obtida 

pelo processo de oxidação parcial de resíduo asfáltico (ABIQUIM, 2003). 

A uréia é obtida através da síntese da amônia com dixóxido de carbono, em 

duas etapas. Na primeira etapa é formado o carbamato de amônio (NH4COONH2) e 

na segunda ele é desidratado para formação da uréia (GEROSA, 2007). 

Ao fim das duas etapas não ocorre a conversão total dos reagentes em uréia, 

sendo formada uma solução contendo uréia, amônia, carbamato não reagido e 

água.  

Então para dar continuidade ao processo é feita a eliminação da amônia e a 

decomposição do carbamato em CO2 e amônia, obtendo-se uma solução de uréia 

com concentração de aproximadamente 80 % (SILVA; RIBEIRO; KULAY, 2006). 

 

No subsistema de produção do SSP a rocha fosfática bruta é minerada, 

britada e homogeneizada, sendo em seguida realizado o aumento da concentração 

da apatita (mineral fosfatado) por meio da remoção de outros minérios presentes, 

obtendo-se o concentrado fosfático com 32 a 36 % de P2O5. A produção do SSP é 

baseada na reação do concentrado fosfático com ácido sulfúrico (SILVA; RIBEIRO; 

KULAY, 2006). 

 

Segundo Anda (2004) a produção de cloreto de potássio no Brasil atende 

menos de 10 % de toda a demanda nacional devido a baixa produção das poucas 

minas brasileiras. Em razão disso, a maior parte do cloreto de potássio consumido 

no Brasil é importado. No ano de 2005, por exemplo, todo o cloreto de potássio 

importado pelo Brasil foi proveniente da Federação Russa. 

Deste modo, esse subsistema considerou a produção do cloreto de potássio 

no território russo, seguido do seu transporte marítimo até o Brasil. 

O cloreto de potássio é obtido da mineração da silvinita (rocha potássica) 

seguida do seu beneficiamento pelo método da flotação, que consiste na adição de 

substâncias em uma solução de silvinita que atuam na tensão superficial dos 

componentes possibilitando a separação física do cloreto de potássio dos demais 

componentes da solução (SILVA; RIBEIRO; KULAY, 2006). 

 Para o beneficiamento da silvinita optou-se pelo método da flotação porque é 

o mais utilizado e o mais econômico para recuperar o cloreto de potássio. 
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d) Produção de defensivos 

Neste subsistema são apresentadas as atividades para produção dos 

defensivos. Nesse estudo considerou-se a aplicação do Trifluralin (classe das 

dinitroanilinas), Alachlor (classe das cloroacetamidas), Herbicidas (classe 

indeterminada), Triclorfom (classe dos organofosforados) e o Clorpirifós Etil (classe 

dos organofosforados). 

Todos os defensivos considerados são orgânico-sintéticos, sendo que o 

Trifluralin, Alachlor e os herbicidas foram utilizados no controle de plantas daninhas, 

já o Triclorfom e o Clorpirifós Etil foram utilizados no controle de insetos daninhos.  

Mundialmente, o que inclui o Brasil, a produção dos defensivos orgânico-

sintéticos ocorre utilizando matérias-primas derivadas dos combustíveis fósseis. O 

processo é constituído de duas etapas que envolvem várias operações que 

demandam grandes quantidades de energia (GOELLNER, 1993). 

A primeira etapa consiste de operações como aquecimento, agitação, 

destilação, filtração e secagem. Essas operações visam modificar as moléculas 

orgânicas para formar o ingrediente ativo do defensivo. A segunda etapa é baseada 

somente em operações físicas como misturação, moagem, aquecimento, 

refrigeração, granulação, secagem, peneiramento e empacotamento dos produtos 

(NEMECEK et al., 2004).  

As operações da segunda etapa visam formular e misturar o ingrediente ativo 

com uma substância inerte, que pode ser sólida ou líquida para torná-lo em uma 

forma comerciável. 

 

e) Produção de calcário e cal virgem 

Neste subsistema são descritas as atividades existentes na produção do 

calcário e da cal virgem. O calcário utilizado na agricultura é a rocha calcária moída. 

Ele é produzido através das seguintes atividades descritas a seguir. 

Primeiramente a rocha calcária é extraída do maciço rochoso através da ação 

de explosivos, resultando em pedras com tamanhos variáveis, em torno de 70 a 80 

cm de diâmetro. Em seguida essas pedras são britadas e rebritadas tornando-se 

com diâmetro aparente de 5 a 7 cm.  
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Finalizando, as pedras são moídas e peneiradas, produzindo o calcário. 

Ressalta-se que em todo o processo produtivo do calcário não é utilizada água, e 

nas atividades de britagem, rebritagem, moagem e peneiração são utilizados 

motores elétricos (informação escrita)11. 

 

Após a obtenção do calcário agrícola, é produzida a cal virgem através da 

calcinação do calcário. Nessa operação o calcário é enviado a um forno onde é 

submetido a uma temperatura na faixa de 900º C a 1.000º que provoca a sua 

decomposição em óxido de cálcio (cal virgem), e dióxido de carbono. 

Além das emissões de dióxido de carbono devido à decomposição do 

calcário, também são emitidos gases provenientes da queima de combustíveis 

fósseis no forno, que geralmente utiliza o óleo combustível (MME, 2006a). 

A Figura 18 apresenta o fluxograma para o subsistema de produção do 

calcário e da cal virgem e os seus fluxos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 – Fluxograma do subsistema de produção do calcário e da cal virgem. 

Em relação a produção de calcário serão consideradas as cargas ambientais 

das operações de extração da rocha calcária, britagem, rebritagem, moagem e 

peneiramento.  

Além dessas cargas, também serão consideradas aquelas provenientes da 

produção do óleo diesel e seu uso no maquinário para extração da rocha calcária e 

da energia elétrica utilizada nos equipamentos para britagem, rebritagem, moagem e 

peneiramento. 

                                                 
11 Informação escrita fornecida por Celso Fajardo, diretor executivo da indústria de produção de 
calcário (Caltins – Calcário dolomítico), através de e-mail no dia 13 de setembro de 2006. 
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Já em relação a produção da cal virgem serão consideradas as cargas 

ambientais da produção do calcário, da operação de calcinação e da produção e uso 

do óleo combustível utilizado nessa operação. 

 

f) Produção de ácido sulfúrico 

Neste subsistema são apresentadas as atividades para fabricação do ácido 

sulfúrico. Na produção deste ácido será considerado o processo de contato 

utilizando a tecnologia de dupla absorção. 

As principais atividades da tecnologia de dupla absorção compreendem a 

fusão do enxofre e sua filtração, secagem do ar atmosférico, queima do enxofre, 

conversão do dióxido de enxofre e absorção do trióxido de enxofre em água. 

 Na primeira atividade o enxofre é fundido sendo em seguida enviado a um 

filtro prensa para remoção de impurezas. O enxofre livre as impurezas é levado a um 

forno onde sofre combustão na presença de ar atmosférico seco e se transforma em 

SO2. Em seguida o gás resultante da combustão do enxofre segue para um 

conversor onde é oxidado a SO3 na presença de um catalisador (V2O5), o pentóxido 

de vanádio (KULAY, 2004). 

 Em seguida o SO3 é absorvido em uma contra corrente de ácido sulfúrico, o 

qual reage com a água de diluição do ácido formando mais ácido sulfúrico.  

As principais entradas na produção do ácido correspondem ao enxofre 

elementar, o ar atmosférico e o vapor d’água necessário para fusão, aquecimento do 

enxofre e acionamento das turbinas e bombas. Em relação as saídas são gerados 

gases sulfurosos (SOx) e resíduos sólidos da purificação do enxofre. 

 

g) Transportes 

Neste subsistema são apresentadas as atividades consideradas para o 

transporte rodoviário, ferroviário e marítimo. Estabeleceu-se que para cada um dos 

tipos de transporte será considerada a carga ambiental da produção do combustível 

que foi utilizado e do seu respectivo uso em cada atividade. 

Deste modo, no transporte rodoviário são utilizados caminhões que utilizam 

óleo diesel como combustível, então será considerada a carga ambiental da 

produção do óleo diesel e do seu respectivo uso nos caminhões; 
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No transporte marítimo os navios utilizam óleo combustível e óleo diesel, 

então serão consideradas as cargas ambientais da produção desses combustíveis e 

de seus usos nos navios. 

Finalmente no transporte ferroviário os trens são movidos a óleo combustível, 

então será considerada a carga ambiental da produção do óleo combustível e de 

seu respectivo uso nos trens. 

 

Já descritos todos os subsistemas, estabelecidas suas fronteiras e seus 

critérios de exclusão, é apresentado na Figura 19 o modelo representativo do 

sistema de produto adotado nesse trabalho. 
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Figura 19 – Modelo representativo para o sistema de produto adotado nesse estudo. 
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5.1.2.4 PROCEDIMENTOS DE ALOCAÇÃO 

Definiu-se a utilização de procedimentos de alocação por massa nos 

subsistemas de produção do óleo de girassol, soda cáustica e biodiesel. Também 

utilizou-se de alocação por poder calorífico no subsistema de produção do óleo 

diesel, óleo combustível e nafta. 

No subsistema de produção de óleo de girassol, a alocação por massa será 

feita entre a torta de girassol e o óleo. No subsistema de produção da soda cáustica 

será entre o cloro, hidrogênio e a soda cáustica, e no subsistema de produção de 

biodiesel será entre a glicerina e o biodiesel. 

 No caso do subsistema de produção do óleo diesel, óleo combustível e nafta 

será realizado um procedimento de alocação por poder calorífico entre esses três 

produtos e os demais derivados do petróleo. 

 
5.1.2.5 TIPOS DE IMPACTO E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

Como esse trabalho visa à elaboração de um ICV, a fase de avaliação de 

impactos ambientais não será realizada, deste modo, as definições dos tipos de 

impactos e da metodologia de avaliação de impacto não são necessárias. 

 
5.1.2.6 REQUISITOS DOS DADOS, SUPOSIÇÕES E LIMITAÇÕES 

Definiu-se que os critérios e suposições utilizados para a identificação dos 

fluxos a serem incluídos no estudo são os critérios de massa e os critérios 

ambientais.  

De acordo com o critério de massa são consideradas todas as entradas que 

contribuam com mais de 0,5 % de toda a massa de entrada em cada um dos 

subsistemas. 

Em relação ao critério ambiental são incluídas as entradas que tenham cargas 

ambientais anteriores com potencial para produzir impactos ambientais 

consideráveis no meio ambiente. Além disso, também são incluídas as entradas que 

quando utilizadas podem gerar cargas ambientais que causem impactos ambientais 

consideráveis no meio ambiente.  

 
5.1.2.7 REQUISITOS DE QUALIDADE DOS DADOS 

Os dados coletados devem ser representativos em relação a produção 

nacional de biodiesel e estar de acordo com as fronteiras propostas para atender o 
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objetivo deste trabalho. 

Deste modo, na descrição dos requisitos da qualidade dos dados foram 

levados em conta os parâmetros de cobertura temporal, cobertura geográfica e 

cobertura tecnológica.  

A cobertura temporal adotada envolve os dados coletados que datam acima 

do ano de 1997, a cobertura geográfica é o território nacional, uma vez que o 

trabalho visa à obtenção do biodiesel para as condições brasileiras, e a cobertura 

tecnológica envolve a produção de biodiesel pela transesterificação etílica do óleo 

de girassol. 

Na elaboração dos ICVs será dada preferência a obtenção de dados 

primários, mas na ausência desses tipos de dados serão utilizados dados 

secundários obtidos de publicações científicas, trabalhos de literatura e bases de 

dados nacionais e internacionais. 

No que se refere a utilização de dados secundários serão tomadas 

precauções que envolvem considerações a respeito das situações de mercado e 

tecnologias existentes no Brasil. 

 
5.1.2.8 TIPO E FORMATO DO RELATÓRIO DO ESTUDO  

Como o relatório de um estudo de ACV tem como função relatar de forma fiel, 

completa e exata os seus resultados, ele será substituído pelo trabalho de 

dissertação que será gerado.  

Ressalta-se que em função dessa substituição, o trabalho de dissertação será 

conduzido em concordância com os itens estabelecidos pela norma (ABNT, 2001), 

mostrando os resultados, métodos, suposições e limitações com transparência, 

visando permitir ao leitor que as complexidades do estudo de ACV sejam 

entendidas. 

 

5.1.3 ANÁLISE DE INVENTÁRIO 

Como viu-se no item 5.1.2.3 o sistema de produto considerado nesse trabalho 

é dividido em vários subsistemas que são compostos de unidades de processo para 

as quais foram coletados os dados. 

Neste estudo serão apresentados inventários nas formas de inventários de 

dados brutos e ICVs consolidados.  

Na elaboração dos inventários de dados brutos para cada subsistema as 
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entradas serão divididas em fluxos elementares e fluxos de outros subsistemas, já 

as saídas serão divididas em emissões atmosféricas, efluentes líquidos, resíduos 

sólidos e produtos. 

Obtidos esses inventários são realizados procedimentos de cálculo para 

então se obter o ICV consolidado para o subsistema em questão. Os ICVs 

consolidados para os subsistemas considerados nesse trabalho serão apresentados 

em tabelas (A1 até A13) presentes no Apêndice. 

 Inicialmente na análise de inventário buscaram-se dados primários referentes 

as quantidades utilizadas de óleo de girassol, álcool etílico anidro e soda cáustica na 

transesterificação. Como esses dados não foram obtidos optou-se pela realização de 

um balanço material para a transesterificação através do qual os dados foram 

calculados. 

 
5.1.3.1 BALANÇO MATERIAL DA TRANSESTERIFICAÇÃO 

Sabendo-se que o fluxo de referência adotado nesse trabalho é de 1.000 kg 

de biodiesel e que este será obtido pela reação de transesterificação do óleo de 

girassol com o álcool etílico anidro na presença da soda cáustica como catalisador. 

A seguir são mostrados os procedimentos de cálculo e as suposições realizadas 

para a obtenção das quantidades de cada um desses insumos. 

A equação química abaixo apresenta a reação de transesterificação 

considerando esses insumos. 
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Nessa reação, R1, R2 e R3 são cadeias de ácidos graxos. A distribuição graxa 

do óleo de girassol consiste dos seguintes ácidos graxos: 

- ácido palmítico: ( ) 3142 CHCH=R - ; 

- ácido esteárico: ( ) 3162 CHCH=R - ; 

NaOH 
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- ácido oléico: ( ) ( ) 37272 CHCHCH=CHCH=R --- ; 

- ácido linoléico: ( ) ( ) 342272 CHCHCH=CHCHCH=CHCH=R -----  

A Tabela 19 mostra a composição percentual de ácidos graxos do óleo de 

girassol. 

 
Tabela 19 – Composição percentual de ácidos graxos do óleo de girassol. 

Ácido Graxo Porcentagem (%) Número de átomos de carbono* Número de insaturações 
Palmítico 07 16 00 
Esteárico 04 18 00 
Oléico 17 18 01 
Linoléico 72 18 02 
*Inclui o carbono no qual o radical R está ligado. 

Fonte: LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005. 

 

Para obtenção da massa molar do óleo de girassol, será considerada a 

massa molar média calculada de acordo com a composição de ácidos graxos.  

Assim sendo, temos que a massa molecular do óleo de girassol será obtida 

pela seguinte fórmula: 

 

 

 

Nessa fórmula, =MMÓleo  massa molecular média do óleo de girassol; 

=MM Linoléico  massa molecular do ácido linoléico; =MM Oléico  massa molecular do 

ácido oléico; =MM Palmítico  massa molecular do ácido palmítico e =MM Esteárico  massa 

molecular do ácido esteárico. 

Verificou-se que as massas moleculares de 1 mol dos ácidos linoléico, oléico, 

palmítico e esteárico são respectivamente: 247 g.mol-1, 249 g.mol-1, 223 g.mol-1 e 

251 g.mol-1. Deste modo, calculou-se que a massa molecular média do óleo de 

girassol é de 874,5 g.mol-1. 

Através de estequiometria, verifica-se que supondo um rendimento de 100 %, 

são produzidos 921 g de biodiesel através da utilização de 138 g de etanol e 875 g 

de óleo de girassol. 

Sabendo-se que industrialmente o rendimento em biodiesel da 

transesterificação é menor que 100 %, realizou-se um levantamento desses 

rendimentos na literatura e verificou-se que especificamente na transesterificação 
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etílica do óleo de girassol o rendimento em biodiesel é de 98,4 % (VICENTE; 

MARTINEZ; ARACIL, 2007). A Tabela 20 apresenta o nome do autor, a oleaginosa, 

a rota e o rendimento em biodiesel obtido para cada trabalho consultado. 
 
Tabela 20 – Autores, óleos vegetais, rotas e rendimentos em biodiesel obtidos na transesterificação. 

Autor Óleo vegetal Rota Rendimento em biodiesel 
Gerpen (2005) Vários Metílica 98 % 
Muniyappa, Brammer e Noureddini (1996) Vários Metílica/Etílica 90 – 99 % 
Vicente, Martinez e Aracil (2007) Girassol Etílica 98,4 % 
Shehann et al. (1998) Soja Metanol > 90 % 
NAE (2005) Vários Etílica 94,3 % 
Ramos et al., (2003) Vários Metílica > 95 % 
Macedo e Macedo (2004) Dendê Metílica 98 % 
Shuchardt, Sercheli e Vargas (1998) Vários Metílica > 98 % 

 

Assim sendo, neste trabalho será adotado um rendimento em biodiesel na 

transesterificação de 98,4 %. A partir desse rendimento verificou-se que na 

transesterificação de 950 kg de óleo de girassol com 150 kg de álcool etílico anidro 

serão produzidos 984 kg de biodiesel. 

 

Como o fluxo de referência adotado nesse estudo é de 1.000 kg de biodiesel, 

calculou-se que na reação de transesterificação são necessários 966 kg de óleo de 

girassol reagindo com 152 kg de álcool etílico anidro para suprir o fluxo de referência 

adotado. 

Segundo Costa Neto et al. (2000) industrialmente é utilizada uma razão molar 

óleo vegetal/álcool de cadeia curta de 1:6, e a soda cáustica é utilizada como 

catalisador na quantidade de 0,4 % em relação a massa de óleo vegetal.  

Deste modo, na produção de 1.000 kg de biodiesel, supondo rendimento de 

98,4 %, são necessários 966 kg de óleo de girassol, 305 kg de álcool etílico e 3,86 

kg de soda cáustica. 

 

Conhecidas as quantidades de insumos necessários para a produção de 

1.000 kg de biodiesel, a seguir apresentadas algumas suposições e cálculos 

referentes aos insumos necessários para produção do óleo de girassol, álcool etílico 

anidro e soda cáustica. 

Para produção de 966 kg de óleo de girassol é necessária a produção dos 

grãos seguida da extração de seu óleo. Sabe-se que na extração de 100 kg de 
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grãos de girassol são obtidos 64 kg de torta de girassol, 23 kg de óleo de girassol, 

10 kg de sólidos finos e 3 kg de perdas (informação escrita)12. 

 Deste modo, na obtenção de 966 kg de óleo de girassol serão necessários 

4.198 kg de grãos de girassol. Segundo a CONAB (2006) a produtividade média 

para a cultura do girassol nas últimas cinco safras foi de 1.400 kg ha-1. A partir desse 

valor calculou-se que são necessários 3 hectares para produção dos 4.198 kg de 

grãos de girassol. 

No caso da obtenção de 305 kg de álcool etílico anidro é necessária produção 

da cana-de-açúcar, a extração do caldo da cana, a fermentação, destilação e 

desidratação. Segundo Macedo et al. (2004) a produtividade média de uma destilaria 

é de 91,8 L de álcool etílico anidro por tonelada de cana processada, e como a 

densidade do etanol anidro é de 791 kg m-3 (BEN, 2006), temos que na produção de 

305 kg de álcool etílico anidro serão necessários 4.197 kg de cana-de-açúcar. 

Já na produção 3,86 kg de soda cáustica é necessária a extração do sal 

marinho que ao chegar na unidade de produção da soda cáustica será o principal 

insumo junto com a água para o processo de mercúrio. Segundo Borges (2004) na 

produção de 1 kg de soda cáustica são necessários 1,65 kg de sal marinho. Assim 

sendo, na produção de 3,86 kg de soda cáustica serão necessários 6,37 kg de sal 

marinho. 

Os consumos de energia elétrica, derivados do petróleo (óleo diesel, óleo 

combustível e nafta), energia térmica e as atividades de transporte são comuns em 

vários dos seis subsistemas principais no qual o sistema de produto foi dividido.  

Em função disso, inicialmente serão apresentados os inventários para 

produção de energia elétrica, produção de óleo diesel, produção de óleo 

combustível, produção de energia térmica e atividades de transporte, para em 

seguida apresentar os inventários de cada um dos subsistemas principais. 

  
5.1.3.2 INVENTÁRIO DO SUBSISTEMA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

O ICV de aspectos ambientais referente a produção de energia elétrica foi 

obtido através de consulta ao artigo “Life Cycle Inventory for Eletric Energy in Brazil” 

(COLTRO; GARCIA; QUEIROZ, 2003), o qual apresenta dados referentes ao ano 

2000. 
                                                 
12 Informação escrita fornecida pela indústria ECIRTEC – Equipamentos e acessórios para extração e 
refino de óleos vegetais, através do e-mail: adilson@ecirtec.com.br , no dia 29 de abril de 2006. 
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A Tabela 21 apresenta o ICV para a produção de 1 GJ de energia elétrica. 
 

Tabela 21 – Inventário para a produção de 1 GJ de energia elétrica. 

Aspecto Ambiental Unidade Produção de 1,0 GJ de energia elétrica
   
Entradas 
Energia GJ 1,58E+00 
Carvão kg 1,28E+01 
Gás natural kg 7,60E-01 
Petróleo kg 1,21E+00 
Água kg 1,17E+05 
Materiais secundários kg 9,00E-01 
Urânio kg 1,80E-04 
   
Saídas   
   
- Emissões Atmosféricas 
CH4 kg 5,48E-02 
CO kg 1,49E-01 
CO2 kg 1,78E+01 
Vapor de água kg 2,30E-01 
Hidrocarbonetos kg 7,50E-04 
Metais kg 1,00E-08 
NH3 kg 6,00E-09 
COVNM kg 7,28E-03 
NOx kg 5,75E-01 
N2O kg 1,10E-02 
Material particulado kg 6,72E-02 
SOx kg 1,16E-01 
Radioatividade para o ar kBq 9,77E+00 
   
- Efluentes líquidos 
Ácidas kg 1,70E-07 
DBO kg 7,00E-05 
DQO kg 1,30E-04 
Cl- kg 6,00E-08 
Metais pesados não especificados kg 1,80E-07 
Hidrocarbonetos kg 3,00E-05 
Metais kg 1,00E-05 
Compostos de nitrogênio kg 4,50E-06 
Óleos e graxas kg 1,40E-04 
Compostos de enxofre kg 4,50E-07 
Sólidos dissolvidos totais kg 5,00E-05 
Sólidos suspensos totais kg 1,00E-04 
Radioatividade para a água kBq 1,51E+01 
   
- Resíduos Sólidos 
Resíduos no solo dm3 1,34E+01 
Resíduos processuais kg 1,07E+01 
   
Fonte: COLTRO; GARCIA; QUEIROZ, 2003. 

 
5.1.3.3 INVENTÁRIO DO SUBSISTEMA DE PRODUÇÃO DO ÓLEO DIESEL, ÓLEO COMBUSTÍVEL 

E NAFTA 

 

Na obtenção dos inventários do óleo diesel, do óleo combustível e da nafta 

serão considerados os aspectos ambientais referentes a extração do petróleo 

nacional em terra e mar, extração do petróleo importado e seu transporte marítimo, a 

produção de energia elétrica e o refino do petróleo. 
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Os dados de aspectos ambientais referentes a extração do petróleo nacional 

(terra e mar) e petróleo importado foram obtidos através da consulta a base de 

dados BR Crude Oil Mix do software GABI 4 (2004). 

A Tabela 22 apresenta o inventário para a extração de 1.000 kg de petróleo 

nacional (terra e mar) e petróleo importado. 

 
Tabela 22 – Inventário para extração de 1.000 kg de petróleo nacional e importado. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade 
   
Entradas 
Petróleo kg 1,09E+03 
Gás natural kg 4,24E+01 
Energia GJ 3,24E-04 
Combustíveis renováveis kg 3,24E-01 
Urânio natural kg 1,14E-05 
Água kg 2,25E+02 
   
Saídas 
Energia GJ 9,29E-04 
   
- Efluentes líquidos 
DBO kg 3,34E-02 
DQO kg 2,06E-01 
Metais pesados não especificados kg 4,63E-06 
Hidrocarbonetos kg 1,94E-03 
Efluentes líquidos não especificados kg 3,23E-05 
Água residual kg 3,13E-03 
Óleo não especificado kg 8,26E-03 
Sólidos suspensos totais kg 1,06E-01 
   
- Emissões atmosféricas 
CO2 kg 1,63E+02 
CO  kg 3,23E-01 
Vapor de água kg 2,30E-01 
CH4 kg 2,58E+00 
Material particulado kg 1,21E-01 
   
- Resíduos sólidos 
Resíduos não especificados kg 3,48E-07 
   
Fonte: GABI 4 (2004) 

 

No caso do inventário para o transporte marítimo foram utilizados os dados de 

Tanker I – Idemat 2001 do SimaPro (PRÉ-CONSULTANTS, 2003b). Esse inventário 

refere-se ao transporte em navios com capacidade de 88.750 toneladas, 

considerando o retorno do navio vazio até a origem, e utilizando como combustível o 

óleo diesel e o óleo combustível. 

A Tabela 23 apresenta o inventário para o transporte marítimo de 1.000 kg 

km. 
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Tabela 23 – Inventário para o transporte marítimo de 1.000 kg km 

Aspecto Ambiental Unidade Quantidade 
   
Entradas 
   
Óleo combustível kg 7,35E-03 
Óleo diesel kg 6,30E-04 
   
Saídas 
   
- Emissões Atmosféricas 
SO2 kg 3,70E-04 
CO2 kg 2,32E-02 
CO kg 7,00E-05 
NOx kg 4,40E-04 
CxHy kg 4,00E-05 
   
Fonte: PRÉ CONSULTANTS, 2003b. 

 

Como os dados para o óleo diesel e óleo combustível ainda não foram 

obtidos, pois dependem da consolidação do inventário do petróleo importado, foi 

necessária a obtenção destes da mesma base de dados Idemat 2001 do SimaPro. 

A Tabela 24 apresenta o inventário consolidado para o transporte marítimo de 

1.000 kg km. Neste inventário já estão considerados os aspectos ambientais 

referentes a produção do óleo diesel e óleo combustível utilizados no transporte. 

 
Tabela 24 – Inventário consolidado para o transporte marítimo de 1.000 kg km. 

Aspecto ambiental Unidade Inventário consolidado 
   
Entradas   
   
Petróleo kg 8,07E-03 
Gás natural kg 3,90E-05 
Carvão kg 3,21E-06 
Água kg 1,32E-04 
Energia GJ 2,78E-06 
   
Saídas   
   
- Efluentes líquidos   
DQO kg 6,30E-09 
DBO kg 3,15E-09 
Compostos de nitrogênio kg 6,30E-10 
Íons metálicos kg 3,15E-09 
Cloretos kg 6,30E-09 
CxHy kg 1,26E-08 
Óleos não especificados kg 4,34E-08 
   
- Emissões atmosféricas   
SOx kg 3,71E-04 
CO2 kg 2,34E-02 
CO kg 7,01E-05 
NOx kg 4,42E-04 
CxHy kg 4,18E-05 
Metais  kg 6,30E-10 
Material particulado kg 2,14E-07 
COVNM kg 1,29E-06 
   
- Resíduos sólidos   

Continua 
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Resíduos não inertes kg 1,39E-06 
Resíduos sólidos oleosos kg 1,03E-04 
   
 

Na elaboração do inventário para o refino do petróleo foram utilizados os 

dados de Vianna (2006). A Tabela 25 apresenta o inventário para o refino de 1.000 

kg de petróleo nacional e importado. 

 
Tabela 25 – Inventário para o refino de 1.000 kg de petróleo nacional e importado. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade 
   
Entradas 
Petróleo kg 1,00E+03 
Energia elétrica GJ 1,13E-01 
   
Saídas 
   
- Emissões Atmosféricas 
CO2 kg 8,31E+00 
CH4 kg 3,80E-02 
 NOx kg 5,84E-03 
CO kg 2,64E-02 
COVNM kg 9,56E-01 
Material particulado kg 1,02E-02 
SOx kg 4,88E-03 
Metil carptano kg 1,00E-05 
Hidrocarbonetos kg 1,99E-05 
H2S kg 2,09E-04 
   
- Efluentes Líquidos 
Na kg 1,63E-02 
Cloretos kg 2,43E-02 
Óleo não especificado kg 7,11E-03 
   
Fonte: Vianna (2006). 

 

Como a densidade do petróleo é de 874 kg m-3 (BEN, 2006), e no ano de 

2005 foram refinados 98.824.753 m3 de petróleo nas refinarias nacionais (ANP, 

2007b), a massa total de petróleo refinado foi de 86.372.834.122 kg.  

O refino dessa quantidade de petróleo gerou uma produção de derivados na 

qual a produção de óleo diesel foi de 32.253.000.337 kg, a produção de óleo 

combustível foi de 15.075.498.728 kg e a produção de nafta foi de 6.118.564.007 kg 

(ANP, 2007c). Assim sendo, conclui-se que foram necessários 2.678 kg de petróleo 

para produção de 1000 kg de óleo diesel, 467 kg de óleo combustível e 190 kg de 

nafta. 

Segundo Vianna (2006) na extração de 2.920 kg de petróleo nacional e 

importado, cerca de 8,3 % são perdidos no transporte até a refinaria, totalizando 

Continuação 
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2.678 kg de petróleo que entram na refinaria e são transformados em derivados 

consumindo 302 MJ de energia elétrica. 

Conforme visto anteriormente, 21,42 % do petróleo refinado no Brasil é 

importado (ANP, 2007b), o que equivale a 574 kg de petróleo importado. Este é 

proveniente da África (67 %) e do Oriente Médio (33 %). Como as distâncias entre 

Brasil e África e Brasil e Oriente Médio são de aproximadamente 10.000 km e 

20.000 km, a distância média percorrida pelos navios no transporte do petróleo 

importado é de 13.300 km. 

Como no processo de refino do petróleo ocorre a geração de vários produtos, 

será conduzido um procedimento de alocação por poder calorífico para repartição 

das cargas ambientais entre os diversos produtos formados. Os fatores de alocação 

foram calculados utilizando-se como base a produção de derivados do petróleo para 

o ano de 2005. A Tabela 26 apresenta os fatores de alocação obtidos para cada 

derivado do petróleo que é formado. 
 

Tabela 26 – Fatores de alocação para os derivados do petróleo. 

 
Produção de 
derivados 
em 2005 (m3) 

Massa 
específica 
(kg m-3) 

Produção de 
derivados 
(kg) 

Poder 
calorífico 
(kcal kg-1) 

Conteúdo 
Energético 
(kcal) 

Fator de 
Alocação 

Asfalto 1,420E+06 1,040E+03 1,476E+09 9,790E+03 1,445E+13 1,733E-02 

Coque 2,395E+06 1,041E+03 2,493E+09 8,390E+03 2,092E+13 2,508E-02 

Gasolina Automotiva 1,910E+07 7,400E+02 1,414E+10 1,040E+04 1,470E+14 1,763E-01 

Gasolina Aviação 7,020E+04 7,200E+02 5,054E+07 1,060E+04 5,358E+11 6,425E-04 

GLP 8,842E+06 5,500E+02 4,863E+09 1,110E+04 5,398E+13 6,473E-02 

Lubrificante 7,316E+05 8,800E+02 6,438E+08 1,012E+04 6,516E+12 7,814E-03 

Nafta 8,498E+06 7,200E+02 6,119E+09 1,063E+04 6,504E+13 7,800E-02 

Óleo Combustível 1,508E+07 1,000E+03 1,508E+10 9,590E+03 1,446E+14 1,734E-01 

Óleo Diesel 3,840E+07 8,400E+02 3,225E+10 1,010E+04 3,258E+14 3,906E-01 

Parafina 1,405E+05 8,640E+02 1,214E+08 1,080E+04 1,311E+12 1,572E-03 

Querosene de aviação 4,118E+06 7,900E+02 3,253E+09 1,040E+04 3,383E+13 4,057E-02 

Querosene Iluminante 5,011E+04 7,900E+02 3,958E+07 1,040E+04 4,117E+11 4,937E-04 

Solvente 7,167E+05 7,400E+02 5,304E+08 1,055E+04 5,596E+12 6,710E-03 

Outros 1,568E+06 8,740E+02 1,370E+09 1,018E+04 1,395E+13 1,673E-02 

TOTAL 1,011E+08  8,242E+10  8,339E+14  

       

Fonte: ANP (2007c). 

 

Na Tabela A1 são apresentados os ICVs consolidados para produção de 

1.000 kg de óleo diesel (coluna 9), 467 kg de óleo combustível (coluna 11) e 190 kg 

de nafta (coluna 13).  
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Esses inventários foram obtidos considerando os aspectos ambientais da 

extração de 2.920 kg de petróleo nacional e importado (coluna 3), transporte 

marítimo de 574 kg de petróleo importado por 13.300 km (coluna 4), produção de 

302 MJ de energia elétrica (coluna 5), refino de 2.678 kg de petróleo nacional e 

importado (coluna 6) e a alocação da soma dos aspectos ambientais (colunas 8, 10 

e 12). 

Nesse estudo, tanto o óleo diesel quanto o óleo combustível foram utilizados 

na geração de energia térmica. A seguir os inventários referentes a esse tipo de 

energia são apresentados. Estabeleceu-se que na geração de energia térmica será 

considerada a carga ambiental da produção do combustível que foi utilizado e do 

seu respectivo uso na geração de energia. 

 

a) Inventário da geração de energia térmica pelo óleo diesel  

Na obtenção do inventário para geração de energia térmica pelo óleo diesel 

consultou-se o trabalho “Life Cycle Inventory of Biodiesel and Petroleum Diesel for 

Use in Urban Bus” (SHEEHAN et al., 1998). A Tabela 27 apresenta o inventário para 

geração de 1 GJ de energia térmica pelo óleo diesel. 

 
Tabela 27 – Inventário para a geração de 1 GJ de energia térmica pelo óleo diesel. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade para produção de 1 GJ de energia térmica 
   
Entradas 
Óleo diesel kg 2,36E+01 
   
Saídas 
   
- Emissões atmosféricas 
CxHy kg 6,70E-04 
CO kg 1,70E-02 
NOx kg 2,00E-02 
MP kg 3,30E-03 
SOx kg 6,50E-03 
CH4 kg 8,30E-05 
N2O kg 3,70E-04 
CO2 kg 7,26E+01 
   
Fonte: SHEEHAN et al., 1998. 

 

b) Inventário da geração de energia térmica pelo óleo combustível 

Na obtenção do inventário para geração de energia térmica pelo óleo 

combustível consultou-se o trabalho “Life Cycle Inventory of Biodiesel and Petroleum 
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Diesel for Use in Urban Bus” (SHEEHAN et al., 1998). A Tabela 28 apresenta o 

inventário para geração de 1 GJ de energia térmica pelo óleo combustível. 
 

Tabela 28 – Inventário para a geração de 1 GJ de energia térmica pelo óleo combustível. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade 
   
Entradas   
Óleo combustível kg 2,49E+01 
   
Saídas   
   
- Emissões atmosféricas   
Hidrocarbonetos kg 8,60E-04 
CO kg 1,50E-02 
NOx kg 5,10E-02 
Material particulado kg 5,80E-03 
SOx kg 1,50E-01 
CH4 kg 3,10E-03 
N2O kg 3,40E-04 
CO2 kg 7,84E+01 
Fonte: SHEEHAN et al., 1998. 

 
5.1.3.4 INVENTÁRIOS DO SUBSISTEMA DE TRANSPORTES 

 A seguir são apresentados os inventários para as atividades de transporte 

rodoviário e ferroviário. 

  

a) Inventário para o transporte rodoviário 

O inventário para o transporte rodoviário foi obtido através da consulta a base 

de dados Truck I – Idemat 2001 do SimaPro (PRÉ-CONSULTANTS, 2003). Os 

dados desse inventário foram modelados considerando-se o retorno do caminhão 

vazio até a origem. A Tabela 29 apresenta o inventário para o transporte rodoviário 

de 1.000 kg km. 

 
Tabela 29 – Inventário para o transporte rodoviário de 1.000 kg km. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade 
   
Entradas 
Óleo diesel kg 2,03E-02 
   
Saídas 
   
- Emissões atmosféricas 
SOx kg 1,96E-05 
NOx kg 6,70E-04 
CO2 kg 6,35E-02 
COVNM kg 6,23E-05 
CO kg 1,09E-04 
N2O kg 1,45E-05 
CH4 kg 2,17E-06 
MP kg 3,04E-05 
Fonte: PRÉ-CONSULTANTS, 2003. 
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b) Inventário para o transporte ferroviário 

O inventário para o transporte ferroviário foi obtido através da consulta a base 

de dados Rail (Locomotive FAL) - Franklin USA 98 do SimaPro (PRÉ-

CONSULTANTS, 2003a). A Tabela 30 apresenta o inventário para o transporte 

ferroviário de 1.000 kg km. 

 
Tabela 30 – Inventário para o transporte ferroviário de 1.000 kg km. 

Aspectos ambientais Unidade Quantidade 
   
Entradas   
Óleo combustível kg 7,47303E-03 
   
Saídas   
   
- Emissões atmosféricas   
Material particulado kg 5,59224E-05 
NOx kg 1,98338E-04 
COVNM kg 7,00894E-05 
SOx kg 2,69918E-05 
CO kg 9,69321E-05 
CO2 kg 1,71495E-02 
Hidrocarbonetos kg 5,21942E-06 
   
Fonte: PRÉ-CONSULTANTS, 2003a. 

 
5.1.3.5 INVENTÁRIO DO SUBSISTEMA DE PRODUÇÃO DOS GRÃOS DE GIRASSOL 

 

5.1.3.5.1 Coleta de dados 

Os procedimentos de coleta de dados para o subsistema de produção dos 

grãos de girassol envolveram a obtenção de dados primários e secundários. 

Os dados de entrada na produção dos grãos de girassol referentes aos 

defensivos (Alachlor, Trifluralin e Triclorfom) e óleo diesel foram obtidos através de 

consultas a publicações científicas. 

Os dados referentes as entradas de fertilizantes (NPK) e calcário foram 

obtidos através de contato com pesquisadores especializados na cultura do girassol 

no Brasil. Já o dado de entrada de sementes de girassol foi calculado através da 

utilização de fórmulas existentes em publicações. 

 

A seguir são apresentados os dados de entradas coletados e os dados 

calculados. Também são apresentadas as quantidades necessárias de cada entrada 

para produção de 1.000 kg de grãos de girassol. 
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- Entrada de defensivos 

Em relação aos defensivos, na agricultura do girassol são aplicados de 2,4 a 

3,36 kg ha-1 de Alachlor; 0,54 a 1,2 kg ha-1 de Trifluralin na pré-semeadura; 1,8 a 2,4 

kg ha-1 de Trifluralin na pré-emergência e 1,6 kg ha-1 de Triclorfom (LEITE; 

BRIGHENTI; CASTRO, 2005). Adotando valores médios, no total são aplicados 2,88 

kg ha-1 de Alachlor; 2,97 kg ha-1 de Trifluralin e 1,6 kg ha-1 de Triclorfom.  

Como a produtividade do girassol é de 1.400 kg de grãos por hectare, na 

produção de 1.000 kg de grãos de girassol serão necessários 2,06 kg de Alachlor; 

2,12 kg de Trifluralin e 1,14 kg de Triclorfom. 

 

- Entrada de óleo diesel 

Em relação ao óleo diesel verificou-se que é estimado um consumo de 54 

litros de óleo diesel por hectare para o girassol no sistema de plantio direto 

(ROESSING et al., 1981 apud GAZZONI, FELICI e CORONATO, 2006).  

Sabendo-se que a massa específica do óleo diesel é de 840 kg m-3, o 

consumo de óleo diesel pelo maquinário agrícola em 1 hectare será de: 

 

 
 

 
 

Conforme mostrado no item 5.1.3.1 a produtividade adotada para o girassol é 

de 1.400 kg de grãos por hectare, então na produção de 1.000 kg de grãos serão 

necessários 32,4 kg de óleo diesel. 

 

- Entrada de fertilizantes (NPK) 

No caso dos fertilizantes, é utilizada uma adubação média de plantio na base 

de 250 a 300 kg ha-1 da fórmula 4-20-20 que forneça quantidades de N-P2O5-K2O. 

Também é necessária uma adubação de cobertura, onde são aplicados 40 kg ha-1 

de N na forma de uréia (informação oral)13. 

                                                 
13 Informação escrita fornecida pela pesquisadora e engenheira agrônoma Maria Regina Gonçalves 
Úngaro (Instituto Agronômico - IAC), através do e-mail: ungaro@iac.sp.gov.br, no dia 31 de julho de 
2006. 
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Será adotado um valor médio de 275 kg ha-1 da fórmula 4-20-20 (N-P2O5-K2O) 

e a adubação de cobertura com 40 kg ha-1 na forma de uréia. Então sabendo que 

segundo Silva, Ribeiro e Kulay (2006) a uréia possui 46,67 % de N, no total serão 

aplicados 29,7 kg ha-1 de N (11 kg ha-1 de N como adubação de plantio, 18,7 kg ha-1 

de N como adubação de cobertura), 55 kg ha-1 de P2O5 como adubação de plantio e 

55 kg ha-1 de K2O como adubação de plantio. 

Como a produtividade do girassol é de 1.400 kg de grãos por hectare, na 

produção de 1.000 kg de grãos serão necessários 21,2 kg de N; 39,3 kg de P2O5 e 

39,3 kg de K2O. 

 

- Entrada de calcário 

Em relação ao calcário predomina no Brasil a aplicação de 1,5 a 2,0 t ha-1 no 

sistema de plantio direto (informação oral)14.  

Como a produtividade do girassol é de 1.400 kg por hectare, adotando-se a 

aplicação de um valor médio de 1,75 t ha-1 de calcário, na produção de 1.000 kg de 

grãos de girassol serão necessários 1.250 kg de calcário. 

 

- Entrada de grãos para plantio 

Leite, Briguenthi e Castro (2005) estimaram uma variação de 3 kg ha-1 a 4,5 

kg ha-1 na quantidade de sementes de girassol.  

No caso desse trabalho, para estimar a quantidade de grãos para plantio que 

será gasta por hectare utilizou-se a seguinte fórmula (LEITE; BRIGUENTHI; 

CASTRO, 2005): 

 

 
 

Nessa fórmula Q é a massa em quilogramas de sementes de girassol por 

hectare, A é a massa de 1.000 grãos de girassol em gramas, N é o número de 

plantas por metro linear, C é a porcentagem de plantas que germinam em relação ao 

número total de sementes que são semeadas (utilizada na forma de porcentagem), e 

E é o espaçamento entre linhas, em metros. 

                                                 
14 Informação oral fornecida pelo pesquisador Dr. César de Castro (Embrapa Soja), através de 
contato por telefone no dia 20 de setembro de 2006. 
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Segundo Geida (data indeterminada) a massa de 1.000 grãos de girassol 

varia de 60 a 120 g, então será adotado o valor de 80 g, o qual está dentro da faixa 

estabelecida, obtendo-se o valor de A. 

Para obter a quantidade de plantas por metro linear utilizou-se a seguinte 

fórmula (LEITE; BRIGUENTHI; CASTRO, 2005): 

 

 
 

Nessa fórmula N é o número de plantas por metro linear, P é a população 

desejada de plantas de girassol por hectare e E é o espaçamento entre linhas, em 

metros. 

Segundo Leite, Briguenthi e Castro (2005) as populações de plantas de 

girassol por hectare (P) oscilam de 40.000 a 45.000, o espaçamento entre linhas (E) 

pode variar de 50 cm a 90 cm e a porcentagem de emergência das plantas (C) varia 

de 85 % a 95 %. 

Assim sendo, calculou-se P e E através de valores médios obtendo-se 

respectivamente 42.500 plantas por hectare e espaçamento entre linhas igual a 0,7 

metros. Em seguida calculou-se o valor de N obtendo uma quantidade de 2,975 

plantas por metro linear.  

Finalmente para obter a massa de sementes de girassol por hectare (Q) 

adotou-se um valor médio para a porcentagem de emergência em campo (C) igual a 

90 %. Conhecidos os valores de A, N, C e E, calculou-se a Q. 

 

 
 

obtendo um valor igual a 4,16 kg de sementes de girassol por hectare. 

Como a produtividade para o girassol é de 1.400 kg de grãos por hectare, 

temos que na produção de 1.000 kg de grãos de girassol serão necessários 2,97 kg 

de grãos para plantio. 

Os dados de saídas (efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos 

sólidos) para esse subsistema foram obtidos através da utilização de fatores de 

emissão obtidos em publicações científicas.  

A Tabela 31 apresenta estes fatores de emissão. 
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Tabela 31 – Fatores de emissão utilizados para os cálculos das emissões atmosféricas, efluentes 

líquidos e resíduos sólidos na produção agrícola. 

Aspectos ambientais de saída Fator Unidade Fonte 
    
- Emissões atmosféricas 
CO2 0,50 g CO2 / g adubo nitrogenado Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
NH3 10,4 % do total de adubo nitrogenado Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
N2O 3,30 % do total de adubo nitrogenado Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
NOx 21,0 % do total emitido de N2O Nemecek et al. (2004) 
Defensivos 10,0 % do total de defensivos Bedos et al. (2006) 
    
- Efluentes líquidos 
Compostos de nitrogênio 10,0 % do total de adubo nitrogenado Vianna, 2006 apud Schmidt, 2004 
Defensivos 27,0 % do total de defensivos Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
    
- Resíduos sólidos 
Defensivos 56,0 % do total de defensivos Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
    

 

A seguir são apresentados os dados de saídas obtidos através da utilização 

dos fatores de emissão da Tabela 31. Esses dados foram calculados considerando a 

produção de 1.000 kg de grãos de girassol. 

 

- Emissões atmosféricas 

Aplicando os fatores de emissão foram obtidas as seguintes emissões 

atmosféricas: 

 

 

 

 

 
 

- Efluentes líquidos 

 Aplicando os fatores de emissão foram obtidos os seguintes efluentes 

líquidos: 

 

 
 

- Resíduos sólidos 
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Aplicando os fatores de emissão foram obtidos os seguintes resíduos sólidos: 

 
 

A Tabela 32 apresenta o inventário de dados brutos coletados e calculados 

para a produção de 1.000 kg de grãos de girassol. 
 

Tabela 32 – Inventário de dados brutos para a produção de 1.000 kg de grãos de girassol. 

Aspecto Ambiental Unidade Quantidade Fonte 
    
Entradas 
    
- Fluxos elementares 
Sementes de girassol kg 2,97E+00 Leite; Brighenti; Castro (2005) 
   
- Entradas de outros subsistemas 
Fertilizante nitrogenado (N) kg 2,12E+01 Informação escrita1 

Fertilizante fosfatado (P2O5) kg 3,93E+01 Informação escrita1 

Fertilizantes potássico (K2O) kg 3,93E+01 Informação escrita1 

Calcário kg 1,25E+03 Informação oral2 

Óleo diesel kg 3,24E+01 
Roessing et al., 1981 apud Gazzoni, 
Felici e Coronato, 2006 

Alachlor kg 2,06E+00 Leite; Brighenti; Castro (2005) 
Trifluralin kg 2,12E+00 Leite; Brighenti; Castro (2005)
Triclorfom kg 1,14E+00 Leite; Brighenti; Castro (2005)
    
Saídas 
    
- Emissões atmosféricas 
CO2 kg 1,06E+01 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
NOx kg 1,50E-01 Nemecek et al. (2004) 
N2O kg 7,00E-01 Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
NH3 kg 2,20E+00 Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999)
Alachlor kg 2,06E-01 Bedos et al. (2006) 
Trifluralin kg 2,12E-01 Bedos et al. (2006) 
Triclorfom kg 1,14E-01 Bedos et al. (2006) 
    
- Efluentes líquidos 
Compostos de nitrogênio kg 2,12E+00 Vianna, 2006 apud Schmidt, 2004 
Alachlor kg 5,56E-01 Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
Trifluralin kg 5,72E-01 Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
Triclorfom kg 3,08E-01 Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
    
- Resíduos sólidos 
Alachlor kg 1,15E+00 Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
Trifluralin kg 1,19E+00 Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
Triclorfom kg 6,38E-01 Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
    
- Produtos 
Grãos de girassol kg 1,00E+03  
    
1 Informação escrita fornecida pela pesquisadora e engenheira agrônoma Maria Regina Gonçaves Úngaro (Instituto 
Agronomico – IAC), através do e-mail: ungaro@iac.sp.gov.br, no dia 31 de julho de 2006. 
2 Informação oral fornecida pelo pesquisador Dr. César de Castro (Embrapa Soja), através de contato por telefone no dia 20 de 
setembro de 2006. 
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A seguir são apresentados os inventários para os subsistemas de produção 

dos fertilizantes (NPK), do calcário e dos defensivos. Também é apresentado o 

inventário referente ao uso do óleo diesel no maquinário agrícola. 

 

a) Inventário para o subsistema de produção dos fertilizantes (NPK) 

Os dados referentes as atividades de produção dos fertilizantes nitrogenados 

(uréia), fosfatados (SSP) e potássicos (KCl) foram obtidos do trabalho “Avaliação do 

desempenho ambiental dos fertilizantes químicos produzidos no Brasil” (SILVA; 

RIBEIRO; KULAY, 2006).  

A Tabela 33 apresenta os inventários da produção dos fertilizantes (uréia, 

SSP e KCl) para fornecer respectivamente 1.000 kg de nitrogênio, P2O5 e K2O. 

 
Tabela 33 – Inventários da produção dos fertilizantes para fornecer 1.000 kg de N, P2O5 e K2O. 

Aspecto Ambiental Unidade Quantidade de uréia 
para 1 t de N 

Quantidade de SSP 
para 1 t de P2O5 

Quantidade de KCl 
para 1 t de K2O 

     
Entradas 
Eletricidade  GJ 3,64E+01 4,12E+00  
Gás natural GJ 9,63E+00  3,76E+00 
Vapor GJ 1,03E+01   
Combustível fóssil GJ  1,64E+00  
Óleo diesel kg   1,28E+02 
Petróleo kg 4,12E+02   
Gás natural kg 9,96E+02   
Ar kg 2,01E+01   
Água kg 7,54E+01 5,29E+04 1,65E+03 
Rocha fosfática bruta kg  2,55E+04  
Enxofre elementar kg  7,16E+02  
Rocha potássica (silvinita) kg   1,89E+03 
Materiais secundários kg   1,01E+01 
     
Saídas 
     
- Emissões Atmosféricas 
Material particulado kg 2,62E+00 2,00E-01 2,06E+00 
CO kg 1,60E-01 1,10E-01 1,95E+00 
CO2 kg 2,25E+03 2,10E+02 9,14E+02 
SOx kg 6,00E-01 2,94E+00 3,49E+00 
NOx kg 1,56E+00 3,12E+00 4,57E+00 
Hidrocarbonetos kg 1,10E-04 3,40E-01 1,04E+00 
CH4 kg 9,20E-01  1,45E+00 
H2S kg 6,29E-04   
HF kg  6,00E-02  
     
- Efluentes Líquidos 
Compostos de nitrogênio kg 4,80E-01  6,00E-04 
Compostos de enxofre kg 9,90E-05  1,25E+01 
Compostos orgânicos totais kg 1,91E-04   
Sólidos dissolvidos totais kg  4,23E+04  
Fosfato kg  1,09E+01  
DBO kg   2,00E-02 
DQO kg   1,00E-02 
Na+ kg   7,36E+01 
K+ kg   1,61E+00 
Cloretos kg   1,26E+02 
Ca2+ kg   2,09E+00 

Continua 
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Mg2+ kg   1,21E+01 
     
- Resíduos Sólidos 
Enxofre kg 1,21E-05   
Catalisador usado kg 2,50E-01 5,00E+01  
Magnetita kg  4,18E+03  
Lama kg  3,69E+03  
Resíduo não apatítico kg  1,26E+04  
Resíduos sólidos minerais kg   4,58E+03 
     
- Emissões não materiais 
Vapor GJ 1,76E+00   
Fonte: SILVA; RIBEIRO; KULAY, 2006. 
 
 
 Na obtenção do ICV consolidado para produção dos fertilizantes nitrogenados 

os aspectos ambientais referentes a produção de 36,4 GJ de energia elétrica foram 

adicionados no inventário mostrado na coluna 3 da tabela 33.  

No caso do ICV consolidado para o fertilizante fosfatado foram adicionados no 

inventário mostrado na coluna 4 da tabela 33 os aspectos ambientais referentes a 

produção de 4,12 GJ de energia elétrica. Finalmente para obter o ICV consolidado 

do fertilizante potássico os aspectos ambientais referentes a produção de 128 kg de 

óleo diesel foram adicionados na coluna 5 da mesma tabela. 

Na Tabela A2 são apresentados os ICVs consolidados referentes a produção 

dos fertilizantes nitrogenados para fornecer 1.000 kg de N (coluna 5), fertilizantes 

fosfatados para fornecer 1.000 kg de P2O5 (coluna 8) e fertilizantes potássicos para 

fornecer 1.000 kg de K2O (coluna 11). 

 

b) Inventário para o subsistema de produção de calcário 

Para a obtenção do inventário da produção de calcário foram coletados dados 

primários através de contato por e-mail com a empresa Caltins – Calcário dolomítico, 

localizada no município de Natividade no estado de Tocantins.  

A Tabela 34 apresenta o inventário para produção de 1.000 kg de calcário. 
 

Tabela 34 – Inventário para produção de 1.000 kg de calcário. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade Fonte 
    
Entradas    
Energia (explosivos) GJ 6,16E-04 Informação escrita1 
Energia elétrica GJ 2,34E-02 Informação escrita1 
Rocha calcária kg 1,00E+03 Informação escrita1 
Óleo diesel kg 1,22E+00 Informação escrita1 
    
Saídas    
- Emissões atmosféricas    
Material particulado kg 1,61E-01 Informação escrita1 
1 Informação escrita fornecida por Celso Fajardo, diretor executivo da indústria de produção de calcário (Caltins – Calcário 
dolomítico), através de e-mail no dia 13 de setembro de 2006. 

Continuação 
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 Na obtenção do ICV consolidado para o calcário foram adicionados no 

inventário apresentado na tabela 34 os aspectos ambientais referentes a produção 

de 23,4 MJ de energia elétrica, 1,22 kg de óleo diesel, e os aspectos ambientais 

referentes ao uso desse combustível no maquinário para mineração do calcário. 

Na Tabela A3 é apresentado o ICV consolidado para produção de 1.000 kg de 

calcário (coluna 7). 

 

c) Inventário para o subsistema de produção dos defensivos (Alachlor, Trifluralin 

e Triclorfom) 

Para obtenção do inventário referente a produção desses defensivos 

consultou-se o trabalho “Life Cycle Inventories of Agricultural Production Systems” 

(NEMECEK et al., 2004).  

Neste trabalho são apresentados inventários para diversas classes químicas 

de defensivos entre os quais estavam os referentes ao Alachlor (classe das 

cloroacetamidas), Trifluralin (classe das dinitroanilinas) e o Triclorfom (classe dos 

organofosforados).   

A Tabela 35 apresenta os inventários da produção de 1.000 kg de Alachlor, 

Trifluralin e Triclorfom. 

 
Tabela 35 – Inventários da produção de 1.000 kg Alachlor, Trifluralin e Triclorfom. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade para 1.000 
kg de Alachlor 

Quantidade para 1.000 
kg de Trifluralin 

Quantidade para 1.000 
kg de Triclorfom 

     
Entradas     
Energia térmica (óleo 
combustível) GJ 2,55E+01 9,44E+00 1,58E+01 

Energia elétrica GJ 1,35E+01 8,71E+00 1,68E+01 
Nafta kg 1,60E+03 9,17E+02 7,26E+02 
Carvão kg   7,20E+01 
     
Saídas     
     
- Emissões atmosféricas1     
Alachlor kg 1,40E-02   
Trifluralin kg  1,40E-02  
Triclorfom kg   1,40E-02 
     
- Efluentes líquidos2     
Efluentes líquidos perigosos kg 5,00E+01 5,00E+01 5,00E+01 
     
- Resíduos sólidos2     
Resíduos sólidos perigosos kg 1,50E+02 1,50E+02 1,50E+02 
     
1 Para cada quilograma de defensivo produzido 14 mg de defensivos são emitidos para o ar. 
2 Para cada tonelada de defensivo produzido são produzidos 200 kg de resíduos perigosos, sendo que 75 % vão para o solo e 
os 25 % restantes vão para a água. 
Fonte: NEMECEK et al., 2004. 
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 Na obtenção do ICV consolidado para produção de 1.000 kg de Alachlor os 

aspectos ambientais referentes a geração de 25,5 GJ de energia térmica pelo óleo 

combustível, produção de 1.600 kg de nafta e 13,5 GJ de energia elétrica foram 

adicionados no inventário mostrado na coluna 3 da tabela 35.  

No caso do ICV consolidado para 1.000 kg de Trifluralin foram adicionados no 

inventário mostrado na coluna 4 da tabela 35 os aspectos ambientais referentes a 

geração de 9,44 GJ de energia térmica pelo óleo combustível, produção de 917 kg 

de nafta e 8,71 GJ de energia elétrica.  

Finalmente para obter o ICV consolidado para 1.000 kg de Triclorfom os 

aspectos ambientais referentes a geração de 15,8 GJ de energia térmica pelo óleo 

combustível, produção de 726 kg de nafta e 16,8 GJ de energia elétrica foram 

adicionados na coluna 5 da mesma tabela. 

Na Tabela A4 são apresentados os ICVs consolidados referentes a produção 

de 1.000 kg de Alachlor (coluna 7), 1.000 kg de Trifluralin (coluna 12) e 1.000 kg de 

Triclorfom (coluna 17). 

 

d) Inventário para o uso do óleo diesel no maquinário agrícola 

Os aspectos ambientais referentes ao uso do óleo diesel no maquinário 

agrícola foram obtidos do trabalho “Life Cycle Inventory of Biodiesel and Petroleum 

Diesel for use in an Urban Bus” (SHEEHAN et al., 1998). A Tabela 36 apresenta o 

inventário para o uso de 1.000 kg de óleo diesel no maquinário. 

 
Tabela 36 – Inventário para o uso de 1.000 kg de óleo diesel no maquinário. 

Aspecto Ambiental Unidade Quantidade
   
Entradas 
Óleo diesel kg 1,00E+03 
   
Saídas 
   
- Emissões atmosféricas 
Hidrocarbonetos kg 3,59E+00 
CO kg 1,35E+01 
NOx kg 3,76E+01 
Material particulado kg 1,73E+00 
SOx kg 5,07E+00 
CH4 kg 1,78E-01 
N2O kg 8,03E-02 
CO2 kg 3,19E+03 
   
Fonte: SHEEHAN et al. (1998). 
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A seguir são apresentados os procedimentos de cálculo para obtenção do 

ICV consolidado para a produção dos grãos de girassol. 

 

5.1.3.5.2 Procedimentos de cálculo para conversão ao fluxo de referência. 

Em relação aos procedimentos de cálculo, verificou-se que são necessários 

4.198 kg de grãos de girassol para produzir 966 kg de óleo que serão utilizados na 

produção de 1.000 kg de biodiesel. 

Desde modo, o ICV consolidado para produção dos grãos de girassol será 

obtido tomando-se por base a produção de 4.198 kg de grãos de girassol, uma 

quantidade que satisfaz o fluxo de referência adotado nesse trabalho. 

Através dos dados apresentados na Tabela 32, calculou-se que na produção 

de 4.198 kg de grãos de girassol são consumidos 5.247 kg de calcário, 89 kg de 

nitrogênio, 165 kg de P2O5, 165 kg K2O, 136 kg de óleo diesel, 8,65 kg de Alachlor, 

8,90 kg de Trifluralin e 4,79 kg de Triclorfom.  

Para obter o ICV consolidado para os grãos de girassol realizou-se conversão 

dos aspectos ambientais dos inventários de uso do maquinário, calcário, fertilizantes 

NPK, defensivos (Alachlor, Trifluralin e Triclorfom) e transporte rodoviário (calcário e 

fertilizantes NPK) para o fluxo de referência adotado nesse estudo através dos 

procedimentos mostrados abaixo. 

 

(i) Uso do maquinário: o ICV consolidado para produção do óleo diesel e o 

inventário para uso do maquinário foram multiplicados pelo fator de conversão de 

0,136. Esses dois inventários já multiplicados pelos fatores de conversão ao fluxo de 

referência foram somados, obtendo-se o inventário que é mostrado na 9ª coluna da 

Tabela A5; 

(ii) Produção do calcário: o ICV consolidado para o calcário foi multiplicado 

pelo fator de conversão de 5,247 obtendo-se o inventário mostrado na 6ª coluna da 

Tabela A5; 

(iii) Produção dos fertilizantes: as colunas da Tabela A2 que apresentam os 

ICVs consolidados referentes a produção dos fertilizantes nitrogenados (coluna 5), 

fosfatados (coluna 8) e potássicos (coluna 11) foram multiplicadas respectivamente 

pelos fatores de conversão de 0,089; 0,165 e 0,165. Em seguida os aspectos 
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ambientais dos três ICVs (já multiplicados pelos fatores de conversão) foram 

somados, obtendo-se o inventário mostrado na 4ª coluna da Tabela A5. 

(iv) Produção dos defensivos: as colunas da Tabela A4 que apresentam os 

ICVs consolidados referentes a produção dos defensivos, isto é, o Alachlor (coluna 

7), o Trifluralin (coluna 12) e o Triclorfom (coluna 17) foram multiplicadas 

respectivamente pelos fatores de conversão de 0,00865; 0,0089 e 0,00479. Em 

seguida os aspectos ambientais dos três inventários (já multiplicados pelos fatores 

de conversão) foram somados, obtendo-se o inventário mostrado na 8ª coluna da 

Tabela A5. 

(v) Transporte rodoviário do calcário: sabe-se que a produção do calcário é 

realizada na cidade de Natividade/TO. Como neste trabalho estão sendo 

consideradas duas indústrias produtoras de biodiesel, isto é a Soyminas e Biolix, 

serão obtidas as distâncias entre as locais de produção dos grãos utilizados na 

Soyminas e na Biolix até a unidade produtora de calcário, para então obter o 

inventário com a distância média. 

Na Soyminas, a produção dos grãos de girassol provêm em sua maior parte 

da cidade de Nova Ponte/MG (informação escrita)15, já a produção dos grãos de 

girassol utilizados na Biolix provêm em sua maior parte da cidade de Assaí/PR 

(informação oral)16.  

Conhecidas as localizações, verificou-se que a distâncias entre as cidades de 

Nova Ponte/MG e Assaí/PR até a cidade de Natividade/TO são de 960 km e 1605 

km (ABCR, 2006), percorrendo uma distância média de 1.283 km. Verificou-se então 

que serão transportados 5.247 kg de calcário por 1.283 km.  

Para a obtenção do inventário consolidado para o transporte do calcário, 

primeiramente o inventário para o transporte rodoviário foi multiplicado por 6.732, 

que é o valor do fator de conversão para a atividade de transporte do calcário.  

Em seguida verificou-se que no transporte rodoviário do calcário são 

necessários 137 kg de óleo diesel, então o ICV consolidado da produção do óleo 

diesel foi multiplicado por 0,137, que é o fator de conversão para a quantidade óleo 

diesel utilizada no transporte do calcário. 

                                                 
15 Informação escrita fornecida pelo Eng. Artur Augusto Alves, diretor geral da Soyminas Biodiesel, 
através do e-mail: soyminas@soyminas@ind.br, no dia 12 de janeiro de 2006. 
16 Informação oral fornecida por Antônio dos Reis Félix, diretor da Biolix, através de conversa por 
telefone no dia 12 de janeiro de 2006. 
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Finalizando os inventários de produção de 137 kg de óleo diesel e transporte 

rodoviário do calcário, já multiplicados pelos fatores de conversão, foram somados, 

obtendo-se o inventário que é mostrado na 7ª coluna da Tabela A5. 

(vi) Transporte rodoviário dos fertilizantes: para obtenção dos inventários de 

transporte dos fertilizantes é necessário primeiramente conhecer as distâncias entre 

as unidades produtoras dos fertilizantes e as cidades de Nova Ponte/MG e 

Assaí/PR, para então obter os inventários com as distâncias médias.  

 Admitiu-se que a produção do fertilizante fosfatado, mais especificamente do 

superfosfato simples é realizada na Bunge Fertilizantes, localizada na cidade de 

Cubatão. A produção do fertilizante nitrogenado, neste caso, da uréia é realizada na 

Fosfértil, localizada na cidade de Araucária/PR e o fertilizante potássico é importado 

da Rússia até o porto de Santos/SP 

 Não há necessidade de inventariar o transporte marítimo do fertilizante 

potássico importado da Rússia até o porto de Santos/SP, visto que os aspectos 

ambientais referentes a essa atividade já estão inclusos no inventário consolidado 

do fertilizante potássico.  

No entanto será inventariado o transporte desse fertilizante do porto de 

Santos até as cidades de Nova Ponte/MG e Assaí/PR utilizando a distância média 

entre as cidades. 

 Conhecidas todas as localidades foram obtidas as distâncias entre as cidades 

e as distâncias médias que são apresentadas na Tabela 37. 

 
Tabela 37 – Distância entre as cidades de origem dos fertilizantes e as cidades de Nova Ponte/MG e 

Assaí/PR. 

Origem dos fertilizantes Distância percorrida até Nova 
Ponte/MG* (km) 

Distância percorrida até 
Assaí/PR* (km) 

Distância 
média (km) 

SSP (P2O5) – Cubatão/SP 602 546 574 
Uréia (N) – Araucária/PR  860 333 596,5 
KCl (K2O) – Santos/SP 613 558 585,5 
    
* Distâncias obtidas através de consulta a ABCR, 2006. 

  

Verificou-se então que serão transportados 89 kg de nitrogênio percorrendo 

596,5 km, 165 kg de P2O5 percorrendo 574 km e 165 kg K2O percorrendo 585,5 km. 

Para a obtenção do inventário consolidado para o transporte dos fertilizantes, 

primeiramente o inventário para o transporte rodoviário foi multiplicado 
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respectivamente por 53,1; 94,7 e 96,6 que são os fatores de conversão para os 

transportes dos fertilizantes NPK.  

Em seguida verificou-se que no transporte rodoviário dos fertilizantes NPK 

são necessários 1,10 kg, 1,92 kg e 1,95 kg de óleo diesel, totalizando 4,97 kg. Então 

o ICV consolidado da produção do óleo diesel foi multiplicado por 0,00497, que é o 

fator de conversão para a quantidade óleo diesel utilizada no transporte dos 

fertilizantes NPK. 

Finalizando os inventários de transporte dos fertilizantes NPK e de produção 

de 4,97 kg de óleo diesel, já multiplicados pelos fatores de conversão, foram 

somados, obtendo-se o inventário que é mostrado na 5ª coluna da Tabela A5. 

 

5.1.3.5.3 ICV consolidado para a produção dos grãos de girassol. 

Realizada a atividade de coleta de dados e os procedimentos de cálculo 

obteve-se o ICV consolidado para o subsistema de produção 4.198 kg de grãos de 

girassol que é mostrado na 10ª coluna da Tabela A5. 

O valor negativo referente a emissão atmosférica de dióxido de carbono (CO2) 

apresentado nesse ICV ocorre em função de que a quantidade de CO2 absorvida 

será maior que a emitida na produção dos grãos de girassol. 

As emissões de CO2 na produção dos grãos de girassol são provenientes das 

atividades agrícolas, da produção e uso do óleo diesel no transporte rodoviário e no 

maquinário agrícola e produção dos fertilizantes (NPK) defensivos e calcário. Essas 

quantidades de CO2 de origem fóssil somam cerca de 1.519 kg. 

A absorção de CO2 na produção dos grãos de girassol foi calculada tomando-

se por referência que plantas jovens de girassol até o florescimento, entre 45 e 55 

dias após a emergência, absorvem de 40 a 50 mg de CO2 por hora por área (dm2) 

ocupada pela planta (MERRIEN e MILAN, 1992). 

No plantio do girassol, podemos então considerar no máximo 40 dias, com 

período de insolação entre 9:00 e 16:00 h, deste modo, o número total de horas é de 

280=40×07  horas (informação escrita)17.  

Neste trabalho será suposta a absorção de 40 mg de CO2 por hora por área. 

Como a área total ocupada pela cultura do girassol de acordo com o fluxo de 

                                                 
17 Informação escrita fornecida pela pesquisadora e engenheira agrônoma Maria Regina Gonçalves 
Úngaro (Instituto Agronômico – IAC), através do email: ungaro@iac.sp.gov.br, no dia 24 de novembro 
de 2006. 
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referência é de 3 hectares, o que equivale a , a quantidade de dióxido de 

carbono absorvida será de  de CO2, o que equivale a 

33.600 kg de CO2 absorvidos. 

No balanço de CO2 para a produção dos grãos de girassol temos um saldo 

negativo, pois ocorre uma emissão de 1523 kg de CO2, mas as plantas absorvem 

33.600 kg de CO2. Assim sendo, toda a emissão de CO2 fóssil emitida até a 

produção dos grãos pode ser absorvida pelo girassol restando ainda um seqüestro 

de 32.077 kg de CO2.  

Essa quantidade seqüestrada será apresentada no ICV consolidado de 

produção dos grãos de girassol com o sinal negativo, visto que é uma emissão 

atmosférica que foi evitada. 

 
5.1.3.6. INVENTÁRIO DO SUBSISTEMA DE PRODUÇÃO DO ÓLEO DE GIRASSOL 

 

5.1.3.6.1 Coleta de dados 

A coleta de dados para o subsistema de produção do óleo de girassol foi 

realizada através de contatos com empresas e através de consultas a banco de 

dados.  

Os dados coletados referentes aos rendimentos da extração mecânica a frio 

do óleo de girassol foram obtidos através do contato com a empresa Ecirtec – 

Equipamentos e acessórios para extração de óleos vegetais. A Tabela 38 apresenta 

esses dados. 
 

Tabela 38 – Rendimento da extração mecânica a frio de 1.000 kg de grãos de girassol. 

Massa de grãos de girassol  1.000 kg 
Teor de óleo nos grãos de girassol 41 % 
Massa de óleo bruto gerada na extração de 1.000 kg de grãos de girassol 330 kg 
Massa de torta gerada na extração de 1.000 kg de grãos de girassol 640 kg 
Massa de sólidos finos presente em 330 kg de óleo bruto de girassol 100 kg 
Método de separação dos sólidos finos Filtração e decantação 
Quilogramas de óleo decantado e filtrado na extração de 1.000 kg de grãos de girassol 230 kg 
Eficiência na extração (%) 56 % 
Perdas 30 kg 
  
Fonte: Informação escrita fornecida pela indústria ECIRTEC – Equipamentos e acessórios para 
extração e refino de óleos vegetais, através do e-mail: adilson@ecirtec.com.br , no dia 29 de abril de 
2006. 

 

Também foi realizado contato com a empresa Biolix, a qual forneceu os dados 

referentes a emissão atmosférica de vapor d’água e ao consumo de energia elétrica 
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e térmica na prensagem mecânica a frio dos grãos de girassol. 

As perdas que ocorrem na extração dos grãos e os sólidos finos gerados na 

filtração do óleo de girassol foram considerados resíduos sólidos processuais.  

Assim sendo, no caso da produção de 1.000 kg de óleo de girassol são 

produzidos 435 kg de sólidos finos e ocorrem perdas que correspondem a 130 kg, 

totalizando a formação de 565 kg de resíduos sólidos processuais. 

Levando-se em conta as informações levantadas na tabela 38 e os dados 

adquiridos através de contatos com a Biolix obteve-se o inventário de dados brutos 

para a produção do óleo de girassol, que é apresentado na Tabela 39. 

 
Tabela 39 – Inventário de dados brutos para a produção de 1.000 kg de óleo de girassol. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade Fonte 
    
Entradas 
    
- Entradas de outros subsistemas 
Grãos de girassol kg 4,35E+03 Informação escrita1

Energia elétrica GJ 9,83E-01 Informação oral2

Energia térmica (óleo diesel) GJ 9,39E-01 Informação oral2 
    
Saídas 
    
- Emissões atmosféricas 
Vapor d’água kg 5,22E+02 Informação oral2 
    
- Resíduos sólidos 
Resíduos processuais kg 5,65E+02 Informação escrita1 
    
- Produtos 
Óleo de girassol kg 1,00E+03 Informação escrita1 
Torta de girassol kg 2,78E+03 Informação escrita1

    
1 Informação escrita fornecida pela indústria ECIRTEC – Equipamentos e acessórios para extração e refino de óleos vegetais, 
através do e-mail: adilson@ecirtec.com.br , no dia 29 de abril de 2006. 
2 Informação oral fornecida pelo gerente operacional Sílvio Marcelo Carvalho (Biolix), através de contato por telefone. 

 

A seguir são apresentados os procedimentos de cálculo para obtenção do ICV 

consolidado para a produção do óleo de girassol.  

Os cálculos foram executados visando a conversão dos dados de aspectos 

ambientais ao fluxo de referência (1.000 kg de biodiesel), a alocação dos aspectos 

ambientais entre a torta e óleo de girassol e a obtenção do ICV consolidado para o 

óleo de girassol. 

 



137 
 

5.1.3.6.2 Procedimentos de cálculo para conversão ao fluxo de referência. 

Em relação aos procedimentos de cálculo, verificou-se que são necessários 

4.198 kg de grãos para produzir 966 kg de óleo que serão utilizados para produzir 

1.000 kg de biodiesel.  

Assim sendo, o ICV consolidado para produção do óleo de girassol foi obtido 

tomando-se por base a produção de 966 kg de óleo de girassol, uma quantidade que 

satisfaz o fluxo de referência adotado no trabalho.  

Através dos dados apresentados na Tabela 39 calculou-se que na produção 

de 966 kg óleo de girassol são consumidos 4.198 kg de grãos, 949 MJ de energia 

elétrica e 907 MJ de energia térmica pelo uso de 21,4 kg de óleo diesel. 

O ICV consolidado para a produção de 4.198 kg de grãos de girassol já foi 

obtido na Tabela A5. Para obter o ICV consolidado do óleo de girassol realizou-se a 

conversão dos aspectos ambientais dos inventários de energia elétrica, energia 

térmica e transporte rodoviário (grãos de girassol) para o fluxo de referência adotado 

nesse estudo através dos procedimentos mostrados abaixo. 

 

(i) Subsistema de produção de energia elétrica: o ICV para energia elétrica foi 

multiplicado pelo fator de conversão de 0,949 obtendo-se o inventário que é 

mostrado na 6ª coluna da Tabela A6; 

(ii) Subsistema de produção de energia térmica: verificou-se que na geração 

de 907 MJ de energia térmica são gastos 21,4 kg de óleo diesel, então o ICV 

consolidado para produção do óleo diesel foi multiplicado pelo fator de conversão de 

0,0214 e o inventário de geração de energia térmica pelo óleo diesel multiplicado 

pelo fator de 0,907.  

Esses dois inventários já multiplicados pelos fatores de conversão ao fluxo de 

referência foram somados, obtendo-se o inventário que é mostrado na 7ª coluna da 

Tabela A6; 

(iii) Transporte rodoviário dos grãos de girassol: nesse estudo verificou-se que 

grande parte dos grãos processados na Biolix é proveniente da cidade de Assaí/PR 

e no caso da Soyminas, localizada em Cássia/MG, grande parte da produção 

agrícola é proveniente da cidade de Nova Ponte/MG. 
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Para facilitar os cálculos, na obtenção do inventário consolidado do transporte 

dos grãos serão calculadas as distâncias entre as produções agrícolas e as usinas 

de produção de biodiesel, para então obter o ICV com a distância média. 

Verificou-se então que a distância entre as cidades de Nova Ponte/MG e 

Cássia/MG é de 194 km e a distância entre Assaí/PR e Rolândia/PR é de 70,0 km 

(ABCR, 2006), percorrendo uma distância média de 132 km.  

Deste modo, de acordo com o fluxo de referência adotado nesse trabalho 

serão transportados 4.198 kg de grãos por 132 km. 

Para a obtenção do inventário consolidado para o transporte dos grãos de 

girassol verificou-se primeiramente que nessa atividade são gastos 11,2 kg de óleo 

diesel. Em seguida o ICV consolidado para produção do óleo diesel foi multiplicado 

pelo fator de conversão de 0,0112 e o inventário para o transporte rodoviário 

multiplicado pelo fator de 554. 

Esses dois inventários já multiplicados pelos fatores de conversão ao fluxo de 

referência foram somados, obtendo-se o inventário que é mostrado na 5ª coluna da 

Tabela A6. 

 

5.1.3.6.3 Procedimento de alocação das cargas ambientais entre a torta e o óleo de 

girassol. 

 Nesse subsistema existe a geração de 2.687 kg de torta e 966 kg de óleo de 

girassol como produtos, em razão disso será adotado um procedimento de alocação 

por massa aplicando o fator de 26,4 % para o óleo de girassol e 73,6 % para a torta.  

Esse procedimento será realizado através da multiplicação dos aspectos 

ambientais pelo fator de 0,264 obtendo o ICV de aspectos ambientais referentes 

apenas ao óleo de girassol, que no caso desse estudo é o produto de interesse. 

A aplicação do fator de alocação é apresentada na 9ª coluna da Tabela A6, 

na qual são mostrados os valores de aspectos ambientais já multiplicados e 

referentes apenas ao óleo de girassol. 

 

5.1.3.6.4 ICV consolidado para a produção do óleo de girassol. 

Realizada a atividade de coleta de dados e os procedimentos de cálculo 

obteve-se o ICV consolidado para o subsistema de produção de 966 kg de óleo de 

girassol que é mostrado na 10ª coluna da Tabela A6. 
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O valor negativo referente a emissão atmosférica de dióxido de carbono (CO2) 

apresentado nesse ICV ocorre em função de que a quantidade de CO2 absorvida 

será maior que a emitida na produção do óleo de girassol. 

As emissões de CO2 na produção do óleo de girassol são provenientes das 

atividades de produção de energia elétrica, produção de óleo diesel e seu uso na 

geração de energia térmica e no transporte rodoviário. Essas quantidades de CO2 de 

origem fóssil somam cerca de 126 kg. 

No balanço de CO2 para a produção do óleo de girassol temos um saldo 

negativo, pois ocorre uma emissão de 126 kg de CO2, mas existe uma absorção de 

32.077 kg de CO2. Assim sendo, toda a emissão de CO2 fóssil emitida até a 

produção do óleo de girassol é absorvida restando ainda um seqüestro de 

aproximadamente 32 toneladas de CO2.  

Essa quantidade de CO2 seqüestrada é referente ao óleo de girassol e torta de 

girassol, mas como o produto de interesse é o óleo, aplicando-se o fator de alocação 

de 26,4 %, a quantidade total de CO2 seqüestrada é de 8.447 kg. 

Essa quantidade seqüestrada será apresentada no ICV consolidado de 

produção do óleo de girassol com o sinal negativo, visto que é uma emissão 

atmosférica que foi evitada. 

 
5.1.3.7 INVENTÁRIO DO SUBSISTEMA DE PRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR 
 

5.1.3.7.1 Coleta de dados 

A coleta de dados para o subsistema de produção da cana foi realizada 

através de consultas a banco de dados e a publicações científicas. 

Os dados de entrada na produção da cana-de-açúcar referentes a fertilizantes 

(NPK), defensivos (herbicidas e Clorpirifós Etil) e óleo diesel foram obtidos através 

de consulta a Almeida, Marzullo e Martins (2007). O dado referente a entrada de 

calcário foi obtido de Leme (2005). 

No caso do óleo diesel, o seu valor de entrada refere-se a quantidade 

consumida pelo maquinário agrícola nas atividades de gradagem, subsolagem, 

destruição da soqueira, aplicação de calcário e fertilizantes, semeadura, entre 

outras. Como foi suposto o corte manual com posterior queima da cana, não ocorre 

utilização do óleo diesel na atividade de colheita. 
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Todos os dados de entrada coletados já estavam relacionados a produção de 

1.000 kg de cana-de-açúcar. Já os dados de saídas para esse subsistema foram 

calculados através da utilização de fatores de emissão os quais foram apresentados 

anteriormente na Tabela 31. 

 

A seguir são apresentados os dados de saídas obtidos através da utilização 

dos fatores de emissão. Esses dados foram calculados considerando a produção de 

1.000 kg de cana-de-açúcar. 

 

- Emissões atmosféricas 

Aplicando os fatores de emissão foram obtidas as seguintes emissões 

atmosféricas: 

 

 

 

 

 
 

- Efluentes líquidos 

 Aplicando os fatores de emissão foram obtidos os seguintes efluentes 

líquidos: 

 

 
 

- Resíduos sólidos 

Aplicando os fatores de emissão foram obtidos os seguintes resíduos sólidos: 

 
 

Na Tabela 40 é apresentado o inventário de dados brutos coletados para a 

produção de 1.000 kg de cana-de-açúcar. 
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Tabela 40 – Inventário de dados brutos para a produção de 1.000 kg de cana-de-açúcar. 

Aspecto Ambiental Unidade Quantidade Fonte 
    
Entradas 
    
- Entradas de outros subsistemas 
Fertilizante nitrogenado (N) kg 9,01E-01 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
Fertilizante fosfatado (P2O5) kg 1,28E-01 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
Fertilizante potássico (K2O) kg 2,05E-01 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
Calcário kg 5,00E+00 Leme (2005) 
Óleo diesel kg 8,33E-01 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
Herbicidas kg 2,69E-02 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
Clorpirifós Etil kg 3,79E-04 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
    
Saídas 
    
- Emissões atmosféricas 
CO2 kg 4,51E-01 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
NOx kg 9,37E-02 Nemecek et al. (2004) 
N2O kg 2,97E-02 Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
NH3 kg 6,24E-03 Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
Herbicidas kg 2,69E-03 Bedos et al. (2006) 
Clorpirifós Etil kg 3,79E-05 Bedos et al. (2006) 
    
- Efluentes líquidos    
Compostos de nitrogênio kg 9,01E-02 Vianna, 2006 apud Schmidt, 2004 
Herbicidas kg 7,26E-03 Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
Clorpirifós Etil kg 1,02E-04 Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999)
    
- Resíduos sólidos 
Herbicidas kg 1,51E-02 Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
Clorpirifós Etil kg 2,12E-04 Lewis; Newbold; Tzilivakis (1999) 
    
- Produtos 
Cana-de-açúcar kg 1,00E+03  

 

A seguir são apresentados os inventários para o subsistema de produção dos 

defensivos (Herbicidas e Clorpirifós Etil), sendo também apresentado o inventário 

referente a queima da palhada da cana-de-açúcar para colheita. 

 

a) Inventário para o subsistema de produção dos defensivos (Herbicidas e 

Clorpirifós Etil) 

Para obtenção do inventário referente a produção desses defensivos 

consultou-se o trabalho “Life Cycle Inventories of Agricultural Production Systems” 

(NEMECEK et al., 2004).  

Neste trabalho são apresentados inventários para diversas classes de 

defensivos entre os quais estavam os referentes aos Herbicidas (classe não 

especificada) e o Clorpirifós etil (classe dos organofosforados).  

A Tabela 41 apresenta os inventários da produção de 1.000 kg de herbicidas 

e Clorpirifós etil. 
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Tabela 41 – Inventários da produção de 1.000 kg Herbicidas e Clorpirifós Etil. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade para 1.000 kg de 
Herbicidas 

Quantidade para 1.000 kg de 
Clorpirifós etil 

    
Entradas    
Energia térmica (óleo combustível) GJ 3,47E+01 1,58E+01 
Energia elétrica GJ 1,83E+01 1,68E+01 
Nafta kg 9,94E+02 7,26E+02 
Carvão kg 5,01E+01 7,20E+01 
    
Saídas    
    
- Emissões atmosféricas1    
Herbicidas kg 1,40E-02  
Clorpirifós etil kg   
   1,40E-02 
- Efluentes líquidos2    
Efluentes líquidos perigosos kg 5,00E+01  
   5,00E+01 
- Resíduos sólidos2    
Resíduos sólidos perigosos kg 1,50E+02  
   1,50E+02 
1 Para cada quilograma de defensivo produzido 14 mg de defensivos são emitidos para o ar. 
2 Para cada tonelada de defensivo produzido são produzidos 200 kg de resíduos perigosos, sendo que 75 % vão para o solo e 
os 25 % restantes vão para a água. 
Fonte: NEMECEK et al., 2004. 
  

Na obtenção do ICV consolidado para produção de 1.000 kg de Herbicidas os 

aspectos ambientais referentes a geração de 34,7 GJ de energia térmica pelo óleo 

combustível, produção de 994 kg de nafta e 18,3 GJ de energia elétrica foram 

adicionados no inventário mostrado na coluna 3 da tabela 41.  

No caso do ICV consolidado para 1.000 kg de Clorpirifós etil foram 

adicionados no inventário mostrado na coluna 4 da tabela 41 os aspectos ambientais 

referentes a geração de 15,8 GJ de energia térmica pelo óleo combustível, produção 

de 726 kg de nafta e 16,8 GJ de energia elétrica.  

Na Tabela A7 são apresentados os ICVs consolidados referentes a produção 

de 1.000 kg de Herbicidas (coluna 7) e Clorpirifós etil (coluna 12). 

 

b) Inventário da queima da palhada da cana-de-açúcar para colheita 

Na obtenção do inventário para a queima da palhada da cana-de-açúcar 

consultou-se o trabalho de Almeida, Marzullo e Martins (2007), o qual considerou 

que a colheita é realizada com 100 % de cana colhida queimada, sem a utilização de 

maquinário. 

A Tabela 42 apresenta o inventário para a queima da palha relacionada com a 

produção de 1.000 kg de cana-de-açúcar. As emissões de CO2 provenientes da 
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queima da palha não foram consideradas porque são absorvidas da atmosfera pelas 

plantas durante a fotossíntese. 

 
Tabela 42 – Inventário para a queimada da palha relacionada com a produção de 1.000 kg de cana-

de-açúcar. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade 
   
Saídas 
   
- Emissões atmosféricas 
CH4 kg 3,56E-04 
CO kg 7,48E-03 
N2O kg 1,76E-05 
NOx kg 6,35E-04 
MP kg 2,40E+00 
Hidrocarbonetos kg 4,80E+00 
   
Fonte: Almeida, Marzullo e Martins (2007). 

 

A seguir são apresentados os procedimentos de cálculos realizados para 

obtenção do ICV consolidado para produção da cana-de-açúcar. 

 

5.1.3.7.2 Procedimentos de cálculo para conversão ao fluxo de referência 

 Verificou-se que são necessários 4.197 kg de cana-de-açúcar para produzir 

305 kg de álcool etílico anidro que serão utilizados para produzir 1.000 kg de 

biodiesel. 

Deste modo, o ICV consolidado para produção do álcool etílico anidro foi 

obtido tomando-se por base a produção de 4.197 kg de cana-de-açúcar, a qual 

satisfaz o fluxo de referência adotado nesse trabalho. 

Através do inventário apresentado na Tabela 40 foram calculados que na 

produção de 4.197 kg de cana-de-açúcar são consumidos 21 kg de calcário, 3,78 kg 

de N, 537 g de P2O5, 860 g de K2O, 3,50 kg de óleo diesel (utilizado no maquinário), 

113 g de herbicidas e 1,59 g de Clorpirifós etil. Além disso, é feita a queima da 

palhada proveniente de 4.197 kg de cana-de-açúcar. 

Para obter o ICV consolidado para a cana-de-açúcar realizou-se a conversão 

dos aspectos ambientais dos inventários de uso do maquinário, calcário, fertilizantes 

NPK, defensivos (herbicidas e Clorpirifós etil), queima da palhada e transporte 

rodoviário (calcário e fertilizantes NPK) para o fluxo de referência adotado nesse 

estudo através dos procedimentos mostrados abaixo. 
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(i) Produção de calcário: o ICV consolidado para o calcário foi multiplicado 

pelo fator de conversão de  obtendo-se o ICV mostrado na 6ª coluna da 

Tabela A8; 

(ii) Produção de fertilizantes (NPK): os ICVs consolidados referentes a 

produção dos fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos foram multiplicados 

respectivamente pelos fatores de conversão de ;  e . 

Em seguida os aspectos ambientais dos três inventários (já multiplicados pelos 

fatores de conversão) foram somados, obtendo-se o inventário mostrado na 4ª 

coluna da Tabela A8; 

(iii) Produção dos defensivos: as colunas da Tabela A7 que apresentam os 

ICVs consolidados referentes a produção dos defensivos, isto é, os Herbicidas 

(coluna 7) e o Clorpirifós etil (coluna 12) foram multiplicadas respectivamente pelos 

fatores de conversão de  e . Em seguida os aspectos ambientais 

dos dois inventários (já multiplicados pelos fatores de conversão) foram somados, 

obtendo-se o inventário mostrado na 8ª coluna da Tabela A8. 

(iv) Queima da palha da cana-de-açúcar: o inventário para queima da palha 

da cana foi multiplicado pelo fator de conversão de 4,196 obtendo-se o inventário 

mostrado na 10ª coluna da Tabela A8; 

(v) Uso do maquinário agrícola: verificou-se que no uso do maquinário 

agrícola são gastos 3,50 kg de óleo diesel. Então o ICV consolidado para produção 

do óleo diesel e o inventário de uso do maquinário foram multiplicados pelo fator de 

conversão de . 

Esses dois inventários já multiplicados pelos fatores de conversão ao fluxo de 

referência foram somados, obtendo-se o inventário que é mostrado na 9ª coluna da 

Tabela A8; 

(vi) Transporte rodoviário do calcário até o local de produção da cana: neste 

trabalho será considerado que a produção da cana-de-açúcar ocorre no município 

de Morro Agudo/SP. Como a produção do calcário é realizada na cidade de 

Natividade/TO, então a distância percorrida no transporte é de 1.244 km (ABCR, 

2006). Deste modo, serão transportados 21 kg de calcário por 1.244 km. 

Para a obtenção do ICV consolidado para o transporte do calcário até o local 

de produção agrícola verificou-se que nessa atividade são gastos 530 g de óleo 

diesel. Em seguida o ICV consolidado para produção do óleo diesel foi multiplicado 
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pelo fator de conversão de  e o ICV para o transporte rodoviário 

multiplicado pelo fator de 26,12. 

Esses dois ICVs já multiplicados pelos fatores de conversão ao fluxo de 

referência foram somados, obtendo-se o ICV que é mostrado na 7ª coluna da Tabela 

A8. 

(vii) Transporte rodoviário dos fertilizantes: Os fertilizantes nitrogenados e 

fosfatados são produzidos respectivamente em Araucária/PR e Cubatão/SP, já o 

fertilizante potássico é importado da Rússia até o porto de Santos/SP.  

 Não há necessidade de inventariar o transporte marítimo do fertilizante 

potássico importado da Rússia até o porto de Santos/SP, visto que os aspectos 

ambientais referentes a essa atividade já estão inclusos no inventário consolidado 

do fertilizante potássico.  

No entanto será inventariado o transporte desse fertilizante do porto de 

Santos até a cidade de Morro Agudo/SP onde ocorre a produção da cana-de-açúcar.  

Conhecidas as cidades de origem dos fertilizantes e a cidade onde é 

produzida a cana, foram obtidas as distâncias entre elas que são apresentadas na 

Tabela 43. 

 
Tabela 43 – Distância entre as cidades de origem dos fertilizantes e a cidade de Morro Agudo/SP. 

Origem dos fertilizantes Distância percorrida Morro Agudo / SP 
SSP (P2O5) – Cubatão/SP 436 km 
Uréia (N) – Araucária/PR  684 km 
KCl (K2O) – Santos/SP 448 km 
  
* Distâncias obtidas através de consulta a ABCR, 2006. 

  

Verificou-se então que serão transportados 3,78 kg de nitrogênio percorrendo 

684 km, 537 g de P2O5 percorrendo 436 km e 860 g de K2O percorrendo 448 km. 

Para a obtenção do inventário consolidado para o transporte dos fertilizantes, 

primeiramente o inventário para o transporte rodoviário foi multiplicado 

respectivamente por 2,59; 0,234 e 0,385 que são os fatores de conversão para os 

transportes dos fertilizantes NPK.  

Em seguida verificou-se que no transporte rodoviário dos fertilizantes NPK 

são necessários 53,3 g, 4,75 g e 7,82 g de óleo diesel, totalizando aproximadamente 

66 g. Então o ICV consolidado da produção do óleo diesel foi multiplicado por 
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, que é o fator de conversão para a quantidade óleo diesel utilizada no 

transporte dos fertilizantes NPK. 

Finalizando os inventários de transporte dos fertilizantes NPK e de produção 

de 66 kg de óleo diesel, já multiplicados pelos fatores de conversão, foram somados, 

obtendo-se o inventário que é mostrado na 5ª coluna da Tabela A8. 

 

5.1.3.7.3 ICV consolidado para a produção da cana-de-açúcar 

Realizada a atividade de coleta de dados e os procedimentos de cálculo 

obteve-se o ICV consolidado para o subsistema de produção de 4.197 kg de cana-

de-açúcar que é mostrado na 11ª coluna da Tabela A8. 

 O balanço das emissões de gás carbônico será feito considerando a produção 

da cana-de-açúcar e do álcool etílico anidro, em função disso os cálculos das 

quantidades de CO2 absorvidas, emitidas e seqüestradas serão apresentadas mais 

a frente, no item 5.1.3.8.3. 

 
5.1.3.8 INVENTÁRIO DO SUBSISTEMA DE PRODUÇÃO DO ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO 
 

5.1.3.8.1 Coleta de dados 

 Os procedimentos de coleta de dados para o subsistema de produção do 

álcool etílico anidro foram realizados através de consultas a publicações científicas e 

banco de dados. 

 Os dados de entrada na produção do álcool etílico anidro referentes a água, 

ácido sulfúrico, ciclo-hexano e cal foram obtidos de Almeida, Marzullo e Martins 

(2007) e estavam relacionados a produção de 1.000 L de álcool etílico anidro.  

Esses dados foram relacionados a uma massa de 1.000 kg de álcool etílico 

anidro conforme o procedimento mostrado abaixo. 

 Na produção de 1.000 L de álcool etílico anidro são necessários 4.879 kg de 

água, 9,05 kg de ácido sulfúrico, 600 g de ciclo-hexano e 10,1 kg de cal virgem. 

Então como a massa específica do álcool etílico anidro é de 791 kg m-3 (BEN, 2006), 

calculou-se que na produção de 1.000 kg de álcool etílico anidro serão necessários 

6.168 kg de água, 11,4 kg de ácido sulfúrico, 759 g de ciclo-hexano e 12,8 kg de cal 

virgem. 
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Os dados de saídas para esse subsistema referentes a emissões 

atmosféricas (NOx e material particulado), efluentes líquidos (vinhaça), resíduos 

sólidos (cinzas) e do subproduto óleo fúsel também foram obtidos de Almeida, 

Marzullo e Martins (2007). 

 Esses dados de saídas coletados estavam relacionados a produção de 1.000 

L de álcool etílico anidro e foram relacionados a produção de 1.000 kg de álcool 

etílico anidro utilizando o mesmo procedimento feito para as entradas na produção 

do álcool. 

 Aplicando o procedimento verificou-se que na produção de 1.000 kg de álcool 

etílico anidro são emitidos 15.171 litros de vinhaça como efluente líquido; 29,5 g de 

NOx, e 148 mg de material particulado como emissões atmosféricas e 22,6 g de 

cinzas como resíduos sólidos. Forma-se também 3,16 kg de óleo fúsel como 

subproduto. 

 

 Verificou-se também que como a geração de álcool etílico anidro por tonelada 

de cana processada é de 91,8 L (MACEDO et al., 2004), e a densidade do álcool 

etílico anidro é de 791 kg m-3 serão necessárias 13.771 kg de cana-de-açúcar para 

produzir 1.000 kg de álcool etílico anidro. 

Além disso, como são formados 280 kg de bagaço na extração de 1.000 kg 

de cana-de-açúcar (LEME, 2005), a quantidade total de bagaço de cana formado na 

extração de 13.771 kg de cana é de 3.856 kg. 

Na Tabela 44 é apresentado o inventário de dados brutos para a produção de 

1.000 kg de álcool etílico anidro. 

 
Tabela 44 – Inventário de dados brutos para produção de 1.000 kg de álcool etílico anidro. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidades Fonte 
    
Entradas    
    
- Fluxos elementares    
Água kg 6,17E+03 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
Ciclo-hexano kg 7,59E-01 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
    
- Entradas de outros subsistemas    
Cana-de-açúcar kg 1,38E+04 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
Ácido sulfúrico kg 1,14E+01 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
Cal virgem kg 1,28E+01 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
    
Saídas    
    
- Efluentes líquidos    
Vinhaça L 1,52E+04 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 

Continua 
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- Emissões atmosféricas    
NOx kg 2,95E-02 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
Material particulado kg 1,48E-04 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
    
- Resíduos sólidos    
Cinzas kg 2,26E-02 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
    
- Produtos    
Álcool etílico anidro kg 1,00E+03 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
Óleo fúsel L 3,16E+00 Almeida; Marzullo; Martins (2007) 
    

 

A seguir são apresentados os inventários para o subsistema de produção do 

ácido sulfúrico e da cal virgem, sendo também apresentado o inventário referente a 

queima do bagaço da cana-de-açúcar para geração de energia. 

 

a) Inventário para o subsistema de produção de ácido sulfúrico 

Para obtenção dos dados referentes a produção de ácido sulfúrico consultou-

se o trabalho “Uso da análise de ciclo de vida para a comparação do desempenho 

ambiental das rotas úmida e térmica de produção de fertilizantes fosfatados” 

(KULAY, 2004). 

Os dados apresentados no inventário, segundo o autor, são referentes a 

tecnologia de produção por dupla absorção. A Tabela 45 apresenta o inventário para 

produção de 1.000 kg de ácido sulfúrico. 

 
Tabela 45 – Inventário para a produção de 1.000 kg de ácido sulfúrico pela tecnologia de dupla 

absorção. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade para 1.000 kg de ácido sulfúrico 
   
Entradas   
Enxofre elementar kg 3,30E+02 
Ar atmosférico kg 4,98E+03 
Água kg 1,45E+03 
Eletricidade MJ 2,49E+00 
Vapor GJ 5,18E+00 
   
Saídas   
   
- Emissões atmosféricas   
SOx kg 2,66E+00 
   
- Resíduos sólidos   
Borra de enxofre kg 7,59E+00 
Borra de catalisador kg 5,81E+01 
   
Fonte: Kulay (2004). 

 

Continuação 
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Na obtenção do ICV consolidado para o ácido sulfúrico foram adicionados no 

inventário apresentado na tabela 45 os aspectos ambientais referentes a produção 

de de energia elétrica. 

Na Tabela A9 é apresentado o ICV consolidado para produção de 1.000 kg de 

ácido sulfúrico (coluna 5). 

 

b) Inventário para o subsistema de produção da cal virgem 

Na obtenção do inventário para produção da cal virgem foram utilizados os 

dados obtidos para o calcário anteriormente e também alguns dados calculados e 

obtidos de publicações científicas. 

A decomposição do calcário produz a cal virgem (óxido de cálcio) e libera gás 

carbônico para o meio ambiente de acordo com a seguinte equação química. 

 

  

  

Estequiometricamente a decomposição de 1.785 kg de calcário produz 1.000 

kg de cal virgem e libera 785 kg de gás carbônico para o meio ambiente. A 

decomposição do calcário pode ser realizada em fornos rotativos que utilizam o óleo 

combustível. 

 Segundo o Mártires (2001) são utilizados de 80 a 130 kg de óleo combustível 

na decomposição do calcário nos fornos, assim sendo, neste estudo será adotado o 

uso de 105 kg de óleo combustível. 

 Segundo MME (2006a) são utilizadas de 1,7 a 1,8 toneladas de calcário para 

fabricação de 1 tonelada de cal virgem. Além disso, para cada tonelada de cal 

virgem produzida são emitidos 785 kg de dióxido de carbono para o meio ambiente 

(DRUSZCZ, 2002). 

 Como os valores calculados por estequiometria referentes ao calcário e a 

emissão atmosférica de dióxido de carbono são praticamente iguais aos dados de 

literatura citados acima, no inventário serão apresentados os dados calculados por 

estequiometria. 

A Tabela 46 apresenta o inventário para produção de 1.000 kg de cal virgem. 

 

 



150 
 

Tabela 46 – Inventário para produção de 1.000 kg de cal virgem. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade para 1.000 kg de cal virgem Fonte 
    
Entradas    
Calcário kg 1,79E+03 Calculado 
Óleo combustível kg 1,05E+02 Mártires (2001) 
    
Saídas    
    
- Emissões Atmosféricas    
CO2 kg 7,85E+02 Calculado 
    

 

Na obtenção do ICV consolidado para a cal virgem foram adicionados no 

inventário apresentado na tabela 46 os aspectos ambientais referentes a produção 

de 1.785 kg de calcário, 105 kg de óleo combustível e seu uso na geração de 

energia térmica no forno para decomposição do calcário. 

Na Tabela A10 é apresentado o ICV consolidado para produção de 1.000 kg 

de cal virgem (coluna 6). 

 

c) Inventário para a queima do bagaço da cana-de-açúcar para geração de energia. 

Na elaboração do inventário para a queima do bagaço fez-se a suposição de 

que todo o bagaço gerado na usina é utilizado na produção de energia térmica 

tornando o processo auto-suficiente em energia e ainda produzindo energia 

excedente que é vendida para rede pública.  

Por meio dessa suposição, trabalhou-se apenas com valores mássicos do 

bagaço, evitando então cálculos com valores energéticos, o que demandaria uma 

detalhada análise de balanço de energia para a usina. A Tabela 47 apresenta o 

inventário para a queima do bagaço proveniente do processamento de 1.000 kg de 

cana-de-açúcar.  

Nesse inventário serão caracterizadas as emissões de CH4, CO, N2O, NOx e 

material particulado na queima da biomassa nas caldeiras das usinas e destilarias.  

Há emissões de CO2, mas elas não são contabilizadas em virtude da hipótese 

de ciclo renovável da biomassa. 
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Tabela 47 – Inventário para a queima do bagaço proveniente do processamento de 1.000 kg de cana-

de-açúcar. 

Aspecto ambiental Unidade 
Quantidade emitida de poluente na queima de 280 kg de 
bagaço gerados no processamento de 1.000 de cana-de-
açúcar 

Fonte 

    
Saídas    
    
- Emissões atmosféricas    
CO kg 2,10E+00 IPCC (1996) 
CH4 kg 6,16E-02 IPCC (1996) 
NOx kg 2,10E-01 IPCC (1996) 
N2O kg 8,40E-03 IPCC (1996) 
Material particulado kg 2,58E+00 EPA (1996) 
    

 

 A seguir são apresentados os procedimentos de cálculo para obtenção do 

ICV consolidado para produção do álcool etílico anidro. 

 

5.1.3.8.2 Procedimentos de cálculo para conversão ao fluxo de referência 

 Verificou-se que na produção de 1.000 kg de biodiesel são necessários 305 

kg de álcool etílico anidro. Assim sendo, o ICV consolidado para esse subsistema foi 

obtido considerando a produção de 305 kg de álcool etílico anidro, uma quantidade 

que satisfaz o fluxo de referência adotado nesse trabalho. 

 Por meio dos dados apresentados na Tabela 44 calculou-se que na produção 

de 305 kg de álcool etílico anidro são consumidos 4.197 kg de cana-de-açúcar, 3,89 

kg de cal virgem e 3,48 kg de ácido sulfúrico. Além disso, são utilizados 1.175 kg de 

bagaço na geração de energia para a usina. 

O ICV consolidado para produção de 4.197 kg de cana-de-açúcar já foi obtido 

na Tabela A8. Para obter o ICV consolidado do álcool etílico anidro realizou-se a 

conversão dos aspectos ambientais dos inventários de produção de cal virgem, 

ácido sulfúrico, queima do bagaço e transporte rodoviário (cana-de-açúcar) para o 

fluxo de referência adotado nesse estudo através dos procedimentos mostrados 

abaixo. 

 

(i) Inventário de produção da cal virgem: o ICV consolidado para produção de 

cal virgem foi multiplicado pelo fator de conversão de obtendo-se o 

inventário que é mostrado na 8ª coluna da Tabela A11; 
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(ii) Inventário de produção de ácido sulfúrico: o ICV consolidado para 

produção do ácido sulfúrico foi multiplicado pelo fator de conversão de  

obtendo-se o inventário que é mostrado na 7ª coluna da Tabela A11; 

(iii) Inventário da queima do bagaço da cana: o inventário da queima do 

bagaço da cana foi multiplicado pelo fator de conversão de 4,197 obtendo-se o 

inventário que é mostrado na 6ª coluna da Tabela A11; 

(iv) Transporte rodoviário da cana-de-açúcar: neste trabalho será considerado 

que a produção do álcool ocorre em uma destilaria localizada no município de 

Guaíra/SP.  

Como a produção da cana-de-açúcar utilizada na destilaria é realizada na 

cidade de Morro Agudo/SP, então a distância percorrida no transporte é de 64 km 

(ABCR, 2006). Deste modo, serão transportados 4.197 kg de cana-de-açúcar por 64 

km. 

Para a obtenção do inventário para o transporte da cana-de-açúcar até a 

destilaria verificou-se que nessa atividade são gastos 5,45 kg de óleo diesel. Em 

seguida o ICV consolidado para produção do óleo diesel foi multiplicado pelo fator 

de conversão de  e o inventário para o transporte rodoviário multiplicado 

pelo fator de 268. 

Esses dois inventários já multiplicados pelos fatores de conversão ao fluxo de 

referência foram somados, obtendo-se o inventário que é mostrado na 5ª coluna da 

Tabela A11. 

 

5.1.3.8.3 ICV consolidado para a produção do álcool etílico anidro 

Realizada a atividade de coleta de dados e os procedimentos de cálculo 

obteve-se o ICV consolidado para o subsistema de produção 305 kg de álcool etílico 

anidro que é mostrado na 9ª coluna da Tabela A11. 

O valor negativo referente a emissão atmosférica de dióxido de carbono (CO2) 

apresentado nesse ICV ocorre em função de que a quantidade de CO2 absorvida é 

maior do que a emitida até a produção do álcool etílico anidro. 

As emissões de CO2 no ciclo produtivo do álcool etílico anidro são 

provenientes das atividades agrícolas, da produção e uso do óleo diesel no 

transporte rodoviário e no maquinário agrícola e produção dos fertilizantes (NPK), 
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defensivos, calcário, cal virgem e ácido sulfúrico. As quantidades totais de CO2 de 

origem fóssil emitidas somam cerca de 51,3 kg. 

A absorção de CO2 na produção da cana-de-açúcar foi calculada tomando-se 

por referência que a quantidade de CO2 emitida durante as queimas da palha, do 

bagaço e no decorrer do uso do etanol é igual a quantidade seqüestrada pela planta 

cana-de-açúcar. Assim sendo, todo o carbono que sai da planta a mesma tem a 

capacidade de absorver, o que torna o balanço de carbono nulo (VIANNA, 2006). 

No entanto, como nesse estudo a fase de uso do álcool etílico como 

combustível não será considerada, o balanço de carbono não será nulo, uma vez 

que a quantidade de CO2 seqüestrada será maior que a quantidade emitida.  

O etanol, devido ao fato de possuir moléculas simples com apenas dois 

carbonos, é facilmente desintegrável através da combustão, resultando em pouco 

resíduo não queimado. Calculou-se estequiometricamente que na sua combustão 

são formados 554 kg de CO2 para cada 305 kg de álcool etílico, supondo uma 

eficiência de 95 %. 

Portanto, nesse estudo o balanço de CO2 terá um saldo negativo, pois as 

plantas seqüestram 554 kg de CO2 a mais do que é emitido. Contudo, deve-se 

considerar a emissão de 51,3 kg de CO2 de origem fóssil. Assim sendo, todas as 

emissões de CO2 fóssil emitidas até a produção do álcool etílico anidro são 

absorvidas, restando ainda aproximadamente um seqüestro de 503 kg de CO2.  

Essa quantidade seqüestrada será apresentada no ICV consolidado de 

produção do álcool etílico anidro com o sinal negativo, visto que é uma emissão 

atmosférica que foi evitada.  

Vale ressaltar que no processamento da cana-de-açúcar são gerados como 

produtos o caldo e o bagaço da cana. Como o bagaço possui um baixo valor 

agregado não foi necessário aplicar um procedimento de alocação entre os produtos 

gerados. Caso fosse aplicada uma alocação por massa, como a quantidade de 

bagaço gerada é muito maior que a de caldo, o álcool seria beneficiado. 

Já no processamento do caldo da cana são gerados como produtos o álcool 

etílico anidro e o óleo fúsel. Neste caso também não foi necessário aplicar a 

alocação em função de que a quantidade de óleo fúsel gerada possui baixo valor 

agregado e é de valor mássico muito pequeno quando comparado com a quantidade 

de álcool etílico anidro gerada. 
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5.1.3.9 INVENTÁRIO DO SUBSISTEMA DE PRODUÇÃO DA SODA CÁUSTICA 

 

5.1.3.9.1 Coleta de dados 

A coleta de dados para o subsistema de produção da soda cáustica foi 

realizada através de consultas a banco de dados e publicações científicas. 

Os dados coletados referentes as entradas (água, sal marinho, energia 

elétrica e energia térmica pelo óleo combustível) e as saídas (Cl2, H2, diclorometano, 

cloretos, Hg e resíduos processuais) para esse subsistema foram obtidos do 

trabalho “Inventário do ciclo de vida do PVC produzido no Brasil” (BORGES, 2004), o 

qual apresenta dados referentes a produção da soda cáustica pela tecnologia de 

células de mercúrio. 

Os dados obtidos estavam relacionados a produção de 1,123 kg de soda 

cáustica e foram multiplicados por 891 para relacioná-los a produção de 1.000 kg de 

soda cáustica. Assim sendo, construiu-se o inventário de dados brutos para 

produção de 1.000 kg de soda cáustica que é apresentado na Tabela 48. 
 

Tabela 48 – Inventário de dados brutos para produção de 1.000 kg de soda cáustica. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade 
   
Entradas   
   
- Fluxos elementares   
Água kg 4,38E+02 
Sal marinho kg 1,65E+03 
   
- Entradas de outros subsistemas   
Energia elétrica GJ 1,04E+01 
Energia térmica (óleo combustível) GJ 4,31E+00 
   
Saídas   
   
- Emissões atmosféricas   
Cl2 kg 2,35E-02 
H2 kg 8,90E-02 
Diclorometano kg 3,29E-02 
   
- Efluentes líquidos   
Cloretos kg 4,72E-03 
Hg kg 2,67E-04 
   
- Resíduos sólidos   
Resíduos processuais kg 1,20E-01 
   
- Produtos   
Soda cáustica kg 1,00E+03 
Gás cloro kg 8,90E+02 
Gás hidrogênio kg 2,56E+01 
   
Fonte: Borges (2004). 
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A seguir são apresentados os procedimentos de cálculo para obtenção do ICV 

consolidado para a produção da soda cáustica.  

Eles foram executados visando a conversão dos dados de aspectos 

ambientais ao fluxo de referência (1.000 kg de biodiesel), a alocação dos aspectos 

ambientais entre o hidrogênio, cloro e soda cáustica, e a obtenção do ICV 

consolidado para a soda cáustica. 

 

5.1.3.9.2 Procedimentos de cálculo para conversão ao fluxo de referência 

 Na produção de 1.000 kg de biodiesel contatou-se que são necessários 3,86 

kg de soda cáustica, assim sendo, o ICV consolidado para esse subsistema foi 

obtido considerando a produção de 3,86 kg de soda cáustica, uma quantidade que 

satisfaz o fluxo de referência adotado nesse trabalho. 

 Através dos dados apresentados na Tabela 48 calculou-se que na produção 

de 3,86 kg de soda cáustica são consumidos 40,2 MJ de energia elétrica e 16,6 MJ 

de energia térmica pelo uso de 414 g de óleo combustível. 

 Para obter o ICV consolidado da soda cáustica realizou-se a conversão dos 

aspectos ambientais dos inventários de energia elétrica, energia térmica, transporte 

marítimo e ferroviário (sal marinho) para o fluxo de referência adotado nesse estudo 

através dos procedimentos mostrados abaixo. 

 

(i) Produção de energia elétrica: o ICV para produção de energia elétrica foi 

multiplicado pelo fator de conversão de  obtendo-se o inventário mostrado 

na 5ª coluna da Tabela A12; 

(ii) Produção de energia térmica: verificou-se que na geração de 16,6 MJ de 

energia térmica são gastos 414 g de óleo combustível, então o ICV consolidado para 

produção do óleo combustível foi multiplicado pelo fator de conversão de e 

o inventário para geração de energia térmica pelo óleo combustível multiplicado pelo 

fator de  

Esses dois inventários já multiplicados pelos fatores de conversão ao fluxo de 

referência foram somados, obtendo-se o inventário que é mostrado na 4ª coluna da 

tabela A12; 
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 (iii) Transporte marítimo: neste trabalho será suposto que o sal marinho 

utilizado na produção da soda cáustica é obtido de produtores do Rio Grande do 

Norte, sendo transportado pela distância de 3.000 km até o porto de Santos.  

Então de acordo com o fluxo de referência adotado nesse trabalho são 

transportados 6,37 kg de sal por 3.000 km. Então o inventário consolidado para o 

transporte marítimo foi multiplicado pelo fator de conversão de 19,1 obtendo-se o 

inventário que é mostrado na 6ª coluna da Tabela A12. 

 (iv) Transporte ferroviário: o sal marinho após chegar no porto de Santos é 

transportado até a unidade de produção de soda cáustica localizada em Santro 

André através da ferrovia Santos – Jundiaí, percorrendo uma distância de 38 km. 

 Então são transportados 6,37 kg de sal marinho por 38 km. Para obtenção do 

inventário para o transporte ferroviário do sal marinho primeiramente verificou-se que 

nessa atividade são gastos 1,81 g de óleo combustível. Em seguida o ICV 

consolidado para produção do óleo combustível foi multiplicado pelo fator de 

conversão de 3 e o inventário para o transporte ferroviário multiplicado pelo 

fator de . 

Esses dois inventários já multiplicados pelos fatores de conversão ao fluxo de 

referência foram somados, obtendo-se o inventário que é mostrado na 7ª coluna da 

Tabela A12. 

 

5.1.3.9.3 Procedimento de alocação das cargas ambientais entre o hidrogênio, cloro 

e soda cáustica. 

Nesse subsistema existe a geração de 98,8 g de gás hidrogênio, 3,44 kg de 

gás cloro e 3,86 kg de soda cáustica como produtos. Em razão disso será adotado 

um procedimento de alocação por massa aplicando o fator de 52,2 % para a soda 

cáustica, 46,5 % para o gás cloro e 1,3 % para o gás hidrogênio. 

Esse procedimento será realizado através da multiplicação dos aspectos 

ambientais pelo fator de 0,522 obtendo o inventário de aspectos ambientais 

referentes apenas a soda cáustica, que no caso desse estudo é o produto de 

interesse.  

A aplicação do fator de alocação é apresentada na 9ª coluna da Tabela A12, 

na qual são mostrados os valores de aspectos ambientais já multiplicados e 

referentes apenas a soda cáustica. 
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5.1.3.9.4 ICV consolidado para a produção da soda cáustica 

Realizada a atividade de coleta de dados e os procedimentos de cálculo 

obteve-se o ICV consolidado para o subsistema de produção de 3,86 kg de soda 

cáustica que é mostrado na 10ª coluna da tabela A12. 

 
5.1.3.10 INVENTÁRIO DO SUBSISTEMA DE PRODUÇÃO DE BIODESEL 
 

5.1.3.10.1 Coleta de dados 

 A coleta de dados para o subsistema de produção de biodiesel foi realizada 

através da obtenção de dados primários e secundários. 

Os dados de entrada na produção do biodiesel referentes a óleo de girassol, 

álcool etílico anidro e soda cáustica foram obtidos através de cálculos 

estequiométricos e informações de publicações científicas. Os procedimentos com 

as informações e os detalhes para a obtenção de cada um desses dados foram 

mostrados no item 5.1.3.1. 

Os dados referentes as entradas de água e vapor na produção do biodiesel 

foram obtidos através de contato  com a empresa Dedini S/A Indústrias de base. 

Também foi feito contato com a empresa Biolix, a qual forneceu os dados 

referentes aos consumos de energia elétrica e energia térmica pela queima do óleo 

diesel no processo de produção do biodiesel.  

Em relação aos dados de saída do subsistema de produção do biodiesel 

verificou-se que são gerados 6 % de efluentes líquidos em relação a massa de 

biodiesel que é gerada (informação escrita)18. Como são gerados 1.000 kg de 

biodiesel, serão formados 60 kg de efluentes líquidos.  

Os aspectos ambientais referentes aos efluentes líquidos gerados nesse 

subsistema foram calculados através da utilização dos fatores de emissão 

apresentados na Tabela 49. 

 

 

 

 
                                                 
18 Informação verbal fornecida pelo gerente operacional Sílvio Marcelo Carvalho (Biolix), através de 
contato por telefone. 
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Tabela 49 – Fatores de emissão utilizados para cálculo dos efluentes líquidos resultantes da 

produção do biodiesel. 

Aspectos ambientais Fator Unidade Fonte 
    
Saídas    
    
- Efluentes líquidos 
DBO 2.500 mg de O2 / L de efluente gerado Informação escrita1 

DQO 70.000 mg de O2 / L de efluente gerado Informação escrita1 
Compostos de nitrogênio 0,0647 g / L de efluente Suehara et al. (2005) 
    
1 Informação escrita fornecida pela empresa Petrobio – Equipamentos para Biodiesel, através do e-mail: 
petrobio@petrobio.com.br, no dia 8 de janeiro de 2007. 
 

Os fatores de emissão para os efluentes do biodiesel são todos dependentes 

do volume de efluente gerado. Como é conhecida apenas a massa de efluente do 

biodiesel, buscou-se obter a sua massa específica para em seguida calcular os 

aspectos ambientais utilizando os fatores de emissão. 

Inicialmente realizou-se uma busca na literatura pelo dado de massa 

específica, mas como ele não foi encontrado, fez-se uma estimativa laboratorial do 

seu valor. Nessa estimativa utilizou-se como amostra um efluente de lavagem em 

água do biodiesel e através de medições com um piquinômetro obteve-se um valor 

de massa específica de aproximadamente 947 kg/m3. 

Conhecida a massa específica, a seguir são apresentados os dados de 

saídas obtidos através da utilização dos fatores de emissão da Tabela 49. Esses 

dados foram calculados considerando a produção de 1.000 kg biodiesel. 

Inicialmente verificou-se que o volume de 60 kg de efluente do biodiesel 

equivale a 63,4 L, logo depois foram calculados os aspectos ambientais referentes a 

DQO, DBO e compostos de nitrogênio, conforme mostrado a seguir. 

 

 
 

 
 

 
 

No caso dos resíduos sólidos são gerados resíduos processuais e resíduos 
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glicéricos. Como o rendimento da transesterificação empregado é de 98,4 %, os 

resíduos processuais correspondem a 1,6 % de perdas sob a forma de ácidos 

graxos livres, triglicerídeos não reagidos, sabões e restos de catalisador.  

Então supondo a produção de 1.000 kg de biodiesel, as perdas totalizam 16 

kg. Já os resíduos glicéricos correspondem a 10 % em massa de toda a glicerina 

bruta gerada (SBRT, 2005a), o que equivale a 10,2 kg. A Tabela 50 apresenta o 

inventário de dados brutos para a produção de 1.000 kg de biodiesel. 
 

Tabela 50 – Inventário de dados brutos para produção de 1.000 kg de biodiesel. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidades Fonte 
    
Entradas    
    
- Fluxos elementares    
Água kg 4,29E+04 Informação escrita1 
Vapor kg 5,64E+02 Informação escrita1 
    
- Entradas de outros subsistemas    
Óleo de girassol kg 9,66E+02  
Álcool etílico anidro kg 3,05E+02  
Soda cáustica kg 3,86E+00  
Energia elétrica GJ 5,67E-02 Informação oral2 
Energia térmica (óleo diesel) GJ 9,10E-01 Informação oral2 
    
Saídas    
    
- Efluentes líquidos    
DBO kg 1,59E-01 Informação escrita3

DQO kg 4,45E+00 Informação escrita3 
Compostos de nitrogênio kg 4,10E-03 Suehara et al. (2005) 
    
- Resíduos sólidos    
Resíduos processuais kg 1,60E+01  
Resíduo glicérico kg 1,02E+01 SBRT (2005a) 
    
- Produtos    
Biodiesel kg 1,00E+03  
Glicerina kg 1,02E+02  

    

1 Informação escrita fornecida pela empresa Dedini S/A Indústrias de base, através do email: 
ernesto.delvecchio@dedini.com.br, no dia 24 de abril de 2007. 
2 Informação oral fornecida pelo gerente operacional Sílvio Marcelo Carvalho (Biolix), através de contato por telefone. 
3 Informação escrita fornecida pela empresa Petrobio – Equipamentos para Biodiesel, através do e-mail: 
petrobio@petrobio.com.br, no dia 8 de janeiro de 2007. 
 

A seguir são apresentados os procedimentos de cálculo para obtenção do ICV 

consolidado para a produção do biodiesel.  

Os cálculos foram executados visando a conversão dos aspectos ambientais 

ao fluxo de referência, a alocação dos aspectos ambientais entre o biodiesel e a 

glicerina, e finalmente a obtenção do ICV consolidado para o biodiesel. 
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5.1.3.10.2 Procedimentos de cálculo para conversão ao fluxo de referência 

 Como foi apresentado na definição de objetivo e escopo, o fluxo de referência 

adotado nesse estudo é o de produção de 1.000 kg de biodiesel. 

Por meio dos dados apresentados na Tabela 50 verificou-se que para 

produção de 1.000 kg de biodiesel são necessários 56,7 MJ de energia elétrica, 910 

MJ de energia térmica pelo uso de 21,5 kg de óleo diesel, além é claro dos insumos 

principais que são 966 kg de óleo de girassol, 305 kg de álcool etílico anidro e 3,86 

kg de soda cáustica. 

Os ICVs consolidados para produção de óleo de girassol, álcool etílico anidro 

e soda cáustica já foram apresentados anteriormente, então para obter o ICV 

consolidado para o biodiesel realizou-se a conversão dos aspectos ambientais dos 

inventários de energia elétrica, energia térmica e transporte rodoviário (álcool etílico 

anidro e soda cáustica) para o fluxo de referência adotado nesse estudo através dos 

procedimentos mostrados abaixo. 

 

(i) Produção de energia elétrica: o ICV para energia elétrica foi multiplicado 

pelo fator de conversão de obtendo-se o inventário que é mostrado na 7ª 

coluna da Tabela A13; 

(ii) Produção de energia térmica: verificou-se primeiramente que na geração 

de 910 MJ de energia térmica são gastos 21,5 kg de óleo diesel. Em seguida o ICV 

consolidado para produção do óleo diesel foi multiplicado pelo fator de conversão de 

0,0215 e o inventário de geração de energia térmica pelo óleo diesel foi multiplicado 

pelo fator de 0,91.  

Esses dois inventários já multiplicados pelos fatores de conversão ao fluxo de 

referência foram somados, obtendo-se o inventário que é mostrado na 8ª coluna da 

Tabela A13; 

 (iii) Transporte rodoviário do óleo de girassol até as usinas produtoras de 

biodiesel: como tanto na Soyminas como na Biolix a fábrica de óleo vegetal é 

situada na mesma instalação da unidade de transesterificação, o transporte do óleo 

de girassol não é necessário; 

 (iv) Transporte rodoviário do álcool etílico anidro até as usinas produtoras de 

biodiesel: neste estudo considerou-se que o álcool é produzido em uma usina 

localizada em Guaíra/SP. Então o álcool produzido será transportado tanto para a 
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Soyminas localizada em Cássia/MG quanto para a Biolix, localizada em 

Rolândia/PR, existindo então duas atividades de transporte que irão resultar em dois 

inventários. 

Para facilitar os cálculos, na obtenção do inventário consolidado do transporte 

do álcool etílico anidro serão calculadas as distâncias entre a usina produtora de 

álcool e as usinas de produção de biodiesel, para então obter um único inventário 

com a distancia média. 

Verificou-se então que a distância entre as cidades de Guaíra/SP e 

Cássia/MG é de 170 km e a distância entre Guaíra/SP e Rolândia/PR é de 525 km 

(ABCR, 2006), o que resulta em uma distância média percorrida de 347,5 km. Deste 

modo, de acordo com o fluxo de referência adotado nesse trabalho serão 

transportados 305 kg de álcool etílico anidro por 347,5 km. 

Para a obtenção do inventário consolidado para o transporte do álcool 

verificou-se primeiramente que nessa atividade são gastos 2,15 kg de óleo diesel.  

Em seguida o ICV consolidado para produção do óleo diesel foi multiplicado 

pelo fator de conversão de e o inventário para o transporte rodoviário 

multiplicado pelo fator de 106. 

Esses dois inventários já multiplicados pelos fatores de conversão ao fluxo de 

referência foram somados, obtendo-se o inventário que é mostrado na 10ª coluna da 

Tabela A13; 

 (v) Transporte rodoviário da soda cáustica até as usinas produtoras de 

biodiesel: neste estudo considerou-se que a soda cáustica é produzida em uma 

fábrica localizada em Santo André/SP. Assim sendo, a soda cáustica produzida será 

transportada tanto para a Soyminas localizada em Cássia/MG quanto para a Biolix, 

localizada em Rolândia/PR, existindo então duas atividades de transporte que irão 

resultar em dois ICVs. 

Para facilitar os cálculos, na obtenção do ICV consolidado do transporte da 

soda cáustica serão calculadas as distâncias entre a unidade produtora de soda e as 

usinas de produção de biodiesel, para então obter um único ICV com a distância 

média. 

Verificou-se então que a distância entre as cidades de Santo André/SP e 

Cássia/MG é de 391 km e a distância entre Santo André/SP e Rolândia/PR é de 595 

km (ABCR, 2006), o que resulta em uma distância média percorrida de 493 km. 
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Deste modo, de acordo com o fluxo de referência adotado nesse trabalho serão 

transportados 3,86 kg de soda cáustica por 493 km. 

Para a obtenção do inventário consolidado para o transporte da soda 

verificou-se primeiramente que nessa atividade são gastos 38,6 g de óleo diesel. Em 

seguida o inventário consolidado para produção do óleo diesel foi multiplicado pelo 

fator de conversão de e o inventário para o transporte rodoviário 

multiplicado pelo fator de 1,90. 

Esses dois inventários já multiplicados pelos fatores de conversão ao fluxo de 

referência foram somados, obtendo-se o inventário que é mostrado na 9ª coluna da 

Tabela A13. 

 

5.1.3.10.3 Procedimento de alocação das cargas ambientais entre a glicerina e o 

biodiesel 

Nesse subsistema existe a geração de 1.000 kg de biodiesel e 102 kg de 

glicerina. Em razão disso será adotado um procedimento de alocação por massa 

aplicando o fator de 90,7 % para o biodiesel e 9,3 % para a glicerina. 

Esse procedimento será realizado através da multiplicação dos aspectos 

ambientais pelo fator de 0,907 obtendo o inventário de aspectos ambientais 

referentes apenas ao biodiesel, que no caso desse estudo é o produto de interesse. 

A aplicação do fator de alocação é apresentada na 12ª coluna da Tabela A13, 

na qual são mostrados os valores de aspectos ambientais já multiplicados e 

referentes apenas ao biodiesel. 

 

5.1.3.10.4 ICV consolidado para a produção do biodiesel 

Realizada a atividade de coleta de dados e os procedimentos de cálculo 

obteve-se o ICV consolidado para o subsistema de produção de 1.000 kg de 

biodiesel que é mostrado na 13ª coluna da Tabela A13. 

O valor negativo referente a emissão atmosférica de dióxido de carbono (CO2) 

apresentado nesse ICV ocorre em função de que a quantidade de CO2 absorvida é 

maior do que a emitida até a produção do biodiesel. 

Somando-se as quantidades de CO2 seqüestradas nos subsistemas de 

produção da cana-de-açúcar e do óleo de girassol com as quantidades emitidas na 

produção da soda cáustica, energia elétrica, energia térmica e transporte rodoviário 
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do álcool e da soda cáustica obtêm-se um total de 8,87 toneladas de CO2 

absorvidos. A Tabela 51 apresenta o cálculo desse balanço. 

 
Tabela 51 – Balanço de dióxido de carbono no ciclo de vida do biodiesel. 

Subsistema 
Produção 
do óleo de 
girassol 

Produção 
do álcool 
etílico 
anidro 

Produção 
da soda 
cáustica 

Produção e 
energia 
elétrica 

Produção 
de energia 
térmica 

Transporte 
rodoviário 
da soda 
cáustica 

Transporte 
rodoviário 
do álcool 
etílico anidro 

Dióxido de 
carbono 
seqüestrado 
(kg) 

-8,45E+03 -5,03E+02      

Dióxido de 
carbono 
emitido (kg) 

  +1,34E+00 +1,01E+00 +7,15+01 +1,31E-01 7,26E+00 

Total = Σ CO2 (absorvido) + Σ CO2 (emitido) =   
 

 

A quantidade de 8,87 toneladas de CO2 seqüestrada é referente ao biodiesel e 

a glicerina, mas como o produto de interesse é o biodiesel, aplicando-se o fator de 

alocação de 90,7 %, a quantidade total de CO2 seqüestrada é de aproximadamente 

8,05 toneladas.  

Essa quantidade seqüestrada será apresentada no ICV consolidado de 

produção do biodiesel com o sinal negativo, visto que é uma emissão atmosférica 

que foi evitada. 

 

5.1.4 INTERPRETAÇÃO 

 

Obtido o ICV consolidado para o biodiesel, o objetivo principal deste trabalho, 

a seguir serão feitas algumas considerações sobre os resultados utilizando os 

elementos da última fase da ACV, a interpretação. 

Os elementos consistem das identificações dos pontos mais significativos de 

acordo com a análise de inventário, avaliações que consideram a completeza, 

sensibilidade e consistência dos dados e a elaboração de conclusões, 

recomendações e relatório final. 

 
5.1.4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS MAIS SIGNIFICATIVOS 

 

Para a identificação dos pontos mais significativos neste estudo será adotada 

a técnica de análise de contribuição para cada um dos seis subsistemas principais 
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no qual o sistema de produto do biodiesel foi subdividido. Assim sendo, será 

examinada a contribuição de cada subsistema, expressando a contribuição de cada 

um como porcentagem do total.  

Segundo a ISO (2000) as análises de contribuição podem ser aplicadas para 

qualquer entrada ou saída do ICV obtido na análise de inventário, então decidiu-se 

examinar os consumos de petróleo, carvão, gás natural e água em cada um dos 

subsistemas. 

Optou-se por examinar os consumos desses aspectos ambientais porque 

ambos possuem grande importância econômica e ambiental no mundo atual.  

O petróleo, o carvão e o gás natural são combustíveis fósseis responsáveis 

por mais de 54 % da energia consumida no Brasil e 80 % da energia consumida no 

mundo (MME, 2006). Além disso, o uso desses combustíveis gera uma grande 

quantidade de gases poluentes, entre eles o gás carbônico, um dos gases 

responsáveis pelo aumento o efeito estufa. 

Já a água é um recurso essencial utilizado nas indústrias, na agricultura e no 

abastecimento urbano. A falta desse insumo é um gravíssimo problema atual no 

mundo, o qual irá se agravar no decorrer dos anos podendo gerar vários conflitos. 

Também serão analisadas as emissões atmosféricas, os efluentes líquidos e 

os resíduos sólidos que possuem maior representatividade mássica tomando-se por 

referência o ICV consolidado para produção do biodiesel apresentado na Tabela 

A13. 

Nessas análises serão calculados os consumos totais de recursos e também 

as emissões totais para o meio ambiente de cada um dos subsistemas tomando-se 

como referência a produção de 1.000 kg de biodiesel. 

 

a) Consumo de água, petróleo, gás natural e carvão 

As quantidades totais de água, petróleo, gás natural e carvão consumidas no 

sistema de produto analisado nesse estudo são apresentadas na Tabela 52. 
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Tabela 52 – Consumos de água, petróleo, gás natural e carvão. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade total consumida para 1.000 kg de biodiesel 
   
Água kg 7,19E+05 
Petróleo kg 1,62E+03 
Gás natural kg 1,58E+02 
Carvão kg 7,36E+01 
   

 

 A Figura 20 apresenta os consumos porcentuais para cada um dos 

subsistemas considerados nesse estudo.  

 

 
Figura 20 – Porcentagens de consumo de água, petróleo, gás natural e carvão por subsistema. 

 

Os subsistemas de produção dos grãos de girassol, óleo de girassol e 

biodiesel são responsáveis por um consumo de mais de 95 % de toda a água 

utilizada. Essa situação ocorre porque nesses subsistemas existe um alto consumo 

de energia elétrica a qual demanda muita água, o que pode ser verificado na tabela 

21 que mostra o ICV de produção de energia elétrica. 

Ressalta-se que no subsistema de produção dos grãos de girassol o alto 

consumo de energia elétrica ocorre nas atividades de produção do fertilizante 

nitrogenado (uréia), fertilizante fosfatado (SSP) e defensivos.  

Cerca de 87 % do petróleo é consumido no subsistema de produção dos 

grãos  de girassol. Isso ocorre porque nesse subsistema são consideradas as 
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atividades de produção dos defensivos e fertilizantes, nas quais o petróleo e seus 

derivados são insumos essenciais. 

Na produção dos grãos também ocorre alto consumo de petróleo nas 

atividades de uso do maquinário agrícola e no transporte rodoviário dos insumos 

como o calcário e os fertilizantes. 

O subsistema de produção dos grãos de girassol também é responsável pelo 

consumo de 92,1 % do gás natural, um insumo utilizado em grande quantidade na 

produção do fertilizante nitrogenado uréia.  

O consumo de 78,9 % do carvão no subsistema de produção dos grãos de 

girassol ocorre porque nesse subsistema ocorre um alto consumo de energia elétrica 

a qual demanda bastante carvão. 

 

b) Emissões atmosféricas 

Serão analisadas as emissões atmosféricas referentes a vapor d’água, 

hidrocarbonetos, monóxido de carbono, metano, dióxido de carbono, material 

particulado, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, amônia e óxido nitroso.  

A Tabela 53 apresenta as emissões totais para cada emissão atmosférica 

citada acima. 

 
Tabela 53 – Emissões atmosféricas totais de vapor d’água, hidrocarbonetos, monóxido de carbono, 

metano, dióxido de carbono, material particulado, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, amônia e 

óxido nitroso. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade total emitida para 1.000 kg de biodiesel 
   
Vapor d’água kg 5,06E+02 
Hidrocarbonetos kg 2,11E+01 
Monóxido de carbono kg 1,37E+01 
Metano kg 4,65E+00 
Dióxido de carbono* kg 2,02E+03 
Material particulado kg 2,34E+01 
Óxidos de nitrogênio kg 1,93E+01 
Óxidos de enxofre kg 4,27E+00 
Amônia kg 9,26E+00 
Óxido nitroso kg 3,29E+00 
   
*Foram consideradas as quantidades totais emitidas de dióxido de carbono, já as quantidades absorvidas serão analisadas no 
balanço de dióxido de carbono. 

 

As Figuras 21 e 22 apresentam as emissões atmosféricas porcentuais para 

cada subsistema considerado nesse estudo. 
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Figura 21 – Porcentuais das quantidades emitidas de vapor d’água, hidrocarbonetos, monóxido de 

carbono, metano e dióxido de carbono para cada subsistema. 

 

 
Figura 22 – Porcentuais das quantidades emitidas de material particulado, óxidos de enxofre, óxidos 

de nitrogênio, amônia e óxido nitroso para cada subsistema. 
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O subsistema de produção dos grãos de girassol é o responsável pela 

emissão de mais de 80 % do CO2, NOx, CH4 e SOx emitidos em todo o sistema de 

produto. A maior parte dessas emissões provém das atividades de transporte 

rodoviário e uso do maquinário agrícola. O mesmo subsistema é responsável por 

mais de 94 % das emissões de óxido nitroso e amônia, as quais têm como origem a 

uréia utilizada como adubo nitrogenado na cultura do girassol. 

Os subsistemas de produção da cana-de-açúcar e álcool etílico são 

responsáveis pela emissão de mais de 89 % de todo o material particulado gerado 

em todo o sistema. Isso ocorre em função da queimada da palha antes da colheita 

da cana e do uso do bagaço na geração de energia térmica para produção do álcool. 

A queima do bagaço também confere ao subsistema de produção do álcool 

etílico anidro a emissão de mais de 64 % de todo o monóxido de carbono gerado no 

sistema. O uso do maquinário agrícola e as atividades de transporte rodoviário 

conferem ao subsistema de produção dos grãos de girassol a emissão de mais de 

31 % de todo o monóxido de carbono gerado. 

O subsistema de produção da cana-de-açúcar é responsável pela emissão de 

95,7 % dos hidrocarbonetos gerados no sistema. Essa emissão é gerada na queima 

da palhada da cana-de-açúcar. Em relação as emissões de vapor d’água, 99,7 % 

delas são geradas no subsistema de produção do óleo de girassol. 

 

A Figura 23 apresenta o balanço para as emissões de CO2 no sistema de 

produto estudado. Nessa figura são apresentadas as quantidades de CO2 que são 

emitidas e absorvidas por subsistema, fornecendo ao fim o total que é seqüestrado. 

As quantidades emitidas e absorvidas de CO2 foram calculadas sem 

considerar os fatores de alocação. Como adotou-se a abordagem Cradle to Gate, 

isto é, não considerou-se o uso do biodiesel, o balanço final para as emissões de 

CO2 no sistema de produto do biodiesel resultou em uma absorção de 32.153 kg, a 

qual é representada com sinal negativo. 
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Figura 23 – Balanço de dióxido de carbono para o sistema de produto analisado. 

 

c) Efluentes líquidos 

Como efluentes líquidos serão analisados os sólidos dissolvidos totais, 

cloretos, DQO, DBO, compostos de nitrogênio e sódio. A Tabela 54 apresenta as 

emissões totais do sistema para cada um dos efluentes citados acima. 

 
Tabela 54 – Emissões totais para os efluentes líquidos na forma de sólidos dissolvidos totais, 

cloretos, DQO, DBO, compostos de nitrogênio e sódio. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade total emitida para 1.000 kg de biodiesel 
   
Sólidos dissolvidos totais kg 7,01E+03 
Cloretos kg 2,09E+01 
DQO kg 4,74E+00 
DBO kg 2,10E-01 
Compostos de nitrogênio kg 9,33E+00 
Sódio kg 1,22E+01 
   

 

A Figura 24 apresenta as emissões porcentuais de efluentes líquidos para 

cada subsistema considerado nesse estudo. 
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Figura 24 – Porcentagens de emissão de efluentes líquidos na forma de sólidos dissolvidos totais, 

cloretos, DQO, DBO, compostos de nitrogênio e sódio para cada subsistema. 

 

Mais de 95 % dos efluentes líquidos na forma de sólidos dissolvidos totais, 

cloretos, compostos de nitrogênio e sódio são provenientes do subsistema de 

produção dos grãos de girassol. 

Os efluentes líquidos na forma de cloretos e sódio são originados na atividade 

de produção do fertilizante potássico (KCl). Os efluentes líquidos na forma de 

compostos de nitrogênio são gerados pela lixiviação do fertilizante nitrogenado 

(uréia) nas atividades agrícolas. Já os sólidos dissolvidos totais são gerados na 

produção do fertilizante potássico (SSP). 

O subsistema de produção do biodiesel é responsável pela geração de 

efluentes que necessitam de grandes quantidades de oxigênio para as suas 

respectivas degradações biológicas e químicas, em função disso, ele é responsável 

por 76,7 % das cargas de DBO e 94,1 % das cargas de DQO do sistema. 

A vinhaça gerada na produção do álcool etílico anidro não foi considerada na 

análise dos efluentes líquidos porque é utilizada como fertilizante na produção da 

cana-de-açúcar. Em função disso o subsistema de produção do álcool contribui 

pouco na geração de efluentes líquidos no sistema em estudo.  
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d) Resíduos sólidos 

Serão analisados como resíduos sólidos os resíduos não apatíticos, resíduos 

minerais, resíduos processuais, resíduos glicéricos, magnetita e lama. A Tabela 55 

apresenta as emissões totais em todo o sistema para os resíduos sólidos 

apresentados acima. 

 
Tabela 55 – Emissões totais para os resíduos sólidos na forma de resíduos não apatíticos, resíduos 

minerais, resíduos processuais, resíduos glicéricos, magnetita e lama. 

Aspecto ambiental Unidade Quantidade total emitida para 1.000 kg de biodiesel 
   
Resíduos não apatíticos kg 2,09E+03 
Resíduos minerais kg 7,60E+02 
Resíduos processuais kg 6,22E+02 
Resíduos glicéricos kg 1,02E+01 
Magnetita kg 6,91E+02 
Lama kg 6,11E+02 
   

 

A Figura 25 apresenta as emissões porcentuais de resíduos sólidos para cada 

subsistema considerado nesse estudo. 

  

 
Figura 25 – Porcentuais de emissão de resíduos sólidos na forma de resíduos não apatíticos, 

resíduos minerais, resíduos processuais, resíduos glicéricos, magnetita e lama para cada subsistema. 
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No sistema de produto em estudo, mais de 99 % das emissões de resíduos 

sólidos na forma de resíduos não apatíticos, resíduos minerais, magnetita e lama 

são provenientes do subsistema de produção dos grãos de girassol. Esses resíduos 

sólidos são gerados nas atividades de produção dos fertilizantes, as quais estão 

incluídas no subsistema de produção dos grãos de girassol. 

Os resíduos não apatíticos, magnetita e lama são gerados na produção do 

fertilizante fosfatado (SSP), já os resíduos minerais são gerados na produção do 

fertilizante potássico (KCl).  

O subsistema de produção do óleo de girassol contribui com cerca de 89,3 % 

das emissões de resíduos sólidos processuais. Esses resíduos são gerados nas 

atividades de filtração e decantação do óleo de girassol e nas perdas do processo 

de extração do óleo.  

Já no subsistema de produção do biodiesel é gerado todo o resíduo glicérico 

emitido pelo sistema em estudo. A fonte desse resíduo é a atividade de purificação 

da glicerina. 

 
5.1.4.2 AVALIAÇÕES DE COMPLETEZA, SENSIBILIDADE E CONSISTÊNCIA 

 Através da utilização dessas técnicas devem ser estabelecidas e alcançadas 

a segurança e a confiança nos resultados da ACV. A seguir é apresentada e 

aplicada cada uma das técnicas de acordo com o contexto desse trabalho. 

 

a) Análise de completeza 

A análise de completeza verifica se os dados coletados no estudo de ICV são 

satisfatórios para se chegar a conclusões de acordo com o objetivo e o escopo 

proposto. 

Assim sendo, na análise de completeza será feita uma verificação se os 

dados estão de acordo com as fronteiras pré-estabelecidas no escopo. Os dados 

coletados para os seis subsistemas principais desse estudo serão verificados quanto 

as fronteiras (geográfica, temporal e tecnológica) e a abordagem Cradle to Gate que 

foi adotada. 

Também será verificada a procedência dos dados, isto é, se são primários ou 

secundários, e ao final caso sejam notadas deficiências serão feitas considerações a 

respeito das ações necessárias para solucioná-las. 
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- No caso do subsistema de produção dos grãos de girassol os dados de 

inventário utilizados estavam em sua maioria de acordo com a fronteira geográfica 

estabelecida, isto é, o Brasil. 

As exceções foram os dados referentes a algumas emissões para o ar (NH3, 

N2O, NOx, alachlor, trifluralin e triclorfom),  para a água (efluentes perigosos, 

compostos de nitrogênio, alachlor, trifluralin e triclorfom) e para o solo (resíduos 

perigosos, alachlor, trifluralin e triclorfom) que ocorreram devido ao uso dos 

defensivos e fertilizantes, as quais foram obtidas de publicações estrangeiras. 

Através de consultas a publicações estrangeiras também foram obtidos os 

aspectos ambientais referentes a produção dos defensivos, a extração e refino do 

petróleo, uso do óleo diesel nas atividades de transporte rodoviário e uso do 

maquinário agrícola. 

No que se referem as demais fronteiras estabelecidas temos que todos os 

dados coletados foram obtidos levando-se em conta a produção dos grãos de 

girassol pela tecnologia de plantio direto e que são de data compreendida entre os 

anos de 1997 até 2007, logo estão incluídos na fronteira tecnológica e temporal. 

Em relação a procedência dos dados, verificou-se que a maioria utilizada é 

proveniente de fontes secundárias, com exceção dos dados obtidos para o calcário, 

os quais foram obtidos diretamente com os produtores. 

 

- No caso do subsistema de produção do óleo de girassol os dados foram 

obtidos tomando-se por referência fontes secundárias provenientes de bancos de 

dados e publicações de data compreendida entre os anos de 1997 até 2007. 

Além disso, foram feitos contatos pessoais com empresas de produção de 

biodiesel que operam utilizando a tecnologia de extração de óleo vegetal através da 

prensagem mecânica a frio de grãos. Desse modo os dados coletados estavam de 

acordo com as fronteiras tecnológicas e temporais definidas no escopo. 

Em relação as fronteiras geográficas verificou-se que a maior parte dos dados 

utilizados estavam nela inseridos com a exceção dos dados referentes as emissões 

atmosféricas pelo uso do óleo diesel na geração de energia térmica e no transporte 

rodoviário. Esses dados junto com os aspectos ambientais referentes a extração e 

refino do petróleo foram obtidos respectivamente pelas consultas a publicações e 

bancos de dados estrangeiros. 
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Ressalta-se que neste subsistema não foram coletados dados de efluentes 

líquidos gerados na extração do óleo de girassol. Isso ocorreu porque os produtores 

não tinham os dados referentes a geração desses efluentes para caso específico da 

prensagem mecânica a frio dos grãos. Além disso, realizaram-se consultas a várias 

publicações no ramo de extração de óleo vegetal, e mesmo assim esses tipos de 

dados não foram encontrados. 

- No subsistema de produção da cana-de-açúcar os dados utilizados também 

estavam em sua grande maioria dentro da fronteira geográfica estabelecida no 

escopo. Novamente as exceções são para as emissões para o ar, água e solo que 

ocorreram devido ao uso dos defensivos e fertilizantes, as quais foram obtidas de 

publicações estrangeiras. 

Através de consultas a publicações estrangeiras também foram obtidas as 

emissões atmosféricas devido ao uso do óleo diesel no transporte rodoviário e no 

maquinário agrícola. Já os aspectos ambientais referentes a produção dos 

defensivos, extração e refino do petróleo foram obtidos de banco de dados 

estrangeiros. 

Na coleta de dados para esse subsistema foram respeitadas as fronteiras 

temporais e tecnológicas estabelecidas, visto que os dados coletados assinalaram 

ser de data compreendida entre os anos de 1997 até 2007 e levavam em conta a 

produção da cana de acordo as tecnologias utilizadas na região centro-sul do Brasil. 

Em relação a procedência dos dados, verificou-se que a maioria utilizada é 

proveniente de fontes secundárias, com exceção dos dados obtidos para o calcário, 

os quais foram obtidos diretamente com os produtores. 

 

- No subsistema de produção do álcool etílico anidro os dados foram 

coletados tomando-se por referência fontes secundárias provenientes de bancos de 

dados e publicações de data compreendida entre os anos de 1997 até 2007.  

Foram consultados trabalhos nacionais com informações sobre a produção do 

álcool de acordo com a realidade brasileira. Desse modo, os dados coletados 

estavam de acordo com as fronteiras tecnológicas e temporais estabelecidas no 

escopo. 

Em relação a fronteira geográfica verificou-se que a maior parte dos dados 

utilizados estavam nela inseridos com a exceção dos dados referentes as emissões 
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atmosféricas do transporte rodoviário e do uso do bagaço na geração de energia 

térmica.  

Esses dados junto com os aspectos ambientais referentes a extração do 

petróleo e refino do petróleo foram obtidos respectivamente pelas consultas a 

publicações e bancos de dados estrangeiros. 

 

- No subsistema de produção da soda cáustica os dados foram obtidos de 

fontes secundárias provenientes de bancos de dados e publicações científicas de 

data compreendida entre os anos de 1997 até 2007. 

Foram consultados trabalhos nacionais com informações sobre a produção da 

soda cáustica considerando as tecnologias existentes no Brasil. Desse modo, os 

dados coletados estavam de acordo com as fronteiras tecnológicas e temporais 

estabelecidas no escopo. 

Foram obtidos dados que estavam em sua maioria de acordo com a fronteira 

geográfica estabelecida. As exceções ficam por conta dos dados referentes as 

emissões atmosféricas devido ao uso do óleo combustível na geração de energia 

térmica e no transporte ferroviário.  

Esses dados junto com os aspectos ambientais referentes ao transporte 

marítimo e a extração e refino do petróleo foram obtidos através de consultas a 

publicações e bancos de dados estrangeiros. 

 

- No subsistema de produção do biodiesel os dados de inventário utilizados 

estavam em sua maioria dentro da fronteira geográfica estabelecida, isto é, o Brasil. 

As exceções foram os dados referentes as emissões atmosféricas da geração de 

energia térmica e do transporte rodoviário, os quais foram obtidos de publicações 

estrangeiras. 

Também estão incluídos nas exceções o dado de efluente líquido, compostos 

de nitrogênio, o qual foi obtido de uma publicação estrangeira e os aspectos 

ambientais referentes a extração e refino do petróleo os quais também foram obtidos 

pela consulta a um banco de dados estrangeiro. 

No que se referem as demais fronteiras estabelecidas temos que todos os 

dados coletados foram obtidos levando-se em conta a produção de biodiesel pela 

tecnologia de transesterificação etílica alcalina e são dados coletados de 
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publicações de data compreendida entre os anos de 1997 até 2007, logo estão 

incluídos na fronteira tecnológica e temporal. 

Ressalta-se que neste subsistema não foram coletados dados de emissões 

atmosféricas geradas na transesterificação. Isso ocorreu porque os produtores não 

se propuseram a disponibilizar esses dados. Além disso, realizaram-se consultas a 

várias publicações referentes a emissões decorrentes da produção do biodiesel, mas 

mesmo assim esses tipos de dados não foram encontrados. 

No que se refere as fronteiras com o sistema natural, verificou-se que todos 

os dados de aspectos ambientais para o ciclo de vida do biodiesel foram obtidos 

baseando-se na abordagem Cradle to Gate, logo estão todos incluídos dentro dessa 

fronteira. 

 

Feita a verificação a respeito da adequação ou não dos dados em relação as 

fronteiras estabelecidas, notou-se que ocorrem deficiências em relação as fronteiras 

geográficas, visto que vários dados utilizados são provenientes de bancos de dados 

e publicações estrangeiras. Também verificou-se como deficiência a ausência de 

alguns tipos de dados e a predominância de dados secundários, os quais são menos 

confiáveis.  

De modo a solucionar essas deficiências é sugerida uma busca por dados em 

publicações científicas e trabalhos atuais sobre biodiesel no Brasil, ou então o 

contato com produtores de biodiesel que estejam disponíveis a fornecer os dados 

requeridos. Com a obtenção de dados primários, o resultado da ACV será menos 

dependente de suposições e dados estrangeiros, tornando-se mais confiável. 

 

b) Análise de sensibilidade 

Essa análise tenta obter a influência das variações nas suposições, métodos 

e valor dos dados. Através dela são comparados os resultados reais do estudo com 

resultados obtidos utilizando suposições alteradas.  

As análises de sensibilidade podem ser expressas como porcentagem de 

mudança ou como desvio absoluto dos resultados. Esse tipo de análise é 

recomendado para suposições feitas durante a ACV, por exemplo, para regras de 

alocação, fronteiras do sistema de produto, caracterização e classificação na análise 

de impacto ambiental, entre outros (ISO, 2000). 
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A seguir são apresentadas análises de sensibilidade para as regras de 

alocação e tecnologias adotadas nesse estudo. 

 

- Análises de sensibilidade para as regras de alocação 

 Na Tabela 56 é apresentada uma análise de sensibilidade para a regra de 

alocação utilizada no subsistema de produção do óleo de girassol.  

Nessa tabela são comparadas as emissões de óxidos de nitrogênio obtidas 

no ICV consolidado do biodiesel considerando a alocação por massa (entre o óleo 

de girassol e a torta) com as emissões obtidas no mesmo ICV supondo a utilização 

da alocação por valor econômico. 

 Ressalta-se que como o valor econômico do óleo de girassol ê R$ 0,63/kg e o 

valor da torta é de R$ 0,25/kg (informação escrita)19, o fator de alocação por valor 

econômico aplicado para o óleo é de 71,6 %. No caso do fator de alocação por 

massa utilizou-se aquele já apresentado anteriormente que é de 26,4 % para o óleo. 

 
Tabela 56 – Análise de sensibilidade para a regra de alocação utilizada no subsistema de produção 

do óleo de girassol. 

Emissão de NOx do ICV consolidado do biodiesel 
  
Considerando alocação por massa 5,58E+00 kg 
Considerando alocação por valor econômico* 1,21E+01 kg 
Diferença 6,52+00 kg 
Sensibilidade 117 % 
*A emissão de NOx no caso da alocação por massa foi obtida diretamente do ICV consolidado para produção do biodiesel. Já a 
emissão no caso da alocação por valor econômico foi recalculada utilizando o novo fator de alocação. 
 

A emissão de óxidos de nitrogênio considerando a aplicação do fator de 

alocação por valor econômico para o biodiesel é 117 % maior quando comparada 

com a emissão desse mesmo aspecto ambiental considerando o fator de alocação 

por massa. 

Deste modo, verifica-se que a escolha entre os procedimentos de alocação 

por massa e por valor econômico no subsistema de produção de óleo de girassol 

exerce uma grande influência no resultado final do estudo, isto é, no ICV 

consolidado do biodiesel.  

Na Tabela 57 é apresentada uma análise de sensibilidade para a regra de 

alocação utilizada no subsistema de produção do biodiesel.  

                                                 
19 Informação escrita fornecida pelo Eng. Agrônomo Gilberto Grando, sócio da empresa Helianthus 
Brasil, através do e-mail: grando@helianthus.com.br, no dia23 de janeiro de 2007.  
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Nessa tabela são comparadas as emissões de óxidos de enxofre (SOx) 

obtidas no ICV consolidado do biodiesel considerando a alocação por massa (entre 

o biodiesel e a glicerina) com as emissões obtidas no mesmo ICV supondo a 

utilização da alocação por valor econômico. 

Ressalta-se que como os valores econômicos do biodiesel e da glicerina são 

de respectivamente R$ 1,25/kg e R$ 1,60/kg (AGUIAR; BULHÕES; PEREIRA, 

2005), o fator de alocação por valor econômico aplicado para o biodiesel é de 43,9 

%.  

No caso dos fatores de alocação por massa, foram utilizados aqueles já 

apresentados anteriormente que são de 90,1 % para o biodiesel e 9,90 % para 

glicerina 

 
Tabela 57 – Análise de sensibilidade para a regra de alocação utilizada no subsistema de produção 

biodiesel. 

Emissão de SOx do ICV consolidado do biodiesel 
  
Considerando alocação por massa 8,49E-01 kg 
Considerando alocação por valor econômico* 4,10E-01 kg 
Diferença -4,39E-01 kg 
Sensibilidade 51,7 % 
*A emissão de SOx no caso da alocação por massa foi obtida diretamente do ICV consolidado para produção do biodiesel. Já a 
emissão no caso da alocação por valor econômico foi recalculada utilizando o novo fator de alocação. 
 

A emissão de óxidos de enxofre considerando a aplicação do fator de 

alocação por valor econômico para o biodiesel é 51,7 % menor quando comparada 

com a emissão de SOx considerando o fator de alocação por massa. 

Deste modo, verifica-se que a escolha entre os procedimentos de alocação 

por massa e por valor econômico no subsistema de produção de biodiesel exerce 

uma grande influência no resultado final do estudo, isto é, no ICV consolidado do 

biodiesel.  

Isso ocorre porque caso fosse utilizada uma alocação por valor econômico ao 

invés de alocação por massa, as emissões de SOx ou qualquer outro aspecto 

ambiental desse ICV iriam diminuir 51,7 %. 

 

- Análises de sensibilidade para as fronteiras tecnológicas 

Na Tabela 58 são comparadas as emissões de resíduos processuais obtidas 

no ICV consolidado do biodiesel considerando a tecnologia de produção do óleo de 
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girassol por meio da prensagem mecânica a frio com os resultados obtidos supondo 

a utilização da extração por solvente. 

 Ressalta-se que utilizando a tecnologia de extração por solvente para cada 

2.381 kg de grãos de girassol processados são obtidos 1.000 kg de óleo (AGUIAR; 

BULHÕES; PEREIRA, 2005). Além disso, segundo Freitas (2007) ocorrem perdas 

processuais de 2 % no processamento utilizando a extração por solvente, então no 

processamento de 2.381 kg de grãos de girassol serão formados 47,6 kg de 

resíduos processuais. 

 No caso da tecnologia de extração mecânica a frio para 4.348 kg de grãos de 

girassol são obtidos 1.000 kg de óleo e 565 kg de resíduos processuais 

 
Tabela 58 – Análise de sensibilidade para as tecnologias utilizadas na produção do óleo de girassol. 

Emissão de resíduos processuais (kg) do ICV consolidado do biodiesel 
  
Considerando prensagem mecânica a frio 1,61E+02 kg 
Considerando extração por solvente 4,15E+01 kg 
Diferença -1,20E+02 kg 
Sensibilidade 74,2 % 
*A emissão de resíduo processual no caso da prensagem mecânica a frio foi obtida diretamente do ICV consolidado para 
produção do biodiesel. Já a emissão no caso da extração por solvente foi recalculada utilizando os rendimentos dessa 
tecnologia que foram apresentados. 
 

A emissão de resíduos processuais considerando a tecnologia de extração 

por solvente na produção do óleo de girassol é 74,2 % menor quando comparada 

com a emissão de resíduos processuais considerando a tecnologia de prensagem 

mecânica a frio. 

Deste modo, verifica-se que a escolha entre as tecnologias de extração por 

solventes e prensagem mecânica a frio na produção do óleo de girassol exerce uma 

influência no resultado final do estudo, isto é, no ICV consolidado do biodiesel. 

Isso ocorre porque caso fosse utilizada a tecnologia de extração por solventes 

na produção do óleo de girassol ao invés da prensagem mecânica a frio, as 

emissões de resíduos processuais iriam diminuir 74,2 %. 

 

Na Tabela 59 são feitas comparações dos consumos de água obtidas no ICV 

consolidado do biodiesel considerando a tecnologia de produção de soda cáustica 

pelo processo de mercúrio com os resultados obtidos supondo a utilização do 

processo de diafragma.  
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Nessa mesma tabela também é feita a mesma comparação, só que para a 

emissão de mercúrio na forma de efluente líquido. 

Ressalta-se que utilizando a tecnologia de processo de diafragma são 

necessários  kg de água para cada quilograma de soda cáustica 

produzida, e neste processo não é liberado mercúrio ao meio ambiente (BORGES, 

2004). 

 
Tabela 59 – Análises de sensibilidade para as tecnologias utilizadas na produção da soda cáustica. 

Consumo de água (kg) do ICV consolidado do biodiesel 
  
Considerando processo de mercúrio 2,16E+05 kg 
Considerando processo de diafragma 2,16E+05 kg 
Diferença 0,00E+00 kg 
Sensibilidade 0 % 
  
Emissão de mercúrio (kg) do ICV consolidado do biodiesel  
Considerando processo de mercúrio 4,89E-07 kg 
Considerando processo de diafragma 0,00E+00 kg 
Diferença -4,89E-07 kg 
Sensibilidade 100 % 
*A emissão de mercúrio e o consumo de água no caso do processo de mercúrio foram obtidas diretamente do ICV consolidado 
para produção do biodiesel. Já o consumo de água no caso do processo de diafragma foi recalculado considerando o uso de 
452 g de água para cada quilograma de soda produzida. 
 

O consumo de água considerando a tecnologia de diafragma não difere do 

consumo considerando a tecnologia de mercúrio. Deste modo, verifica-se que a 

escolha entre as tecnologias de mercúrio e diafragma não exerce influência no 

resultado final do estudo quando comparado o aspecto ambiental consumo de água. 

A mesma situação não ocorre quando é comparada a emissão de mercúrio 

entre essas duas tecnologias, visto que enquanto uma emite o poluente a outra é 

isenta do mesmo. Desse modo a escolha entre essas duas tecnologias exerce 

influência no resultado final do estudo.  

 

 Através das análises de sensibilidade verificou-se então que a escolha dos 

métodos de alocação e das fronteiras em uma ACV exerce uma grande influência no 

seu resultado final, que no caso desse trabalho é o ICV consolidado do biodiesel.  

 

c) Análise de consistência 

Segundo a norma ISO 14043 (ISO, 2000) a análise de consistência é um 

processo de verificar se as suposições, métodos, modelos e dados utilizados são 

coerentes com o escopo e o objetivo da ACV.  
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Como a metodologia de execução da ACV não é totalmente padronizada, as 

suposições adotadas, os modelos e os dados utilizados contribuíram para uma maior 

subjetividade nos resultados finais deste estudo.  

Em relação as suposições, admitiu-se o sistema de plantio direto na produção 

dos grãos de girassol, a extração mecânica a frio dos grãos para produção do óleo 

de girassol, a produção de cana-de-açúcar e álcool etílico anidro de acordo as 

tecnologias utilizadas na região centro-sul do Brasil, o processo de mercúrio para 

produção de soda cáustica e a transesterificação para produção de biodiesel. 

Para cada uma das suposições feitas acima apresentou-se uma justificativa, 

por exemplo, utilizou-se o sistema de plantio direto na produção dos grãos de 

girassol porque é o sistema de plantio mais utilizado no Brasil (informação verbal)20 

e optou-se pela extração mecânica a frio dos grãos de girassol porque esta 

tecnologia é indicada para oleaginosas com alto teor de óleo, caso do girassol. 

Verificou-se também que os modelos (fluxogramas do sistema de produto e 

de cada subsistema) adotados nesse trabalho foram baseados na realidade 

brasileira, isto é, nas tecnologias e processos mais utilizados no Brasil.  

Antes da elaboração de cada modelo verificou-se a realidade brasileira em 

relação a cadeia produtiva de cada insumo, para então o modelo ser construído. 

Desse modo eles são coerentes com o escopo e o objetivo propostos. 

No que se referem às fontes dos dados presentes neste trabalho, foram 

coletados dados primários e secundários. Apesar dos dados primários serem de 

melhor qualidade quando comparados aos secundários, neste trabalho a maior parte 

dos dados coletados foram secundários. A principal razão pela predominância 

desses dados é o sigilo existente nas empresas.  

Entre as ações realizadas para a obtenção dos dados secundários 

destacaram-se as consultas a bancos de dados e publicações científicas e alguns 

cálculos envolvendo balanços de massa. No caso dos balanços de massa os 

cálculos dos insumos da transesterificação tiveram todas as suas premissas 

documentadas e fundamentadas na estequiometria.  

Além disso, as quantidades calculadas de cada um dos insumos foram 

comparadas com dados de literatura, o que confirmou a consistência de cada uma 

delas. 
                                                 
20 Informação verbal fornecida pelo pesquisador Dr. César de Castro (Embrapa Soja), através de 
contato por telefone no dia 20 de setembro de 2006. 
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A norma NBR ISO 14041 (ABNT, 2004a) recomenda que os dados 

secundários sejam utilizados somente no caso de não afetarem os resultados do 

estudo. Então, como no caso desse trabalho existe a predominância de dados 

secundários, recomenda-se para trabalhos futuros semelhantes a esse, a busca e 

aquisição de dados primários, o que tornará o resultado da ACV mais confiável.  

Conforme estabeleceu-se na definição de objetivo e escopo, o relatório final 

que serve para expor de forma fiel e exata os resultados da ACV será substituído por 

essa dissertação de mestrado. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Este presente trabalho visou à obtenção do ICV do biodiesel etílico do óleo de 

girassol. Apesar das limitações em relação a não disponibilidade de dados primários, 

todos os dados empregados nesse estudo foram utilizados considerando a realidade 

nacional para produção de biodiesel, a qual se diferencia das demais existentes no 

mundo.  

Além de considerar as etapas de produção de biodiesel de acordo com as 

condições nacionais, os dados secundários também foram utilizados considerando a 

situação atual do mercado brasileiro para cada um dos produtos e serviços 

envolvidos no sistema de produto.  

O ICV para o biodiesel obtido nesse trabalho apresenta uma série de 

imperfeições, como a utilização de dados estrangeiros, mas apesar disso, as 

considerações das tecnologias, etapas e condições de mercado de acordo com a 

realidade brasileira caracterizam o ICV obtido como nacional.  

Enquanto não existirem novos trabalhos de ICV sobre o biodiesel etílico de 

óleo de girassol, os resultados encontrados nesse presente estudo podem ser 

empregados como uma primeira aproximação da produção brasileira deste tipo de 

biodiesel. 

A obtenção deste ICV contribuiu para a complementação do banco de dados 

brasileiro de apoio a futuros estudos de ACV, o qual irá facilitar a aplicação da ACV 

para aqueles que queiram trabalhar com a técnica. Além disso, por meio da 

complementação do banco de dados brasileiro, espera-se que as aplicações da ACV 

no país aumentem, o que irá auxiliar no seu desenvolvimento e conhecimento para o 

âmbito nacional. 

Na maioria dos estudos que envolvem o biodiesel é exaltada a sua grande 

vantagem em relação ao óleo diesel no que se refere as emissões atmosféricas 

quando utilizado nos motores de automóveis. 

 Dentre essas vantagens são relatadas reduções quantitativas nos níveis de 

poluição ambiental, visto que o biodiesel é livre de compostos de enxofre, compostos 

aromáticos, emite menor índice de gases como hidrocarbonetos e monóxido de 

carbono. Além disso, possui o ciclo do carbono fechado, isto é, todo o carbono 

emitido pela queima do biodiesel é absorvido pelas plantas através da fotossíntese. 



184 
 

 Verifica-se que em todos esses trabalhos, os autores tiram conclusões sobre 

o biodiesel considerando apenas o seu uso, mas o correto seria tirar conclusões 

considerando todo seu ciclo de vida. 

 Neste contexto, a situação é bem diferente, visto que entre todas as fases 

existentes no sistema de produto do biodiesel considerado nesse estudo, a fase de 

produção dos grãos de girassol é a demanda mais recursos materiais e é a 

responsável pela maior parte das emissões de gases, efluentes líquidos e resíduos 

sólidos no meio ambiente. 

  

No caso do Brasil, que visa inserir o biodiesel na matriz energética existe uma 

série de características positivas que votam a favor de sua inserção, como por 

exemplo, o grande espaço territorial disponível para agricultura, as condições de 

clima e solo, a mão de obra disponível, entre outros. 

No entanto, constatou-se nesse trabalho que a maior parte das emissões para 

o meio ambiente no ciclo de vida do biodiesel se concentra nas etapas agrícolas, de 

onde são obtidos os grãos de girassol e a cana-de-açúcar. Então a atuação dos 

produtores agrícolas e das empresas produtoras de biodiesel deve estar baseada na 

busca de soluções quanto ao consumo de recursos e emissão de resíduos durante o 

ciclo de vida do biodiesel, tendo atenção especial para a produção agrícola. 

Nesta etapa em especial ocorre o intenso uso do solo, então para que haja 

uma consciência da importância deste bem do meio ambiente, serão feitas 

considerações finais descrevendo o caso do continente australiano que segundo 

Diamond (2005) esgotou grande parte dos nutrientes de seus solos e está sofrendo 

atualmente de problemas gravíssimos devido a essa exploração não sustentável. 

 

Desde os antigos tempos coloniais até hoje, os solos australianos passaram 

por vários ciclos de derrubada de vegetação nativa, investimento, falência e 

abandono. Os primeiros agricultores australianos consumiram com negligência 

grande parte dos nutrientes do solo daquele continente, e daí em diante, os 

nutrientes tiveram de ser supridos artificialmente na forma de fertilizantes, o que 

resultou em grandes impactos ambientais e econômicos. 
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Os impactos econômicos se referem ao aumento dos custos de produção 

devido a baixa produção agrícola, de modo que é necessário cultivar mais terra do 

que em qualquer outra parte do mundo para obter uma produtividade equivalente.  

Além disso, os custos de combustível para o maquinário agrícola também 

tendem a serem mais altos. Outras conseqüências econômicas são perdas que 

ocorrem na cultura de árvores para produção de madeira (silvicultura) e a 

surpreendente perda na pesca devido a pouca drenagem dos nutrientes dos solos 

para os rios e lagos. 

Em relação aos impactos ambientais ocorrem danos aos solos através de 

erosão, deterioração da qualidade da água pela lixiviação de sedimentos. Quando a 

cobertura da vegetação é removida o solo fica diretamente exposto ao sol, o que o 

torna mais quente, seco e susceptível a ação das chuvas e ventos. 

As áreas de produção agrícola poluem a água com sua intensa aplicação de 

herbicidas, inseticidas e fertilizantes ricos em nitrogênio e fósforo que provocam a 

multiplicação exagerada de algas que consomem o oxigênio dissolvido na água. 

A aplicação dos defensivos (herbicidas e inseticidas) contamina o solo visto 

que são químicos que possuem compostos persistentes que resistem a 

decomposição e aumentam a toxicidade dos solos, e quando são lixiviados poluem 

também os corpos d’água. 

No que diz respeito ao lançamento de gases na atmosfera, as emissões de 

dióxido de carbono na agricultura australiana excede todo o resto da indústria de 

transportes. Essa situação ocorre como resposta a baixa produtividade de seus 

solos e o uso intenso do maquinário agrícola que emite grande quantidade desse 

gás. 

Devido a esses problemas, atualmente na Austrália estão surgindo muitas 

preocupações ambientais, algumas até de cunho drástico como, por exemplo, a 

diminuição da produção agrícola do país.  

Então para evitar os mesmos erros fica a lição da situação atual que ocorre 

na Austrália para que no Brasil, que tem como objetivo implementar a produção 

agrícola em larga escala para fins energéticos, não sejam repetidas as mesmas 

falhas. 



186 
 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ABCR – Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Distância entre 
municípios. Disponível em: http://www.abcr.org.br/geode/index.php. Acessado em 
20 de setembro de 2006. 
 
ABICLOR – Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados. 
Anuário Estatístico do setor de cloro e soda (biênio 2004/2005). Disponível em: 
http://www.abiclor.com.br/?a=down_visualizar&id=44. Acessado em 16 de fevereiro 
de 2007. 
 
ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química. Anuário da indústria 
química Brasileira 2003. São Paulo, 2003. 308p. 
 
ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas.  Gestão ambiental - Avaliação 
do Ciclo de Vida – Princípios e Estrutura.  NBR ISO 14040.  Rio de Janeiro: 
ABNT, 2001. 
 
ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Gestão ambiental – Avaliação 
do Ciclo de Vida – Definição de Objetivo e Escopo e Análise de Inventário. NBR 
ISO 14041. Rio de Janeiro: ABNT, 2004a. 
 
ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Gestão ambiental – Avaliação 
do Ciclo de Vida – Avaliação do impacto do ciclo de vida. NBR ISO 14042. Rio 
de Janeiro: ABNT, 2004b. 
 
ABOISSA – Óleos Vegetais. Girassol. Disponível em : 
http://www.aboissa.com.br/girassol/index.htm. Acessado em 24 de agosto de 2005. 
 
AGROLINK. Pragas da cana-de-açúcar: descrição e controle. Disponível em: 
http://www.agrolink.com.br/agrolinkfito/artigos_pg_detalhe_noticia.asp?cod=47787. 
Acessado em 3 de fevereiro de 2007. 
 
AGUIAR, B.; BULHÕES, A. C.; PEREIRA, A. L. Biodiesel: Aspectos Atuais. 
PETROBIO: Equipamentos e Processos para Biodiesel. MB do Brasil: Consultoria 
em Biodiesel LTDA, 2005. 
 
ALCARDE, J. C. Corretivos de acidez dos solos: Características e 
interpretações técnicas. Associação Nacional para Difusão de Adubos e Corretivos 
Agrícolas (ANDA). Boletim Técnico nº. 6. São Paulo – SP. 1992. Disponível em: 
http://www.anda.org.br/portug/. Acessado em 20 de maio de 2006. 
 
ALMEIDA, C. M.; MARZULLO, R. C. M.; MARTINS, O. S., 2007. Análise do ciclo 
de vida do biodiesel etílico de soja. CENBIO – Centro Nacional de Referência em 
Biomassa. 
 
ANDA – Associação Nacional para Difusão de Adubos. Anuário estatístico do 
setor de fertilizantes 2003. São Paulo, 2004. 158p. 
 



187 
 

ANP - Agência Nacional do Petróleo. Portaria ANP nº 240 de 25/08/2003, 2003. 
Disponível em: 
http://www.anp.gov.br/doc/legislacao/P255_2003.pdf#search=%22ANP%20255%2F
2003%22. Acessado em 14/04/2006. 
 
ANP – Agência Nacional do Petróleo. Seminário sobre comercialização e 
distribuição de biodiesel no Brasil: ANP e a qualidade do biodiesel, 2006. 
Disponível em: 
http://odia.terra.com.br/especial/economia/biodiesel/multmidia/maria.ppt. Acessado 
em 23 de agosto de 2006. 
 
ANP – Agência Nacional do Petróleo. Capacidade Autorizada de Plantas de 
Produção de Biodiesel, 2006a. Disponível em 
http://www.anp.gov.br/petro/capacidade_plantas.asp. Acesso em 25 de abril de 
2006. 
 
ANP – Agência Nacional do Petróleo. Dados estatísticos sobre a produção 
nacional de petróleo e LGN (metros cúbicos). 2007. Disponível em: 
http://www.anp.gov.br/doc/dados_estatisticos/Producao_de_Petroleo_m3.xls. 
Acessado em 6 de junho de 2007. 
 
ANP – Agência Nacional do Petróleo. Dados estatísticos sobre as importações e 
exportações de petróleo (metros cúbicos). 2007a. Disponível em: 
http://www.anp.gov.br/doc/dados_estatisticos/Importacoes_e_Exportacoes_m3.xls. 
Acessado em 6 de junho de 2007. 
 
ANP – Agência Nacional do Petróleo. Dados estatísticos sobre o volume de 
petróleo refinado nas refinarias nacionais (metros cúbicos). 2007b. Disponível 
em: 
http://www.anp.gov.br/doc/dados_estatisticos/Processamento_de_Petroleo_m3.xls. 
Acessado em 6 de junho de 2007. 
 
ANP – Agência Nacional do Petróleo. Dados estatísticos sobre a produção de 
derivados do petróleo (metros cúbicos). 2007c. Disponível em: 
http://www.anp.gov.br/doc/dados_estatisticos/Producao_de_Derivados_m3.xls. 
Acessado em 6 de junho de 2007. 
 
ASSIS, P. C. O.; LACERDA, R. D.; AZEVEDO, H. M.; DANTAS, R. N.; FARIAS, C. 
H. A., 2004. Resposta dos parâmetros tecnológicos da cana-de-açúcar a 
diferentes lâminas de irrigação e adubação. Revista de Biologia e Ciências da 
Terra, Campina Grande. V. 4, n. 2, p. 1-12. 
 
MÁRTIRES, R. A. C. Alumínio. Balanço mineral brasileiro, 2001. Departamento 
Nacional de Produção Mineral – DNPM. 
 
BEDOS, C.; ROUSSEAU-DJABRI, M. F.; GABRIELLE, B.; FLURA, D.; DURAND, B.; 
BARRIUSSO, E.; CELLIER, P., 2006. Measurement of trifularion volatilization in 
the field: Relation to soil residue and effect of soil incorporation. Environmental 
Pollution, V. 144, p. 958-966. 
 



188 
 

BEN - Balanço energético nacional 2006. Disponível em: 
http://www.mme.gov.br/download.do?attachmentId=9157&download. Acesso em 17 
de janeiro de 2007. 
 
BORGES, F. J. Inventário do ciclo de vida do PVC produzido no Brasil. 174 p. 
Dissertação (mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2004. 
 
BURGESS, A.A.; BRENNAN, D. J. Application of life cycle assessment to 
chemical processes. Chemical Engineering Science, 2001.  V. 56, N. 8, p. 2589-
2604. 
 
CÂMARA, G. M. S. O Agronegócio das plantas oleaginosas: algodão, 
amendoim, girassol e mamona. ESALQ. Piracicaba, 2001. 204 p. 
 
CANAPLAN – Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e do Álcool. 
Transformação do Álcool em Commodity. Disponível em: 
http://www.canaplan.com.br/arquivos/simtec-2006.pdf. Acessado em 28 de 
novembro de 2006. 
 
CALVASIN, P. A cultura do Girassol. Guaíba. Editora e Livraria Agropecuária, 
2001. 
 
CASTRO, C.; BALLA, A.; CASTIGLIONI, V. B. R.; SFREDO, G. J. Doses e métodos 
de aplicação de nitrogênio em girassol. Scientia Agricola, Piracicaba, V.56, nº. 4, 
p.827-833, 1999. 
 
CASTRO, C.; CASTIGLIONI, V. B. R.; BALLA, A.; LEITE, R. M. KARAM, D.; MELLO, 
H.C.; GUEDES, L. C. A.; FARIAS, J. R. B. A cultura do girassol. EMBRAPA: 
Circular Técnica nº. 13. 38 p. Londrina, 1996. 
 
CENBIO – Centro Nacional de Referência em Biomassa. Estudo de pré-viabilidade 
ambiental comparativo entre o diesel tipo D e o éster etílico de óleo de soja. 
Instituto de Eletrotécnica e Energia – IEE/USP. São Paulo, 2003. 161 p. 
 
CERBIO – Centro Brasileiro de Referência em Biocombustíveis. O Biodiesel. 
Boletim informativo, ano II, edição 12. Disponível em: http://www.tecpar.br/cerbio/. 
Acessado em 12 de agosto de 2006. 
 
CHEHEBE, J. R. B. Análise do ciclo de vida de produtos. Ferramenta gerencial da 
ISO 14000. Rio de Janeiro: Qualitymark. Ed., 1998. 120p. 
 
COLTRO, L.; GARCIA, E. E. C.; QUEIROZ, G. C., 2003. Life cycle inventory for 
electric energy system in Brazil. The International Journal of Life Cycle 
Assessment, Landsberg, Alemanha, v. 8, n. 5, p. 290-296. 
 
CONAB – Companhia nacional de abastecimento, 2006. Série histórica de grãos 
para o girassol – Safras de 1976/1977 a 2005/2006. Disponível em: 
http://www.conab.gov.br/conabweb/download/safra/girassolseriehist.xls. Acessado 
em 4 de agosto de 2006. 



189 
 

 
CONAB – Companhia nacional de abastecimento, 2006a. Produção de açúcar e 
álcool da safra 2005/2006 e estimativas para 2006/2007. Disponível em: 
http://www.conab.gov.br/download/safra/primeiro_levantamento_cana_2006_07_mai
o06.pdf. Acessado em 4 de agosto de 2006. 
 
CONSOLI, F. (Ed.); ALLEN, D.; BOUSTEAD, I.; FAVA, J.; FRANKLIN, W.; JENSEN, 
A. A.; OUDE, N.; PARRISH, R.; PERRIMAN, R.; POSTLETHWAITE, D.; QUAY, B.; 
SÉGUIN, J.; VIGON, B. Guidelines for Life-Cycle Assessment: A “Code of 
Practice”. 1.ed. Pensacola: Society of Environmental Toxicology and Chemistry 
(SETAC) and SETAC Foundation for Environmental Education, 1993. 
 
COPERSUCAR. O álcool. Disponível em: 
http://www.copersucar.com.br/institucional/por/academia/alcool.asp. Acessado em 
12 de fevereiro de 2007. 
 
COSTA, R. C.; PRATES, C. P. O papel das fontes renováveis de energia no 
desenvolvimento do setor energético e barreiras a sua penetração no mercado. 
BNDS Setorial, Rio de Janeiro, n. 21, p. 5-30, março de 2005.  
 
COSTA NETO, P. R.; ROSSI, L. F. S.; ZAGONEL, G. F.; RAMOS, L. P., 2000. 
Produção de biocombustível alternativo ao óleo diesel através da 
transesterificação de óleo de soja usado em frituras. Química Nova, vol. 23 (4), 
pp. 531-537. 
 
CPM – Center for Environmental Assessment of Product and Materials Systems. 
Quality Assessment of the ecoinvent and SPINE@CPM databases based on the 
ISO/TS 14048 data documation format. CPM Report 2006:12. Suécia. Disponível 
em: http://www.imi.chalmers.se/Publications.htm. Acessado em 30 de maio de 2007. 
 
CPT – Centro de Produções Técnicas, 2005. Cultivo e Processamento de 
Girassol. Documento de mídia. Duração de 58 minutos. 
 
Del Vecchio. Apresentação – Oportunidades de negócios. Disponível em: 
http://www.ahk.org.br/upload_arq/DelVecchio-DEDINI.pdf.  Acesso em 11 de 
fevereiro de 2006. 
 
Del Vecchio - Apresentação Seminário: Investimentos em Biodiesel. Disponível em 
http://www.finame.com.br/conhecimento/seminario/Biodiesel_DEDINI.pdf. Acesso 
em 12 de junho de 2006a. 
 
DEMIRBAS, A., 2005. Biodiesel production from vegetable oils via catalytic and 
non-catalytic supercritical methanol transesterification methods. Progress in 
Energy and Combustion Science, V. 31, p. 466-487. 
 
DIAMOND, J. Colapso: Como as sociedades escolhem o fracasso ou o 
sucesso. Editora Record, 2005.  
 
DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral. Sumário Mineral Brasileiro 
2006. Disponível em: 



190 
 

http://www.dnpm.gov.br/portal/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=1006. 
Acessado em 18 de janeiro de 2007. 
 
DREYER, L. C.; HAUSCHILD, M. Z.; SCHIERBECK, J. A framework for social life 
cycle impact assessment. International Journal of Life Cycle Assessment. V. 11, n. 
2, pages 88-97, 2006. 
 
DRUSZCZ, M. T. Avaliação dos aspectos ambientais dos materiais de 
construção civil – Uma revisão bibliográfica com estudo de caso do bloco 
cerâmico. 154 p. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Paraná. 
Curitiba, 2002. 
 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Tecnologias de 
produção de girassol. Disponível em 
http://www.cnpso.embrapa.br/producaogirassol. Acessado em 18 de novembro de 
2005. 
 
EMBRAPA/CTAA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/Centro de 
Tecnologia Agrícola e Alimentar. Transesterificação de óleos vegetais para fins 
combustíveis. Boletim de pesquisa nº 8. Rio de Janeiro, 1984. 
 
EPA, Environment Protection Agency. Emission Factor Documentation for AP-42 
Section 1.8, Bagasse Combustion in Sugar Mills. Outubro, 1996. Disponível em: 
http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/. Acesso em 31 de janeiro de 2007. 
 
FERRARI, R. A; OLIVEIRA, V. S; SCABIO, A., 2005. Biodiesel de soja - Taxa de 
conversão em ésteres etílicos, caracterização físico-química e consumo em 
gerador de energia. Química Nova, V. 28, nº. 1, p. 19-23. 
 
FERREIRA, S. R.; PIRES, A. C.; CASTANHO, C. D.; LAMB, C. M. S. R.; BRASHER, 
M.; FERNANDEZ, J. H. C. Trajetória do projeto: “Inventário do ciclo de vida para 
competitividade ambiental da industria brasileira” – ICV. In: Conferência 
Internacional de Avaliação do Ciclo de Vida – CILCA 2007, São Paulo. Anais da 
Conferência Internacional de Avaliação do Ciclo de Vida, São Paulo. 1 CD-ROM. 
 
FET, A. M.; SKAAR, C. Eco-labeling, product category rules and certification 
procedures based onf ISO 14025 requirements. International Journal of Life Cycle 
Assessment, V. 11, nº 1, p. 49-54, 2006. 
 
FINKBEINER, M.; INABA, A.; TAN, R, B. H.; CHRISTIANSEN, K.; KLUPPEL, H-J., 
2006. The New International Standards for Life Cycle Assessment: ISO 14040 
and ISO 14044. International Journal of Life Cycle Assessment, V. 22, nº 2, p. 80-85. 
 
FREITAS, S. P. Alternativas tecnológicas sustentáveis no processamento de óleos 
vegetais. 2007. Disponível em: 
http://www.eq.ufrj.br/posgraduacao/aulas/suely/2007/aula1a_introducao.ppt. 
Acessado em 09 de setembro de 2007. 
 



191 
 

GABI 4. The software system for Life Cycle Engineering: PE Europe GMBH Life 
Cycle Engineering. 1 CD-ROM: GABI extension Database II. BR Crude oil mix 
(1995). Stuttgart, 2004. 
 
GALDIANO, G. P. Inventário do ciclo de vida do papel offset produzido no 
Brasil. 279 p. Dissertação (mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2006. 
 
GAZZONI, L. D.; FELICI, N. H. P.; CORONATO, M. R. Balanço energético das 
culturas de soja e girassol para produção de biodiesel. In: 1º Congresso da 
Rede Brasileira de Tecnologia do Biodiesel, 2006. V. 1. Agricultura, páginas 12-17. 
 
GEIDA – Grupo Executivo de Irrigação para o Desenvolvimento Agrícola. 
Contribuição para o desenvolvimento da agroindústria (Girassol). Volume XII. 
Brasil [199-?] década provável. 
 
GEROSA, T. M. Estudo da utilização do gás natural como insumo para 
indústria química e petroquímica: modelagem de uma planta gás-química. 155 
p. Dissertação (mestrado) – Instituto de Eletrotécnica e Energia / Escola Politécnica / 
Instituto de Física / Faculdade de Economia e Administração, Universidade de São 
Paulo, 2007. 
 
GERPEN, J. V. Biodiesel processing and production. Fuel Process Tech, V. 86, 
pages 1097- 1107, 2005. 
 
GLOBALSPINE. Industrial environmental data and information. Disponível em: 
http://www.globalspine.com/. Acessado em 31 de maio de 2007. 
 
GOELLNER, C. I. Utilização dos defensivos agrícolas no Brasil: Análise do seu 
impacto sobre o meio ambiente e a saúde humana. Editora Artgraph. São Paulo, 
1993. 
 
GOLDEMBERG, J.; VILLANUEVA, L. D. Energia, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. 2ª edição revista. Editora Edusp. São Paulo, 2003. 
 
GUINÉE, J. B. (Ed.); GORRÉE, M.; HEIJUNGS, R.; HUPPES, G.; KLEIJN, R.; 
KOMING, A.; OERS, L.; SLEESWIJK, W.; SUH, S. W.; UDO de HAES, H. A.; 
BRUIJN, H.; DUIN, R.; HUIJBREGTS, M. A. J. Life cycle assessment: an 
operational guide to the ISO standards. Final Report. Leiden University, 2001. Part 
1-3. 
 
HOLANDA, A., 2004. Biodiesel e a inclusão social. Série cadernos de altos 
estudos nº.1. Brasília: Câmara dos Deputados , coordenação de publicações, 200 p. 
 
HUNKELER, D.; REBITZER, G. The future of life cycle assessment. International 
Journal of Life Cycle Assessment. V. 10, n. 5, pages 305-308, 2005. 
 
IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Revised 1996 IPCC Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories Reference Manual (Volume 3), 1996. 



192 
 

Disponível em: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs6.htm. Acesso em 31 de 
janeiro de 2007. 
 
ISO 14043 – International Organization for Standardization. Environmental 
management – Life cycle assessment: Life cycle interpretation. Geneve, 2000. 
 
JUNIOR, A. C.; UGAYA, C. M. L. Incorporação de indicadores sociais na 
avaliação de ciclo de vida. In: Conferência Internacional de Avaliação do Ciclo de 
Vida – CILCA 2007, São Paulo. Anais da Conferência Internacional de Avaliação do 
Ciclo de Vida, São Paulo. 1 CD-ROM. 
 
KARAOSMANOGLU, F. K. B.; CIGIZOGLU, M. T.; ERTEKIM, S., 1996. 
Investigation of the Refining Step of Biodiesel Production. Energy and Fuels, V. 
10, nº. 4, p. 890-895. 
 
KARINEN, R. S.; KRAUSE, A. O. I., 2006. New biocomponents from glycerol. 
Applied Catalysis A: General. V. 306, p. 128-133. 
 
KNOTHE, G., 2005. Dependence of biodiesel fuel properties on the structure of 
fatty acid alkyl esters. Fuel Proc. Technol, V. 86, p. 1059-1070. 
 
KULAY, L. A. Uso da análise de ciclo de vida para a comparação do 
desempenho ambiental das rotas úmida e térmica de produção de fertilizantes 
fosfatados. 314 p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo. Departamento de Engenharia Química, São Paulo, 2004. 
 
KUSDIANA, D.; SAKA, S., 2004. Effects of water on biodiesel fuel production by 
supercritical methanol treatment. Bioresource Technology. V. 91, nº 3. Pages 
289–295. 
 
LCACENTER DENMARK. LCA Data. Disponível em: http://www.lca-center.dk. 
Acessado em 31 de maio de 2007. 
 
LEME, R. M. Estimativa das emissões de poluentes atmosféricos e uso de água 
na produção de eletricidade com biomassa de cana-de-açúcar. Dissertação de 
mestrado – Faculdade de Engenharia Mecânica – UNICAMP. Campinas/SP, 2005. 
 
LEITE, R. M; BRIGHENTI, A.M; CASTRO, C. Girassol no Brasil. Embrapa Soja. 
Londrina, 2005. 641 p. 
 
LEWIS, K. A.; NEWBOLD, M. J.; TZILIVAKIS, J., 1999. Developing an emissions 
inventory from farm data. Journal of Environmental Management, V. 55, p. 183-
197. 
 
LIMA, L. R.; MARCONDES, A. A. Álcool carburante: uma estratégia brasileira. 
Ed. UFPR. Curitiba/PR, 2002. 248 p.  
 
MA, F.; HANNA, M.A., 1999. Biodiesel Production: a review. Bioresource 
Technology. V. 70, p.1-15. 
 



193 
 

MACEDO, G. A.; MACEDO, J. A., 2004. Produção de biodiesel por 
transesterificação de óleos vegetais. Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento, 
São Paulo, v. 32, p. 38-46. 
 
MACEDO, I. C.; LEAL, M. R. L. V.; SILVA, J. E. A. R. Balanço das emissões de 
gases do efeito estufa na produção e no uso do etanol no Brasil. Governo do 
Estado e São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente, 2004. 
 
MACEDO, I. C.; NOGUEIRA, L. A. H. Avaliação do Biodiesel no Brasil revisado. 
CGEE – Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. 2004. 
 
MÁRTIRES, R. A. C. Alumínio. Balanço mineral brasileiro, 2001. Departamento 
Nacional de Produção Mineral – DNPM. 
 
MEHER, L. C.; SAGAR, D.; NAIK, S. N., 2006. "Technical Aspects of Biodiesel 
Production by Transesterification: A Review." Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, 10(3) 248-268. 
 
MERRIEN, A.; MILAN, M.J. Physiologie du Tournesol. Paris: CETIOM, 1992. 66p. 
 
MME – Ministério de Minas e Energia. Balanço Energético Nacional 2006 (ano 
base 2005): Resultados parciais preliminares. Disponível em: 
http://www.mme.gov.br/site/menu/select_main_menu_item.do?channelId=1432&pag
eId=7523. Acessado em 24 de agosto de 2006. 
 
MME – Ministério de Minas e Energia. Anuário Estatístico: Setor de 
Transformação de Não-Metálicos. Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral. Brasília, 2006a. 
 
MUNIYAPPA, P. R.; BRAMMER, S. C.; NOUREDDINI, H. Improved Conversion of 
Plant Oils and Animal Fats into Biodiesel and Co-product. Bioresour. Technol. V. 
56, p. 19-24, 1996. 
 
NAE – Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Cadernos 
NAE: Biocombustíveis. Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão 
Estratégica. Caderno nº. 02. Brasília, 2005. 
 
NEMECEK, T.; HEIL, A.; HUGUENIN, O.; MEIER, S.; ERZINGER, S.; BLASER, S.; 
DUX, D.; ZIMMERMANN, A., 2004. Life Cycle Inventories of Agricultural 
Production Systems. Final report ecoinvent 2000 nº. 15. Agroscope FAL 
Reckenholz and FAT Taenikon, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dubendorf, 
CH. 
 
NETO, J. D.; FIGUEREDO, J. L. C.; FARIAS, C. H. A.; AZEVEDO, H. M.; AZEVEDO, 
C. A.V., 2006. Resposta da cana-de-açúcar, primeira soca, a níveis de irrigação 
e adubação de cobertura. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 
V. 10, n. 2, p. 283-288. 
 



194 
 

NREL – National Renewable Energy Laboratory. User’s guide for life cycle 
inventory database. U.S. LCI Database Project User’s Guide. Disponível: 
http://www.nrel.gov/lci/pdfs/users_guide.pdf. Acessado em 30 de maio de 2007. 
 
OLIVEIRA, M. F.; VIEIRA, O. V. Documentos 237: Extração de Óleo de Girassol 
Utilizando Miniprensa. EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 
Setembro, 2004. 
 
PARENTE, J. S. Biodiesel: Uma aventura tecnológica num país engraçado. 
Ceará, 2003. 
 
PINTO, A. C.; GUARIEIRO, L. N.; REZENDE, M. J. C.; RIBEIRO, N. M.; TORRES, 
E. A.; LOPES, W. A.; PEREIRA, P. A.; ANDRADE, J. B., 2005. Biodiesel: an 
overview. J. Braz. Chem. Soc. V.16, n.6b, p.1313-1330. 
 
PNPB - Programa Nacional de Uso e Produção do Biodiesel: “O Programa”, 2005. 
Disponível em: http://www.biodiesel.gov.br/programa.html. Acesso em 12 de 
fevereiro de 2006. 
 
PNPB - Programa Nacional de Uso e Produção do Biodiesel. Biodiesel: o novo 
combustível do Brasil, 2005a. Disponível em: 
http://www.biodiesel.gov.br/docs/PNPB_LancRede.pdf. Acesso em 12 de fevereiro 
de 2006. 
 
POLÍTICA AGRÍCOLA – Revista Política Agrícola. Secretaria de política agrícola 
do ministério da agricultura, pecuária e desenvolvimento. Ano XV, N. 3. 
Junho/Agosto/Setembro, 2006. 
 
PORTALDOAGRONEGÓCIO, 2002. Processo de Produção da cana-de-açúcar. 
Disponível em: http://www.portaldoagronegocio.com.br/download.php?idT=9. Acesso 
em 11 de janeiro de 2007. 
 
PRÉ-CONSULTANTS. Idemat 2001. Truck I. SimaPro. Versão 5.1. 2003. 
 
PRÉ-CONSULTANTS. Franklin USA 98. Rail. SimaPro. Versão 5.1. 2003a. 
 
PRÉ-CONSULTANTS. Idemat 2001. Tanker I. SimaPro. Versão 5.1. 2003b. 
 
RAMOS, L. P.; DOMINGOS, A. K.; KUCEK, K. T.; WILHELM, H. M., 2003. 
Biodiesel: um projeto de sustentabilidade econômica e sócio-ambiental para o 
Brasil. Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento, São Paulo, v. 31, p. 28-37. 
 
REBITZER, G.; EKVALL, T.; FRISCHKNECHT, R.; HUNKELER, D.; NORRIS, G.; 
RYDBERG, W.; SCHMIDT, W. P.; SUH, S.; WEIDEMA, B. P.; PENNINGTON, D. W., 
2004. Life cycle assessment. Part 1: Framework, goal and scope definition, 
inventory analysis, and applications. Environment International, V. 30, p. 701-720.  
 
REGITANO D’ARCE, M. A. B. Grãos e óleos vegetais: matérias primas. 
Disponível em: 



195 
 

http://www.esalq.usp.br/departamentos/lan/pdf/2444materiasprimas.pdf. Acesso em: 
12 de setembro de 2005. 
 
REYES, F. G .R. Girassol: cultura e aspectos químicos nutricionais e 
tecnológicos.  Campinas: Fundação Cargill, 1985. 
 
RIBEIRO, P. H. Modelagem de sistemas de produto em estudos de Avaliação 
do Ciclo de Vida – ACV. 135 p. Dissertação (mestrado) – Escola Politécnica, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 
 
ROSCOE, R. EMBRAPA – Artigos Agroenergia. Biodiesel: Uma opção emergente 
para a agricultura em Mato Grosso do Sul. Disponível em: 
http://www.cpao.embrapa.br/Noticias/artigos/artigo14.html#sdfootnote1sym, 
Acessado em 11 de junho de 2006. 
 
ROSILLO-CALLE, F.; BAJAY, S. V.; ROTHMAN, H. Uso da biomassa para 
produção de energia na indústria brasileira. Editora da Unicamp. Campinas, 
2005. 447 p. 
 
SALING, P.; MAISCH, R.; SILVANI, M.; KONIG, N. Assessing the Environmental-
Hazard Potencial for Life Cycle Assessment, Eco-Eficiency and SEEbalance. 
International Journal of Life Cycle Assessment, V. 10, N. 5, pages 364-371, 2005. 
 
SALUSTIANO, M. H.; MACHADO, J. C.; PITTIS, J. E. Patogenicidade de 
Alternaria helianthi (Hansf.) e Alternaria zinniae (Pape) ao girassol a partir de 
sementes. Revista Brasileira de Sementes, Pelotas, V. 27, n. 1, p. 138-143, 2005. 
 
SAMPAIO, J. A.; ALMEIDA, S. L. M. Rochas e minerais industriais. CETEM – 
Centro de Tecnologia Mineral. Ministério da Ciência e Tecnologia. Rio de Janeiro, 
2005. 
 
SBRT - Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. Metanol e Etanol destinados à 
produção de biodiesel, 2005. Disponível em: 
http://www.sbrt.ibict.br/upload/sbrt783.pdf, acessado em 11 de outubro de 2005. 
 
SBRT - Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. Equipamentos para destilar a 
glicerina bruta, subproduto da produção do biodiesel, 2005a. Disponível em: 
http://sbrt.ibict.br/upload/sbrt983.pdf, acessado em 11 de março de 2007. 
 
SCHUCHARDT, U.; RIBEIRO, L. M.; GONÇALVES, A. R. A indústria petroquímica 
no próximo século: como substituir o petróleo como Matéria-Prima?. Química 
Nova, Vol. 24, nº 2, 247-251, 2001. 
 
SCHUCHARDT, U; SERCHELI, R; VARGAS, R. M., 1998. Transesterification of 
Vegetable Oils: A Review. J. Braz. Chem. Soc., V. 9, nº.1, p. 199-210. 
 
SEAGRI – Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária. Cultura: Cana-de-
açúcar. Disponível em: http://www.bahia.ba.gov.br/seagri/aspectos, acessado em 12 
de janeiro de 2007. 
 



196 
 

SENTHIL, K. D.; ONG, S. K.; NEE, A. Y. C.; TAN, R. B. H. A proposed tool to 
integrate environmental and economical assessments of products. 
Environmental Impact Assessment Review, V. 23, pages 51-72, 2003. 
 
SHEEHAN, J.; CAMOBRECO, V.; DUFFIELD, J., SHAPOURI, H. Life Cycle 
Inventory of Biodiesel and Petroleum Diesel for use in an Urban Bus. Prepared 
for U.S. Department of Energy’s Office of fuels Development and U.S. Department of 
Agriculture’s office of Energy. USA, 1998. 
 
SILER-MARINKOVIC, S.; TOMASEVIC, A., 1998. “Transesterification of 
sunflower oil in situ” Fuel, Volume 77, Issue 12, pages 1389-1391. 
 
SILVA, G. A.; YOKOTE, A. Y.; RIBEIRO, P. H. Desenvolvimento de banco de 
dados brasileiro para avaliação do ciclo de vida. In: Global Conference, São 
Paulo. São Paulo, 2002. 5p. 
 
SILVA, G. A.; RIBEIRO, P. H.; KULAY, L. A. Avaliação do desempenho ambiental 
dos fertilizantes químicos produzidos no Brasil. In: Anais do XVI Congresso 
Brasileiro de Engenharia Química, 2006. Santos. 
 
SILVA, M. A. S.; GRIEBELER, N. P.; BORGES, L. C. Uso da vinhaça e impactos 
nas propriedades do solo e lençol freático. Revista Brasileira de Engenharia 
Agrícola e Ambiental, V. 11, n. 1, páginas 108-114, 2007. 
 
SILVA, M. N. Cultura do Girassol. FUNEP. Jaboticabal, 1997. 67 p. 
 
SKONE, T. J.; CURRAN, M. A. LCAccess – Global Directory of LCI resources. 
Journal of Cleaner Production. V. 13, pages 1345-1350, 2005. 
 
SOYMINAS BIODIESEL, 2005. Disponível em: 
http://www.soyminas.ind.br/page7.html. Acesso em 17 de outubro de 2005. 
 
SONNEMANN, G. W.; INABA, A. Best practice in LCA: First workshop of the 
UNEP/SETAC Life Cycle Initiative, 2002. Disponível em: 
http://www.uneptie.org/pc/sustain/reports/lcini/lci-wsreport-tokyo-2001-inaba.pdf. 
Acessado em 28 de abril de 2007. 
 
SOUZA, D. M.; SOARES, S. R.; SOUSA, S. R. A Life cycle impact assessment 
method for the brazilian context. In: Conferência Internacional de Avaliação do 
Ciclo de Vida – CILCA 2007, São Paulo. Anais da Conferência Internacional de 
Avaliação do Ciclo de Vida, São Paulo. 1 CD-ROM. 
 
SUEHARA, K.; KAWAMOTO, Y.; FUJII, E.; KOHDA, J. NAKANO, Y.; YANO, T., 
2005. Biological Treatment of Wastewater Discharged from Biodiesel Fuel 
Production Plant with Alkali-Catalyzed Transesterification. Journal of Bioscience 
and Bioengineering. V. 100, n. 4. Pages 437 – 442. 
 
TILLMAN, A.M.; BAUMANN, H. General description of Life Cycle Assessment 
Methodology. Chalmers University of Technology. Estocolmo, 1995. 
 



197 
 

TRIGUEIRO, A. Mundo Sustentável, abrindo espaço na mídia para um planeta 
em transformação. Ed. Globo. 2005. 
 
ULLMANN’S – ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMISTRY.  Volume A24. 
Sodium Hidroxide. Pages 345-354. VCH. Germany, 1993. 
 
UNEP - United Nations Environment Programme, 1996. Life cycle assessment: 
What it is and how to do it. Paris, France. 
 
ÚNICA – União da Indústria da Cana-de-açúcar. Produtos da cana-de-açúcar. 
Disponível em: http://www.portalunica.com.br/portalunica/?Secao=memória. Acesso 
em 29 de fevereiro de 2007. 
 
ÚNICA – União da Indústria da Cana-de-açúcar. TV Única – Detalhes das 
fascinantes indústrias de açúcar e álcool no Brasil. Disponível em: 
http://www.portalunica.com.br/portalunica/?Secao=referência&SubSecao=TV%20ÚN
ICA. Acesso em 29 de fevereiro de 2007a. 
 
VELOSO, C. A. C.; BORGES, A. L.; MUNIZ, A. S.; VIEGAS, I. J. M. Efeitos de 
diferentes materiais no pH do solo. Scientia Agricola, Piracicaba-SP, V. 49, n. 1, p. 
123-128, 1992. 
 
VIANNA, F. C. Análise de Ecoeficiência: Avaliação do desempenho econômico 
ambiental do biodiesel e petrodiesel. 182 p. Dissertação (mestrado) – Escola 
Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
 
VICENTE, G; MARTINEZ, M; ARACIL, J., 2004. Integrated biodiesel production: a 
comparison of different homogeneous catalysts systems. Biores. Technol, V. 92, 
nº. 3, p. 297-305. 
 
VIGON, B. W.; TOLLE, D. A.; CORNABY, B. W.; LATHAN, H. C.; HARRISON, C. L.; 
BOGUSHI, T. L.; HUNT, R. G.; SELLERS, J. D. Life-cycle assessment: inventory 
guidelines and principles. Cincinnati: EPA, 1993. 108p. EPA/600/R-92/245. 
 
WANG, X. W.; HUA, B. Global scope assessment: A novel method and its 
application to the Chinese paper industry. Energy Police. V. 35. pages 1610-
1615, 2007. 
 
WENZEL, H.; HAUSCHILD, M.; ALTING, L. Environmental Assessment of 
products: Methodology, tools and case studies in product development. 
Copenhague: Kluwer Academic Press, 1997. v.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 
 

APÊNDICE 
 

Tabelas de ICVs consolidados 

 
Tabela A1 – ICVs consolidados para produção de 1.000 kg de óleo diesel, 467 kg de óleo combustível e 190 kg de nafta. 

Aspecto ambiental Unidade 

Extração de 
2.920 kg de 
petróleo 
nacional e 
importado 

Transporte
marítimo de 574 
kg de petróleo 
importado por 
13.300 km 

Produção 
de 302 MJ 
de energia 
elétrica 

Refino de 
2678 kg de 
petróleo 

Soma dos 
aspectos 
ambientais 

Alocação 
para o óleo 
diesel 
(39,06 %) 

ICV 
consolidado 
(1.000 kg óleo 
diesel) 

Alocação para 
o óleo 
combustível 
(17,34 %) 

ICV 
consolidado 
(467 kg de 
óleo 
combustível) 

Alocação 
para o 
nafta  
(7,80 %) 

ICV 
consolidado 
(190 kg de 
nafta) 

             
Entradas             
             
Energia GJ 8,69E-04 2,12E-02 4,78E-01  5,00E-01 1,95E-01 1,95E-01 8,67E-02 8,67E-02 3,90E-02 3,90E-02 
Carvão kg 1,25E-01 2,45E-02 3,87E+00  4,02E+00 1,57E+00 1,57E+00 6,98E-01 6,98E-01 3,14E-01 3,14E-01 
Gás natural kg 1,14E+02 2,98E-01 2,29E-01  1,14E+02 4,46E+01 4,46E+01 1,98E+01 1,98E+01 8,90E+00 8,90E+00 
Petróleo kg 2,92E+03 6,16E+01 3,65E-01  2,98E+03 1,17E+03 1,17E+03 5,17E+02 5,17E+02 2,33E+02 2,33E+02 
Água kg 6,02E+02 1,01E+00 3,52E+04  3,58E+04 1,40E+04 1,40E+04 6,20E+03 6,20E+03 2,79E+03 2,79E+03 
Materiais secundários kg   2,72E-01  2,72E-01 1,06E-01 1,06E-01 4,71E-02 4,71E-02 2,12E-02 2,12E-02 
Urânio kg 3,05E-05  5,43E-05  8,48E-05 3,31E-05 3,31E-05 1,47E-05 1,47E-05 6,61E-06 6,61E-06 
Combustíveis renováveis kg 8,69E-01    8,69E-01 3,39E-01 3,39E-01 1,51E-01 1,51E-01 6,77E-02 6,77E-02 
             
Saídas             
             
- Emissões Atmosféricas             
CH4 kg 6,92E+00  1,65E-02 1,02E-01 7,04E+00 2,75E+00 2,75E+00 1,22E+00 1,22E+00 5,49E-01 5,49E-01 
CO kg 8,64E-01 5,34E-01 4,51E-02 7,06E-02 1,51E+00 5,91E-01 5,91E-01 2,63E-01 2,63E-01 1,18E-01 1,18E-01 
CO2 kg 4,36E+02 1,78E+02 5,38E+00 2,23E+01 6,42E+02 2,51E+02 2,51E+02 1,11E+02 1,11E+02 5,00E+01 5,00E+01 
Vapor de água kg 6,15E-01  6,95E-02  6,85E-01 2,67E-01 2,67E-01 1,19E-01 1,19E-01 5,34E-02 5,34E-02 
Hidrocarbonetos kg  3,19E-01 2,26E-04 5,34E-05 3,19E-01 1,25E-01 1,25E-01 5,54E-02 5,54E-02 2,49E-02 2,49E-02 
Metais kg  4,81E-06 3,02E-09  4,81E-06 1,88E-06 1,88E-06 8,34E-07 8,34E-07 3,75E-07 3,75E-07 
NH3 kg   1,81E-09  1,81E-09 7,07E-10 7,07E-10 3,14E-10 3,14E-10 1,41E-10 1,41E-10 
COVNM kg  9,87E-03 2,20E-03 2,56E+00 2,57E+00 1,00E+00 1,00E+00 4,46E-01 4,46E-01 2,01E-01 2,01E-01 
NOx kg  3,37E+00 1,74E-01 1,57E-02 3,56E+00 1,39E+00 1,39E+00 6,17E-01 6,17E-01 2,78E-01 2,78E-01 
N2O kg   3,32E-03  3,32E-03 1,30E-03 1,30E-03 5,75E-04 5,75E-04 2,59E-04 2,59E-04 
Material particulado kg 3,24E-01 1,63E-03 2,03E-02 2,72E-02 3,73E-01 1,46E-01 1,46E-01 6,47E-02 6,47E-02 2,91E-02 2,91E-02 
SOx kg  2,83E+00 3,51E-02 1,31E-02 2,88E+00 1,12E+00 1,12E+00 4,99E-01 4,99E-01 2,25E-01 2,25E-01 
Metil carptano kg    2,68E-05 2,68E-05 1,05E-05 1,05E-05 4,64E-06 4,64E-06 2,09E-06 2,09E-06 
H2S kg    5,61E-04 5,61E-04 2,19E-04 2,19E-04 9,73E-05 9,73E-05 4,38E-05 4,38E-05 
Radioatividade para o ar kBq   2,95E+00  2,95E+00 1,15E+00 1,15E+00 5,11E-01 5,11E-01 2,30E-01 2,30E-01 
             
- Efluentes líquidos             
Ácidas kg   5,13E-08  5,13E-08 2,00E-08 2,00E-08 8,89E-09 8,89E-09 4,00E-09 4,00E-09 
DBO kg 8,96E-02 2,40E-05 2,11E-05  8,96E-02 3,50E-02 3,50E-02 1,55E-02 1,55E-02 6,99E-03 6,99E-03 
DQO kg 5,52E-01 4,81E-05 3,92E-05  5,52E-01 2,16E-01 2,16E-01 9,57E-02 9,57E-02 4,31E-02 4,31E-02 
Cloretos kg  4,81E-05 1,81E-08 6,51E-02 6,52E-02 2,55E-02 2,55E-02 1,13E-02 1,13E-02 5,08E-03 5,08E-03 
Metais pesados não especificados kg 1,24E-05  5,43E-08  1,24E-05 4,86E-06 4,86E-06 2,16E-06 2,16E-06 9,71E-07 9,71E-07 
Hidrocarbonetos kg 5,20E-03 9,61E-05 9,05E-06  5,31E-03 2,07E-03 2,07E-03 9,20E-04 9,20E-04 4,14E-04 4,14E-04 
Metais kg   3,02E-06  3,02E-06 1,18E-06 1,18E-06 5,23E-07 5,23E-07 2,35E-07 2,35E-07 
Compostos de nitrogênio kg  4,81E-06 1,36E-06  6,16E-06 2,41E-06 2,41E-06 1,07E-06 1,07E-06 4,81E-07 4,81E-07 
Óleos e graxas kg   4,22E-05  4,22E-05 1,65E-05 1,65E-05 7,32E-06 7,32E-06 3,29E-06 3,29E-06 
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Compostos de enxofre kg   1,36E-07  1,36E-07 5,30E-08 5,30E-08 2,35E-08 2,35E-08 1,06E-08 1,06E-08 
Sólidos dissolvidos totais kg   1,51E-05  1,51E-05 5,89E-06 5,89E-06 2,62E-06 2,62E-06 1,18E-06 1,18E-06 
Sólidos suspensos totais kg 2,85E-01  3,02E-05  2,85E-01 1,11E-01 1,11E-01 4,93E-02 4,93E-02 2,22E-02 2,22E-02 
Efluentes líquidos não especificados kg 8,64E-05    8,64E-05 3,38E-05 3,38E-05 1,50E-05 1,50E-05 6,74E-06 6,74E-06 
Água residual kg 8,37E-03    8,37E-03 3,27E-03 3,27E-03 1,45E-03 1,45E-03 6,53E-04 6,53E-04 
Óleo não especificado kg 2,21E-02 3,31E-04  1,90E-02 4,15E-02 1,62E-02 1,62E-02 7,19E-03 7,19E-03 3,24E-03 3,24E-03 
Íons metálicos kg  2,40E-05   2,40E-05 9,39E-06 9,39E-06 4,17E-06 4,17E-06 1,87E-06 1,87E-06 
Na+ kg    4,37E-02 4,37E-02 1,71E-02 1,71E-02 7,58E-03 7,58E-03 3,41E-03 3,41E-03 
Radioatividade para a água kBq   4,54E+00  4,54E+00 1,78E+00 1,78E+00 7,88E-01 7,88E-01 3,54E-01 3,54E-01 
             
- Resíduos Sólidos             
Resíduos sólidos oleosos kg  7,85E-01   7,85E-01 3,07E-01 3,07E-01 1,36E-01 1,36E-01 6,12E-02 6,12E-02 
Resíduos não inertes kg  1,06E-02   1,06E-02 4,13E-03 4,13E-03 1,83E-03 1,83E-03 8,25E-04 8,25E-04 
Resíduos no solo dm3   4,03E+00  4,03E+00 1,58E+00 1,58E+00 6,99E-01 6,99E-01 3,15E-01 3,15E-01 
Resíduos processuais kg   3,23E+00  3,23E+00 1,26E+00 1,26E+00 5,60E-01 5,60E-01 2,52E-01 2,52E-01 
Resíduos sólidos não especificados kg 9,32E-07    9,32E-07 3,64E-07 3,64E-07 1,62E-07 1,62E-07 7,27E-08 7,27E-08 
             
- Emissões não materiais             
Energia GJ 2,49E-03    2,49E-03 9,72E-04 9,72E-04 4,31E-04 4,31E-04 1,94E-04 1,94E-04 
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Tabela A2 – ICVs consolidados para produção dos fertilizantes (NPK) para fornecer 1.000 kg de N, 1.000 kg P2O5 e 1.000 de K2O. 

Aspecto Ambiental Unidade 
Produção de 
uréia para 1.000 
kg de N 

Produção de 36,4 
GJ de energia 
elétrica 

ICV 
consolidado 
(1.000 kg de N) 

Produção de SSP 
para 1.000 kg de 
P2O5 

Produção de 4,12 
GJ de energia 
elétrica 

ICV consolidado 
(1.000 kg de 
P2O5) 

Produção de KCl 
para 1.000 kg de 
K2O 

Produção de 
128 kg de óleo 
diesel 

ICV 
consolidado 
(1.000 kg de 
K2O) 

           
Entradas           
           
Gás natural GJ 9,63E+00  9,63E+00    3,76E+00  3,76E+00 
Vapor GJ 1,03E+01  1,03E+01       
Combustível fóssil GJ    1,64E+00  1,64E+00    
Combustíveis renováveis kg        4,36E-02 4,36E-02 
Energia GJ  5,77E+01 5,77E+01  6,53E+00 6,53E+00  2,51E-02 2,51E-02 
Carvão kg  4,67E+02 4,67E+02  5,29E+01 5,29E+01  2,02E-01 2,02E-01 
Petróleo kg 4,12E+02 4,40E+01 4,56E+02  4,99E+00 4,99E+00  1,50E+02 1,50E+02 
Gás natural kg 9,96E+02 2,77E+01 1,02E+03  3,13E+00 3,13E+00  5,72E+00 5,72E+00 
Ar kg 2,01E+01  2,01E+01       
Água kg 7,54E+01 4,24E+06 4,24E+06 5,29E+04 4,80E+05 5,33E+05 1,65E+03 1,79E+03 3,44E+03 
Rocha fosfática bruta kg    2,55E+04  2,55E+04    
Enxofre elementar kg    7,16E+02  7,16E+02    
Rocha potássica (silvinita) kg       1,89E+03  1,89E+03 
Urânio kg  6,55E-03 6,55E-03  7,42E-04 7,42E-04  4,25E-06 4,25E-06 
Materiais secundários kg  3,28E+01 3,28E+01  3,71E+00 3,71E+00 1,01E+01 1,36E-02 1,01E+01 
           
Saídas           
           
- Emissões Atmosféricas           
Material particulado kg 2,62E+00 2,45E+00 5,07E+00 2,00E-01 2,77E-01 4,77E-01 2,06E+00 1,87E-02 2,07E+00 
Metil carptano kg        1,34E-06 1,34E-06 
CO kg 1,60E-01 5,44E+00 5,60E+00 1,10E-01 6,15E-01 7,25E-01 1,95E+00 7,60E-02 2,03E+00 
Vapor de água kg  8,38E+00 8,38E+00  9,49E-01 9,49E-01  3,43E-02 3,43E-02 
CO2 kg 2,25E+03 6,49E+02 2,90E+03 2,10E+02 7,35E+01 2,84E+02 9,14E+02 3,22E+01 9,46E+02 
SOx kg 6,00E-01 4,23E+00 4,83E+00 2,94E+00 4,79E-01 3,42E+00 3,49E+00 1,44E-01 3,63E+00 
COVNM kg  2,65E-01 2,65E-01  3,00E-02 3,00E-02  1,29E-01 1,29E-01 
NOx kg 1,56E+00 2,09E+01 2,25E+01 3,12E+00 2,37E+00 5,49E+00 4,57E+00 1,79E-01 4,75E+00 
Hidrocarbonetos kg 1,10E-04 2,73E-02 2,74E-02 3,40E-01 3,09E-03 3,43E-01 1,04E+00 1,60E-02 1,06E+00 
CH4 kg 9,20E-01 1,99E+00 2,91E+00  2,26E-01 2,26E-01 1,45E+00 3,53E-01 1,80E+00 
NH3 kg  2,18E-07 2,18E-07  2,47E-08 2,47E-08  9,08E-11 9,08E-11 
H2S kg 6,29E-04  6,29E-04     2,81E-05 2,81E-05 
Metais kg  3,64E-07 3,64E-07  4,12E-08 4,12E-08  2,41E-07 2,41E-07 
N2O kg  4,00E-01 4,00E-01  4,53E-02 4,53E-02  1,66E-04 1,66E-04 
HF kg    6,00E-02  6,00E-02    
Radioatividade para o ar kBq  3,56E+02 3,56E+02  4,03E+01 4,03E+01  1,48E-01 1,48E-01 
           
- Efluentes Líquidos           
Ácidas kg  6,19E-06 6,19E-06  7,00E-07 7,00E-07  2,57E-09 2,57E-09 
Água residual kg        4,20E-04 4,20E-04 
Compostos de nitrogênio kg 4,80E-01 1,64E-04 4,80E-01  1,85E-05 1,85E-05 6,00E-04 3,09E-07 6,00E-04 
Compostos de enxofre kg 9,90E-05 1,64E-05 1,15E-04  1,85E-06 1,85E-06 1,25E+01 6,81E-09 1,25E+01 
Sólidos suspensos totais kg  3,64E-03 3,64E-03  4,12E-04 4,12E-04  1,43E-02 1,43E-02 
Compostos orgânicos totais kg 1,91E-04  1,91E-04       
Sólidos dissolvidos totais kg  1,82E-03 1,82E-03 4,23E+04 2,06E-04 4,23E+04  7,57E-07 7,57E-07 
Óleos e graxas kg  5,10E-03 5,10E-03  5,77E-04 5,77E-04  2,12E-06 2,12E-06 
Óleo não especificado kg        2,08E-03 2,08E-03 
Efluentes líquidos não especificados kg        4,33E-06 4,33E-06 
Metais pesados não especificados kg  6,55E-06 6,55E-06  7,42E-07 7,42E-07  6,24E-07 6,24E-07 
Metais  kg  3,64E-04 3,64E-04  4,12E-05 4,12E-05  1,51E-07 1,51E-07 
Fosfato kg    1,09E+01  1,09E+01    
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DBO kg  2,55E-03 2,55E-03  2,88E-04 2,88E-04 2,00E-02 4,50E-03 2,45E-02 
DQO kg  4,73E-03 4,73E-03  5,36E-04 5,36E-04 1,00E-02 2,77E-02 3,77E-02 
Íons metálicos kg        1,21E-06 1,21E-06 
Na+ kg       7,36E+01 2,19E-03 7,36E+01 
K+ kg       1,61E+00  1,61E+00 
Cloretos kg  2,18E-06 2,18E-06  2,47E-07 2,47E-07 1,26E+02 3,27E-03 1,26E+02 
Ca2+ kg       2,09E+00  2,09E+00 
Mg2+ kg       1,21E+01  1,21E+01 
Hidrocarbonetos kg  1,09E-03 1,09E-03  1,24E-04 1,24E-04  2,66E-04 2,66E-04 
Radioatividade para água kBq  5,48E+02 5,48E+02  6,20E+01 6,20E+01  2,28E-01 2,28E-01 
           
- Resíduos Sólidos           
Enxofre kg 1,21E-05  1,21E-05       
Catalisador usado kg 2,50E-01  2,50E-01 5,00E+01  5,00E+01    
Magnetita kg    4,18E+03  4,18E+03    
Lama kg    3,69E+03  3,69E+03    
Resíduos no solo dm3  4,87E+02 4,87E+02  5,51E+01 5,51E+01  2,02E-01 2,02E-01 
Resíduo não apatítico kg    1,26E+04  1,26E+04    
Resíduos sólidos oleosos kg        3,94E-02 3,94E-02 
Resíduos não inertes kg        5,30E-04 5,30E-04 
Resíduos não especificados kg        4,67E-08 4,67E-08 
Resíduos processuais kg  3,89E+02 3,89E+02  4,41E+01 4,41E+01  1,62E-01 1,62E-01 
Resíduo sólidos minerais kg       4,58E+03  4,58E+03 
           
- Emissões não materiais           
Vapor GJ 1,76E+00  1,76E+00       
Energia GJ        1,25E-04 1,25E-04 
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Tabela A3 – ICV consolidado para produção de 1.000 kg de calcário. 

Aspecto Ambiental Unidade Produção de 1.000 kg de 
calcário 

Produção de 1,22 kg de óleo 
diesel Uso de 1,22 kg de óleo diesel Produção de 23,4 MJ de energia 

elétrica 
ICV consolidado (1.000 kg de 
calcário) 

       
Entradas       
       
Combustíveis renováveis kg  4,14E-04   4,14E-04 
Energia GJ  2,38E-04  3,71E-02 3,73E-02 
Energia (explosivos) GJ 6,16E-04    6,16E-04 
Carvão kg  1,92E-03  3,00E-01 3,02E-01 
Petróleo kg  1,42E+00  2,83E-02 1,45E+00 
Gás natural kg  5,44E-02  1,78E-02 7,21E-02 
Água kg  1,70E+01  2,73E+03 2,74E+03 
Rocha metamórfica kg 1,00E+03    1,00E+03 
Urânio kg  4,04E-08  4,21E-06 4,25E-06 
Materiais secundários kg  1,29E-04  2,11E-02 2,12E-02 
       
Saídas       
       
- Emissões Atmosféricas       
Material particulado kg 1,61E-01 1,78E-04 2,11E-03 1,57E-03 1,65E-01 
Metil carptano kg  1,28E-08   1,28E-08 
CO kg  7,22E-04 1,65E-02 3,50E-03 2,07E-02 
Vapor de água kg  3,26E-04  5,39E-03 5,72E-03 
CO2 kg  3,06E-01 3,89E+00 4,17E-01 4,61E+00 
SOx kg  1,37E-03 6,19E-03 2,72E-03 1,03E-02 
COVNM kg  1,23E-03  1,70E-04 1,40E-03 
NOx kg  1,70E-03 4,59E-02 1,35E-02 6,10E-02 
Hidrocarbonetos kg  1,52E-04 4,38E-03 1,76E-05 4,55E-03 
CH4 kg  3,35E-03 2,17E-04 1,28E-03 4,85E-03 
NH3 kg  8,63E-13  1,40E-10 1,41E-10 
H2S kg  2,67E-07   2,67E-07 
Metais kg  2,29E-09  2,34E-10 2,53E-09 
N2O kg  1,58E-06 9,80E-05 2,57E-04 3,57E-04 
Radioatividade para o ar kBq  1,40E-03  2,29E-01 2,30E-01 
       
- Efluentes Líquidos       
Ácidas kg  2,44E-11  3,98E-09 4,00E-09 
Água residual kg  3,99E-06   3,99E-06 
Compostos de nitrogênio kg  2,94E-09  1,05E-07 1,08E-07 
Compostos de enxofre kg  6,47E-11  1,05E-08 1,06E-08 
Sólidos suspensos totais kg  1,36E-04  2,34E-06 1,38E-04 
Sólidos dissolvidos totais kg  7,19E-09  1,17E-06 1,18E-06 
Óleos e graxas kg  2,01E-08  3,28E-06 3,30E-06 
Óleo não especificado kg  1,98E-05   1,98E-05 
Efluentes líquidos não especificados kg  4,12E-08   4,12E-08 
Metais pesados não especificados kg  5,93E-09  4,21E-09 1,01E-08 
Metais  kg  1,44E-09  2,34E-07 2,35E-07 
DBO kg  4,27E-05  1,64E-06 4,43E-05 
DQO kg  2,63E-04  3,04E-06 2,66E-04 
Íons metálicos kg  1,15E-08   1,15E-08 
Na kg  2,08E-05   2,08E-05 
Cloretos kg  3,11E-05  1,40E-09 3,11E-05 
Hidrocarbonetos kg  2,53E-06  7,02E-07 3,23E-06 
Radioatividade para água kBq  2,17E-03  3,52E-01 3,55E-01 
       
- Resíduos Sólidos       
Resíduos no solo dm3  1,92E-03  3,13E-01 3,15E-01 
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Resíduos sólidos oleosos kg  3,74E-04   3,74E-04 
Resíduos não inertes kg  5,04E-06   5,04E-06 
Resíduos não especificados kg  4,44E-10   4,44E-10 
Resíduos processuais kg  1,54E-03  2,50E-01 2,52E-01 
       
- Emissões não materiais       
Energia GJ  1,19E-06   1,19E-06 
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Tabela A4 – ICVs consolidados para produção de 1.000 kg de Alachlor, 1.000 kg de Trifluralin e 1.000 kg de Triclorfom (defensivos). 

Aspecto 
ambiental Unidade 

Produção de 
1.000 kg de 
Alachlor 

Produção e 
uso de 635 
kg de óleo 
combustível 
na geração 
de 25,5 GJ 
de energia 
térmica 

Produção de 
13,5 GJ de 
energia 
elétrica 

Produção de 
1600 kg de 
nafta 

ICV 
consolidado 
(1.000 kg de 
Alachlor) 

Produção de 
1.000 kg de 
Trifluralin 

Produção e 
uso de 235 
kg de óleo 
combustível 
na geração 
de 9,44 GJ 
de energia 
térmica 

Produção de 
8,71 GJ de 
energia 
elétrica 

Produção de 
917 kg de 
nafta 

ICV 
consolidado 
(1.000 kg de 
Trifluralin) 

Produção de 
1.000 kg de 
triclorfom 

Produção e 
uso de 394 
kg de óleo 
combustível 
na geração 
de 15,8 GJ 
de energia 
térmica 

Produção de 
16,8 GJ de 
energia 
elétrica 

Produção de 
726 kg de 
nafta 

ICV 
consolidado 
(1.000 kg de 
Triclorfom) 

                 
Entradas                 
                 
Energia GJ  1,18E-01 2,14E+01 3,28E-01 2,18E+01  4,36E-02 1,38E+01 1,88E-01 1,40E+01  7,30E-02 2,66E+01 1,49E-01 2,68E+01 
Carvão kg  9,49E-01 1,73E+02 2,64E+00 1,77E+02  3,51E-01 1,12E+02 1,51E+00 1,14E+02 7,20E+01 5,88E-01 2,16E+02 1,20E+00 2,89E+02 
Gás natural kg  2,69E+01 1,03E+01 7,49E+01 1,12E+02  9,96E+00 6,62E+00 4,29E+01 5,95E+01  1,67E+01 1,28E+01 3,40E+01 6,34E+01 
Petróleo kg  7,04E+02 1,63E+01 1,96E+03 2,68E+03  2,60E+02 1,05E+01 1,12E+03 1,39E+03  4,36E+02 2,03E+01 8,89E+02 1,35E+03 
Água kg  8,43E+03 1,57E+06 2,35E+04 1,61E+06  3,12E+03 1,02E+06 1,35E+04 1,03E+06  5,23E+03 1,96E+06 1,07E+04 1,97E+06 
Materiais 
secundários kg  6,40E-02 1,22E+01 1,78E-01 1,24E+01  2,37E-02 7,84E+00 1,02E-01 7,96E+00  3,97E-02 1,51E+01 8,09E-02 1,52E+01 

Urânio kg  2,00E-05 2,43E-03 5,57E-05 2,51E-03  7,40E-06 1,57E-03 3,19E-05 1,61E-03  1,24E-05 3,02E-03 2,53E-05 3,06E-03 
Combust. renov. kg  2,05E-01  5,70E-01 7,75E-01  7,58E-02  3,27E-01 4,03E-01  1,27E-01  2,59E-01 3,86E-01 
                 
Saídas                 
                 
- Emissões at.                 
CH4 kg  1,74E+00 7,40E-01 4,62E+00 7,10E+00  6,44E-01 4,77E-01 2,65E+00 3,77E+00  1,08E+00 9,21E-01 2,10E+00 4,10E+00 
CO kg  7,39E-01 2,02E+00 9,94E-01 3,75E+00  2,74E-01 1,30E+00 5,70E-01 2,14E+00  4,58E-01 2,51E+00 4,51E-01 3,42E+00 
CO2 kg  2,15E+03 2,41E+02 4,21E+02 2,81E+03  7,96E+02 1,55E+02 2,42E+02 1,19E+03  1,33E+03 3,00E+02 1,91E+02 1,82E+03 
Vapor de água kg  1,61E-01 3,11E+00 4,50E-01 3,72E+00  5,98E-02 2,01E+00 2,58E-01 2,32E+00  1,00E-01 3,87E+00 2,04E-01 4,17E+00 
Hidrocarbonetos kg  9,72E-02 1,01E-02 2,10E-01 3,17E-01  3,60E-02 6,53E-03 1,20E-01 1,63E-01  6,02E-02 1,26E-02 9,52E-02 1,68E-01 
Metais kg  1,13E-06 1,35E-07 3,16E-06 4,43E-06  4,20E-07 8,71E-08 1,81E-06 2,32E-06  7,03E-07 1,68E-07 1,43E-06 2,30E-06 
NH3 kg  4,27E-10 8,10E-08 1,19E-09 8,26E-08  1,58E-10 5,23E-08 6,81E-10 5,31E-08  2,64E-10 1,01E-07 5,40E-10 1,02E-07 
COVNM kg  6,07E-01 9,83E-02 1,69E+00 2,39E+00  2,25E-01 6,34E-02 9,68E-01 1,26E+00  3,76E-01 1,22E-01 7,67E-01 1,26E+00 
NOx kg  2,14E+00 7,76E+00 2,34E+00 1,22E+01  7,92E-01 5,01E+00 1,34E+00 7,14E+00  1,33E+00 9,66E+00 1,06E+00 1,20E+01 
N2O kg  9,45E-03 1,48E-01 2,18E-03 1,60E-01  3,50E-03 9,57E-02 1,25E-03 1,00E-01  5,86E-03 1,85E-01 9,88E-04 1,91E-01 
Material part. kg  2,36E-01 9,08E-01 2,45E-01 1,39E+00  8,73E-02 5,86E-01 1,41E-01 8,14E-01  1,46E-01 1,13E+00 1,11E-01 1,39E+00 
SOx kg  4,50E+00 1,57E+00 1,89E+00 7,97E+00  1,67E+00 1,01E+00 1,08E+00 3,76E+00  2,79E+00 1,95E+00 8,58E-01 5,60E+00 
Metil carptano kg  6,31E-06  1,76E-05 2,39E-05  2,34E-06  1,01E-05 1,24E-05  3,91E-06  7,98E-06 1,19E-05 
H2S kg  1,32E-04  3,68E-04 5,01E-04  4,90E-05  2,11E-04 2,60E-04  8,19E-05  1,67E-04 2,49E-04 
Alachlor kg 1,40E-02    1,40E-02           
Trifluralin kg      1,40E-02    1,40E-02      
Triclorfom kg           1,40E-02    1,40E-02 
Radioatividade 
para o ar kBq  6,95E-01 1,32E+02 1,94E+00 1,35E+02  2,57E-01 8,51E+01 1,11E+00 8,65E+01  4,31E-01 1,64E+02 8,79E-01 1,65E+02 

                 
- Efluentes líq.                 
Ácidas kg  1,21E-08 2,30E-06 3,37E-08 2,34E-06  4,48E-09 1,48E-06 1,93E-08 1,50E-06  7,49E-09 2,86E-06 1,53E-08 2,88E-06 
DBO kg  2,11E-02 9,45E-04 5,89E-02 8,09E-02  7,82E-03 6,10E-04 3,37E-02 4,22E-02  1,31E-02 1,18E-03 2,67E-02 4,10E-02 
DQO kg  1,30E-01 1,76E-03 3,63E-01 4,94E-01  4,82E-02 1,13E-03 2,08E-01 2,57E-01  8,06E-02 2,18E-03 1,65E-01 2,47E-01 
Cloretos kg  1,54E-02 8,10E-07 4,28E-02 5,82E-02  5,69E-03 5,23E-07 2,45E-02 3,02E-02  9,52E-03 1,01E-06 1,94E-02 2,90E-02 
Metais pesados 
não espec. kg  2,94E-06 2,43E-06 8,18E-06 1,35E-05  1,09E-06 1,57E-06 4,69E-06 7,34E-06  1,82E-06 3,02E-06 3,71E-06 8,55E-06 

Hidrocarbonetos kg  1,25E-03 4,05E-04 3,49E-03 5,14E-03  4,63E-04 2,61E-04 2,00E-03 2,72E-03  7,75E-04 5,04E-04 1,58E-03 2,86E-03 
Metais kg  7,11E-07 1,35E-04 1,98E-06 1,38E-04  2,63E-07 8,71E-05 1,14E-06 8,85E-05  4,41E-07 1,68E-04 8,99E-07 1,69E-04 
Compostos de 
nitrogênio kg  1,45E-06 6,08E-05 4,05E-06 6,63E-05  5,38E-07 3,92E-05 2,32E-06 4,21E-05  9,01E-07 7,56E-05 1,84E-06 7,83E-05 

Óleos e graxas kg  9,96E-06 1,89E-03 2,77E-05 1,93E-03  3,69E-06 1,22E-03 1,59E-05 1,24E-03  6,17E-06 2,35E-03 1,26E-05 2,37E-03 
Compostos de 
enxofre kg  3,20E-08 6,08E-06 8,92E-08 6,20E-06  1,19E-08 3,92E-06 5,11E-08 3,98E-06  1,98E-08 7,56E-06 4,05E-08 7,62E-06 

SDT kg  3,56E-06 6,75E-04 9,91E-06 6,88E-04  1,32E-06 4,36E-04 5,68E-06 4,42E-04  2,20E-06 8,40E-04 4,50E-06 8,47E-04 
SST kg  6,71E-02 1,35E-03 1,87E-01 2,55E-01  2,48E-02 8,71E-04 1,07E-01 1,33E-01  4,16E-02 1,68E-03 8,48E-02 1,28E-01 
Efluentes 
líquidos não 
especificados 

kg  2,04E-05  5,68E-05 7,71E-05  7,54E-06  3,25E-05 4,01E-05  1,26E-05  2,58E-05 3,84E-05 

Água residual kg  1,97E-03  5,50E-03 7,47E-03  7,30E-04  3,15E-03 3,88E-03  1,22E-03  2,49E-03 3,72E-03 
Óleo não espec. kg  9,78E-03  2,73E-02 3,70E-02  3,62E-03  1,56E-02 1,92E-02  6,06E-03  1,24E-02 1,84E-02 
Íons metálicos kg  5,67E-06  1,58E-05 2,15E-05  2,10E-06  9,05E-06 1,11E-05  3,51E-06  7,16E-06 1,07E-05 
Na+ kg  1,03E-02  2,87E-02 3,90E-02  3,81E-03  1,64E-02 2,03E-02  6,38E-03  1,30E-02 1,94E-02 
Efluentes 
líquidos kg 5,00E+01    5,00E+01 5,00E+01    5,00E+01 5,00E+01    5,00E+01 
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perigosos 
Radioatividade 
para a água kBq  1,07E+00 2,03E+02 2,98E+00 2,07E+02  3,97E-01 1,31E+02 1,71E+00 1,33E+02  6,64E-01 2,53E+02 1,35E+00 2,55E+02 

                 
- Resíduos sol.                 
Resíduos sólidos 
oleosos kg  1,85E-01  5,16E-01 7,01E-01  6,85E-02  2,96E-01 3,64E-01  1,15E-01  2,34E-01 3,49E-01 

Resíduos não 
inertes kg  2,49E-03  6,95E-03 9,44E-03  9,23E-04  3,98E-03 4,90E-03  1,54E-03  3,15E-03 4,70E-03 

Resíduos no solo dm3  9,51E-01 1,80E+02 2,65E+00 1,84E+02  3,52E-01 1,16E+02 1,52E+00 1,18E+02  5,89E-01 2,25E+02 1,20E+00 2,26E+02 
Resíduos 
processuais kg  7,61E-01 1,44E+02 2,12E+00 1,47E+02  2,82E-01 9,32E+01 1,22E+00 9,47E+01  4,72E-01 1,80E+02 9,62E-01 1,81E+02 

Resíduos sólidos 
não 
especificados 

kg  2,20E-07  6,12E-07 8,32E-07  8,13E-08  3,51E-07 4,32E-07  1,36E-07  2,78E-07 4,14E-07 

Resíduos sólidos 
perigosos kg 1,50E+02    1,50E+02 1,50E+02    1,50E+02 1,50E+02    1,50E+02 

                 
- Emissões não 
materiais                 

Energia GJ  5,87E-04  1,63E-03 2,22E-03  2,17E-04  9,37E-04 1,15E-03  3,63E-04  7,42E-04 1,10E-03 
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Tabela A5 – ICV consolidado para produção de 4.198 kg de grãos de girassol. 

Aspectos ambientais Unidade 
Produção de 4.198 
kg de grãos de 
girassol 

Produção de 89 kg 
de N, 165 kg de 
P2O5 e 165 kg de 
K2O 

Produção e uso de 
4,97 kg de óleo 
diesel no transporte 
rodoviário dos 
fertilizantes 

Produção de 
5247 kg de 
calcário  

Produção e uso 
de 137 kg de 
óleo diesel no 
transporte 
rodoviário do 
calcário 

Produção de 8,65 kg 
de Alachlor; 8,90 kg 
de Trifluralin e 4,79 
kg de Triclorfom 

Produção e uso de 
136 kg de óleo 
diesel no 
maquinário 

ICV consolidado (4.198 
kg de grãos de 
girassol) 

          
Entradas          
          
Gás natural GJ  1,49E+00      1,49E+00 
Vapor GJ  9,29E-01      9,29E-01 
Combustível fóssil GJ  2,71E-01      2,71E-01 
Energia GJ  6,27E+00 9,71E-04 1,96E-01 2,67E-02 4,42E-01 2,66E-02 6,96E+00 
Energia (explosivos) GJ    3,23E-03    3,23E-03 
Carvão kg  5,08E+01 7,82E-03 1,59E+00 2,15E-01 3,93E+00 2,14E-01 5,68E+01 
Gás natural kg  9,36E+01 2,22E-01 3,79E-01 6,09E+00 1,80E+00 6,06E+00 1,08E+02 
Petróleo kg  6,65E+01 5,80E+00 7,61E+00 1,59E+02 4,20E+01 1,59E+02 4,40E+02 
Ar kg  1,81E+00      1,81E+00 
Água kg  4,70E+05 6,95E+01 1,44E+04 1,91E+03 3,25E+04 1,90E+03 5,21E+05 
Materiais secundários kg  5,23E+00 5,28E-04 1,11E-01 1,45E-02 2,51E-01 1,44E-02 5,62E+00 
Urânio kg  7,13E-04 1,65E-07 2,23E-05 4,53E-06 5,06E-05 4,51E-06 7,95E-04 
Combustíveis renováveis kg  7,19E-03 1,69E-03 2,17E-03 4,64E-02 1,21E-02 4,61E-02 1,16E-01 
Rocha fosfática bruta kg  4,20E+03      4,20E+03 
Rocha potássica (silvinita) kg  3,12E+02      3,12E+02 
Enxofre elementar kg  1,18E+02      1,18E+02 
Rocha calcária kg    5,25E+03    5,25E+03 
Sementes de girassol kg 1,25E+01       1,25E+01 
          
Saídas          
          
- Emissões Atmosféricas          
CH4 kg  5,97E-01 1,42E-02 2,55E-02 3,90E-01 1,15E-01 3,98E-01 1,54E+00 
CO kg  9,58E-01 2,96E-02 1,09E-01 8,15E-01 6,79E-02 1,92E+00 3,89E+00 
CO2 kg 4,45E+01 4,64E+02 1,68E+01 2,42E+01 4,62E+02 4,37E+01 4,68E+02 -3,21E+04 
Vapor de água kg  9,17E-01 1,33E-03 3,00E-02 3,66E-02 7,28E-02 3,64E-02 1,09E+00 
Hidrocarbonetos kg  2,33E-01 6,21E-04 2,39E-02 1,71E-02 4,99E-03 5,05E-01 7,85E-01 
Metais kg  7,94E-08 9,34E-09 1,33E-08 2,57E-07 6,99E-08 2,56E-07 6,84E-07 
NH3 kg 9,23E+00 2,37E-08 3,52E-12 7,41E-10 9,66E-11 1,67E-09 9,62E-11 9,23E+00 
COVNM kg  5,01E-02 2,03E-02 7,33E-03 5,57E-01 3,79E-02 1,37E-01 8,09E-01 
NOx kg 6,30E-01 3,71E+00 1,71E-01 3,20E-01 4,70E+00 2,27E-01 5,30E+00 1,51E+01 
N2O kg 2,94E+00 4,35E-02 3,56E-03 1,87E-03 9,78E-02 3,19E-03 1,11E-02 3,10E+00 
Material particulado kg  8,77E-01 8,17E-03 8,65E-01 2,25E-01 2,59E-02 2,55E-01 2,26E+00 
SOx kg  1,60E+00 1,04E-02 5,39E-02 2,86E-01 1,29E-01 8,43E-01 2,92E+00 
Metil carptano kg  2,22E-07 5,20E-08 6,70E-08 1,43E-06 3,74E-07 1,42E-06 3,57E-06 
H2S kg  6,13E-05 1,09E-06 1,40E-06 2,99E-05 7,84E-06 2,98E-05 1,31E-04 
HF kg  9,90E-03      9,90E-03 
Alachlor kg 8,65E-01     1,21E-04  8,65E-01 
Trifluralin kg 8,90E-01     1,25E-04  8,90E-01 
Triclorfom kg 4,79E-01     6,70E-05  4,79E-01 
Radioatividade para o ar kBq  3,87E+01 5,73E-03 1,21E+00 1,57E-01 2,72E+00 1,57E-01 4,29E+01 
          
- Efluentes líquidos          
Ácidas kg  6,73E-07 9,97E-11 2,10E-08 2,74E-09 4,74E-08 2,73E-09 7,47E-07 
DBO kg  4,32E-03 1,74E-04 2,33E-04 4,78E-03 1,27E-03 4,76E-03 1,55E-02 
DQO kg  6,73E-03 1,07E-03 1,40E-03 2,95E-02 7,75E-03 2,93E-02 7,57E-02 
Cloretos kg  2,08E+01 1,27E-04 1,63E-04 3,48E-03 9,11E-04 3,46E-03 2,08E+01 
Metais pesados não especificados kg  8,15E-07 2,42E-08 5,32E-08 6,65E-07 2,23E-07 6,61E-07 2,44E-06 
Hidrocarbonetos kg  1,63E-04 1,03E-05 1,70E-05 2,83E-04 8,24E-05 2,82E-04 8,38E-04 
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Metais kg  3,96E-05 5,86E-09 1,24E-06 1,61E-07 2,79E-06 1,60E-07 4,39E-05 
Compostos de nitrogênio kg 8,90E+00 4,33E-02 1,20E-08 5,68E-07 3,29E-07 1,32E-06 3,27E-07 8,94E+00 
Óleos e graxas kg  5,54E-04 8,21E-08 1,73E-05 2,26E-06 3,90E-05 2,24E-06 6,15E-04 
Compostos de enxofre kg  2,06E+00 2,64E-10 5,56E-08 7,25E-09 1,25E-07 7,21E-09 2,06E+00 
Sólidos dissolvidos totais kg  6,99E+03 2,93E-08 6,18E-06 8,05E-07 1,39E-05 8,02E-07 6,99E+03 
Sólidos suspensos totais kg  2,75E-03 5,53E-04 7,24E-04 1,52E-02 4,00E-03 1,51E-02 3,83E-02 
Efluentes líquidos não especificados kg  7,15E-07 1,68E-07 2,16E-07 4,61E-06 1,21E-06 4,59E-06 1,15E-05 
Água residual kg  6,93E-05 1,63E-05 2,09E-05 4,47E-04 1,17E-04 4,45E-04 1,11E-03 
Óleo não especificado kg  3,43E-04 8,06E-05 1,04E-04 2,22E-03 5,80E-04 2,20E-03 5,53E-03 
Íons metálicos kg  1,99E-07 4,67E-08 6,01E-08 1,28E-06 3,36E-07 1,28E-06 3,20E-06 
Na+ kg  1,21E+01 8,49E-05 1,09E-04 2,33E-03 6,10E-04 2,32E-03 1,21E+01 
K+ kg  2,66E-01      2,66E-01 
Ca2+ kg  3,45E-01      3,45E-01 
Mg2+ kg  2,00E+00      2,00E+00 
Compostos orgânicos totais kg  1,72E-05      1,72E-05 
Fosfato kg  1,80E+00      1,80E+00 
Efluentes líquidos perigosos kg      1,12E+00  1,12E+00 
Alachlor kg 2,33E+00       2,33E+00 
Trifluralin kg 2,40E+00       2,40E+00 
Triclorfom kg 1,29E+00       1,29E+00 
Radioatividade para a água kBq  5,96E+01 8,83E-03 1,86E+00 2,43E-01 4,20E+00 2,41E-01 6,62E+01 
          
- Resíduos Sólidos          
Resíduos sólidos minerias kg  7,56E+02      7,56E+02 
Resíduos sólidos oleosos kg  6,50E-03 1,53E-03 1,96E-03 4,19E-02 1,10E-02 4,17E-02 1,05E-01 
Resíduos não inertes kg  8,75E-05 2,05E-05 2,64E-05 5,65E-04 1,48E-04 5,62E-04 1,41E-03 
Resíduos no solo dm3  5,29E+01 7,84E-03 1,65E+00 2,15E-01 3,73E+00 2,14E-01 5,87E+01 
Resíduos processuais kg  4,24E+01 6,27E-03 1,32E+00 1,72E-01 2,98E+00 1,72E-01 4,70E+01 
Resíduos sólidos não especificados kg  7,71E-09 1,81E-09 2,33E-09 4,97E-08 1,30E-08 4,95E-08 1,24E-07 
Catalisador usado kg  8,26E+00      8,26E+00 
Magnetita kg  6,89E+02      6,89E+02 
Lama kg  6,09E+02      6,09E+02 
Resíduos não apatíticos kg  2,09E+03      2,09E+03 
Enxofre kg  1,09E-06      1,09E-06 
Resíduos sólidos perigosos kg      3,35E+00  3,35E+00 
Alachlor kg 4,83E+00       4,83E+00 
Trifluralin kg 5,00E+00       5,00E+00 
Triclorfom kg 2,68E+00       2,68E+00 
          
- Emissões não materiais          
Energia GJ  2,06E-05 4,83E-06 6,22E-06 1,33E-04 3,48E-05 1,32E-04 3,31E-04 
Vapor GJ  1,58E-01      1,58E-01 
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Tabela A6 – ICV consolidado para produção de 966 kg de óleo de girassol. 

Aspectos ambientais Unidade 
Produção de 966 
kg de óleo de 
girassol 

Produção de 4.198 
kg de grãos de 
girassol 

Produção e uso de 11,2 kg 
de óleo diesel no 
transporte rodoviário dos 
grãos de girassol 

Produção de 
949 MJ de 
energia elétrica 

Produção e uso de 21,4 
kg de óleo diesel na 
geração de 907 MJ de 
energia térmica 

Soma dos 
aspectos 
ambientais 

Alocação para o 
óleo de girassol 
(26,4 %) 

ICV consolidado (966 
kg de óleo de 
girassol) 

          
Entradas          
          
Gás natural GJ  1,49E+00    1,49E+00 3,93E-01 3,93E-01 
Vapor GJ  9,29E-01    9,29E-01 2,46E-01 2,46E-01 
Combustível fóssil GJ  2,71E-01    2,71E-01 7,15E-02 7,15E-02 
Energia GJ  6,96E+00 2,20E-03 1,50E+00 4,18E-03 8,47E+00 2,24E+00 2,24E+00 
Energia (explosivos) GJ  3,23E-03    3,23E-03 8,54E-04 8,54E-04 
Carvão kg  5,68E+01 1,77E-02 1,22E+01 3,36E-02 6,90E+01 1,82E+01 1,82E+01 
Gás natural kg  1,08E+02 5,01E-01 7,21E-01 9,53E-01 1,10E+02 2,92E+01 2,92E+01 
Petróleo kg  4,40E+02 1,31E+01 1,15E+00 2,49E+01 4,79E+02 1,27E+02 1,27E+02 
Ar kg  1,81E+00    1,81E+00 4,79E-01 4,79E-01 
Água kg  5,21E+05 1,57E+02 1,11E+05 2,99E+02 6,32E+05 1,67E+05 1,67E+05 
Materiais secundários kg  5,62E+00 1,19E-03 8,54E-01 2,27E-03 6,48E+00 1,71E+00 1,71E+00 
Urânio kg  7,95E-04 3,73E-07 1,71E-04 7,09E-07 9,67E-04 2,56E-04 2,56E-04 
Combustíveis renováveis kg  1,16E-01 3,82E-03  7,26E-03 1,27E-01 3,35E-02 3,35E-02 
Rocha fosfática bruta kg  4,20E+03    4,20E+03 1,11E+03 1,11E+03 
Rocha potássica (silvinita) kg  3,12E+02    3,12E+02 8,24E+01 8,24E+01 
Enxofre elementar kg  1,18E+02    1,18E+02 3,12E+01 3,12E+01 
Rocha calcária kg  5,25E+03    5,25E+03 1,39E+03 1,39E+03 
Sementes de girassol kg  1,25E+01    1,25E+01 3,30E+00 3,30E+00 
          
Saídas          
          
- Emissões Atmosféricas          
CH4 kg  1,54E+00 3,21E-02 5,20E-02 5,89E-02 1,68E+00 4,45E-01 4,45E-01 
CO kg  3,89E+00 6,70E-02 1,42E-01 2,81E-02 4,13E+00 1,09E+00 1,09E+00 
CO2 kg  -3,21E+04 3,80E+01 1,69E+01 7,12E+01 -3,20E+04 -8,45E+03 -8,45E+03 
Vapor de água kg 5,04E+02 1,09E+00 3,01E-03 2,19E-01 5,72E-03 5,05E+02 1,34E+02 1,34E+02 
Hidrocarbonetos kg  7,85E-01 1,40E-03 7,12E-04 3,28E-03 7,90E-01 2,09E-01 2,09E-01 
Metais kg  6,84E-07 2,11E-08 9,49E-09 4,02E-08 7,55E-07 2,00E-07 2,00E-07 
NH3 kg  9,23E+00 7,95E-12 5,69E-09 1,51E-11 9,23E+00 2,44E+00 2,44E+00 
COVNM kg  8,09E-01 4,58E-02 6,91E-03 2,15E-02 8,83E-01 2,34E-01 2,34E-01 
NOx kg  1,51E+01 3,87E-01 5,46E-01 4,79E-02 1,60E+01 4,24E+00 4,24E+00 
N2O kg  3,10E+00 8,05E-03 1,04E-02 3,63E-04 3,12E+00 8,24E-01 8,24E-01 
Material particulado kg  2,26E+00 1,85E-02 6,38E-02 6,11E-03 2,34E+00 6,20E-01 6,20E-01 
SOx kg  2,92E+00 2,35E-02 1,10E-01 3,00E-02 3,08E+00 8,15E-01 8,15E-01 
Metil carptano kg  3,57E-06 1,18E-07  2,24E-07 3,91E-06 1,03E-06 1,03E-06 
H2S kg  1,31E-04 2,46E-06  4,69E-06 1,38E-04 3,66E-05 3,66E-05 
HF kg  9,90E-03    9,90E-03 2,62E-03 2,62E-03 
Alachlor kg  8,65E-01    8,65E-01 2,29E-01 2,29E-01 
Trifluralin kg  8,90E-01    8,90E-01 2,35E-01 2,35E-01 
Triclorfom kg  4,79E-01    4,79E-01 1,27E-01 1,27E-01 
Radioatividade para o ar kBq  4,29E+01 1,30E-02 9,27E+00 2,46E-02 5,22E+01 1,38E+01 1,38E+01 
          
- Efluentes líquidos          
Ácidas kg  7,47E-07 2,25E-10 1,61E-07 4,29E-10 9,09E-07 2,40E-07 2,40E-07 
DBO kg  1,55E-02 3,94E-04 6,64E-05 7,49E-04 1,68E-02 4,43E-03 4,43E-03 
DQO kg  7,57E-02 2,43E-03 1,23E-04 4,61E-03 8,29E-02 2,19E-02 2,19E-02 
Cloretos kg  2,08E+01 2,86E-04 5,69E-08 5,45E-04 2,08E+01 5,50E+00 5,50E+00 
Metais pesados não especificados kg  2,44E-06 5,47E-08 1,71E-07 1,04E-07 2,77E-06 7,33E-07 7,33E-07 
Hidrocarbonetos kg  8,38E-04 2,33E-05 2,85E-05 4,44E-05 9,34E-04 2,47E-04 2,47E-04 
Metais kg  4,39E-05 1,33E-08 9,49E-06 2,52E-08 5,35E-05 1,41E-05 1,41E-05 
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Compostos de nitrogênio kg  8,94E+00 2,71E-08 4,27E-06 5,15E-08 8,94E+00 2,36E+00 2,36E+00 
Óleos e graxas kg  6,15E-04 1,86E-07 1,33E-04 3,53E-07 7,48E-04 1,98E-04 1,98E-04 
Compostos de enxofre kg  2,06E+00 5,97E-10 4,27E-07 1,13E-09 2,06E+00 5,45E-01 5,45E-01 
Sólidos dissolvidos totais kg  6,99E+03 6,63E-08 4,75E-05 1,26E-07 6,99E+03 1,85E+03 1,85E+03 
Sólidos suspensos totais kg  3,83E-02 1,25E-03 9,49E-05 2,38E-03 4,21E-02 1,11E-02 1,11E-02 
Efluentes líquidos não especificados kg  1,15E-05 3,80E-07  7,22E-07 1,26E-05 3,33E-06 3,33E-06 
Água residual kg  1,11E-03 3,68E-05  6,99E-05 1,22E-03 3,23E-04 3,23E-04 
Óleo não especificado kg  5,53E-03 1,82E-04  3,47E-04 6,06E-03 1,60E-03 1,60E-03 
Íons metálicos kg  3,20E-06 1,06E-07  2,01E-07 3,51E-06 9,27E-07 9,27E-07 
Na+ kg  1,21E+01 1,92E-04  3,65E-04 1,22E+01 3,21E+00 3,21E+00 
K+ kg  2,66E-01    2,66E-01 7,02E-02 7,02E-02 
Ca2+ kg  3,45E-01    3,45E-01 9,12E-02 9,12E-02 
Mg2+ kg  2,00E+00    2,00E+00 5,28E-01 5,28E-01 
Compostos orgânicos totais kg  1,72E-05    1,72E-05 4,54E-06 4,54E-06 
Fosfato kg  1,80E+00    1,80E+00 4,77E-01 4,77E-01 
Efluentes líquidos perigosos kg  1,12E+00    1,12E+00 2,95E-01 2,95E-01 
Alachlor kg  2,33E+00    2,33E+00 6,17E-01 6,17E-01 
Trifluralin kg  2,40E+00    2,40E+00 6,35E-01 6,35E-01 
Triclorfom kg  1,29E+00    1,29E+00 3,42E-01 3,42E-01 
Radioatividade para a água kBq  6,62E+01 2,00E-02 1,43E+01 3,80E-02 8,05E+01 2,13E+01 2,13E+01 
          
- Resíduos Sólidos          
Resíduos sólidos minerias kg  7,56E+02    7,56E+02 2,00E+02 2,00E+02 
Resíduos sólidos oleosos kg  1,05E-01 3,45E-03  6,56E-03 1,15E-01 3,03E-02 3,03E-02 
Resíduos não inertes kg  1,41E-03 4,65E-05  8,84E-05 1,54E-03 4,08E-04 4,08E-04 
Resíduos no solo dm3  5,87E+01 1,77E-02 1,27E+01 3,37E-02 7,15E+01 1,89E+01 1,89E+01 
Resíduos processuais kg 5,45E+02 4,70E+01 1,42E-02 1,02E+01 2,70E-02 6,03E+02 1,59E+02 1,59E+02 
Resíduos sólidos não especificados kg  1,24E-07 4,09E-09  7,79E-09 1,36E-07 3,60E-08 3,60E-08 
Catalisador usado kg  8,26E+00    8,26E+00 2,18E+00 2,18E+00 
Magnetita kg  6,89E+02    6,89E+02 1,82E+02 1,82E+02 
Lama kg  6,09E+02    6,09E+02 1,61E+02 1,61E+02 
Resíduos não apatíticos kg  2,09E+03    2,09E+03 5,51E+02 5,51E+02 
Enxofre kg  1,09E-06    1,09E-06 2,88E-07 2,88E-07 
Resíduos sólidos perigosos kg  3,35E+00    3,35E+00 8,86E-01 8,86E-01 
Alachlor kg  4,83E+00    4,83E+00 1,28E+00 1,28E+00 
Trifluralin kg  5,00E+00    5,00E+00 1,32E+00 1,32E+00 
Triclorfom kg  2,68E+00    2,68E+00 7,08E-01 7,08E-01 
          
- Emissões não materiais          
Energia GJ  3,31E-04 1,09E-05  2,08E-05 3,63E-04 9,60E-05 9,60E-05 
Vapor GJ  1,58E-01    1,58E-01 4,19E-02 4,19E-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação 



210 
 

Tabela A7 – ICVs consolidados para produção de 1.000 kg de herbicidas e 1.000 kg de Clorpirifós Etil (defensivos). 

Aspecto ambiental Unidade 
Produção de 
1.000 kg de 
Herbicidas 

Produção e uso 
de 864 kg de 
óleo 
combustível na 
geração de 34,7 
GJ de energia 
térmica 

Produção de 
18,3 GJ de 
energia elétrica 

Produção de 
994 kg de nafta 

ICV 
consolidado 
(1.000 kg de 
herbicidas) 

Produção de 
1.000 kg de 
Clorpirifós etil 

Produção e uso 
de 394 kg de 
óleo 
combustível na 
geração de 15,8 
GJ de energia 
térmica 

Produção de 
16,8 GJ de 
energia elétrica 

Produção de 
726 kg de nafta 

ICV 
consolidado 
(1.000 kg de 
Clorpirifós etil) 

            
Entradas            
            
Energia GJ  1,60E-01 2,90E+01 2,04E-01 2,94E+01  7,30E-02 2,66E+01 1,49E-01 2,68E+01 
Carvão kg 5,01E+01 1,29E+00 2,35E+02 1,64E+00 2,88E+02 7,20E+01 5,88E-01 2,16E+02 1,20E+00 2,89E+02 
Gás natural kg  3,66E+01 1,39E+01 4,65E+01 9,71E+01  1,67E+01 1,28E+01 3,40E+01 6,34E+01 
Petróleo kg  9,57E+02 2,21E+01 1,22E+03 2,20E+03  4,36E+02 2,03E+01 8,89E+02 1,35E+03 
Água kg  1,15E+04 2,13E+06 1,46E+04 2,16E+06  5,23E+03 1,96E+06 1,07E+04 1,97E+06 
Materiais secundários kg  8,71E-02 1,65E+01 1,11E-01 1,67E+01  3,97E-02 1,51E+01 8,09E-02 1,52E+01 
Urânio kg  2,72E-05 3,29E-03 3,46E-05 3,36E-03  1,24E-05 3,02E-03 2,53E-05 3,06E-03 
Combustíveis renováveis kg  2,79E-01  3,54E-01 6,33E-01  1,27E-01  2,59E-01 3,86E-01 
            
Saídas            
            
- Emissões Atmosféricas            
CH4 kg  2,37E+00 1,00E+00 2,87E+00 6,24E+00  1,08E+00 9,21E-01 2,10E+00 4,10E+00 
CO kg  1,01E+00 2,73E+00 6,18E-01 4,36E+00  4,58E-01 2,51E+00 4,51E-01 3,42E+00 
CO2 kg  2,93E+03 3,26E+02 2,62E+02 3,51E+03  1,33E+03 3,00E+02 1,91E+02 1,82E+03 
Vapor de água kg  2,20E-01 4,22E+00 2,79E-01 4,71E+00  1,00E-01 3,87E+00 2,04E-01 4,17E+00 
Hidrocarbonetos kg  1,32E-01 1,37E-02 1,30E-01 2,76E-01  6,02E-02 1,26E-02 9,52E-02 1,68E-01 
Metais kg  1,54E-06 1,83E-07 1,96E-06 3,69E-06  7,03E-07 1,68E-07 1,43E-06 2,30E-06 
NH3 kg  5,81E-10 1,10E-07 7,39E-10 1,11E-07  2,64E-10 1,01E-07 5,40E-10 1,02E-07 
COVNM kg  8,25E-01 1,33E-01 1,05E+00 2,01E+00  3,76E-01 1,22E-01 7,67E-01 1,26E+00 
NOx kg  2,91E+00 1,05E+01 1,45E+00 1,49E+01  1,33E+00 9,66E+00 1,06E+00 1,20E+01 
N2O kg  1,29E-02 2,01E-01 1,35E-03 2,15E-01  5,86E-03 1,85E-01 9,88E-04 1,91E-01 
Material particulado kg  3,21E-01 1,23E+00 1,52E-01 1,70E+00  1,46E-01 1,13E+00 1,11E-01 1,39E+00 
SOx kg  6,13E+00 2,13E+00 1,18E+00 9,43E+00  2,79E+00 1,95E+00 8,58E-01 5,60E+00 
Metil carptano kg  8,59E-06  1,09E-05 1,95E-05  3,91E-06  7,98E-06 1,19E-05 
H2S kg  1,80E-04  2,29E-04 4,09E-04  8,19E-05  1,67E-04 2,49E-04 
Herbicidas kg 1,40E-02    1,40E-02      
Clorpirifós etil kg      1,40E-02    1,40E-02 
Radioatividade para o ar kBq  9,46E-01 1,79E+02 1,20E+00 1,81E+02  4,31E-01 1,64E+02 8,79E-01 1,65E+02 
            
- Efluentes líquidos            
Ácidas kg  1,65E-08 3,11E-06 2,09E-08 3,15E-06  7,49E-09 2,86E-06 1,53E-08 2,88E-06 
DBO kg  2,88E-02 1,28E-03 3,66E-02 6,66E-02  1,31E-02 1,18E-03 2,67E-02 4,10E-02 
DQO kg  1,77E-01 2,38E-03 2,25E-01 4,05E-01  8,06E-02 2,18E-03 1,65E-01 2,47E-01 
Cloretos kg  2,09E-02 1,10E-06 2,66E-02 4,75E-02  9,52E-03 1,01E-06 1,94E-02 2,90E-02 
Metais pesados não especif. kg  3,99E-06 3,29E-06 5,08E-06 1,24E-05  1,82E-06 3,02E-06 3,71E-06 8,55E-06 
Hidrocarbonetos kg  1,70E-03 5,49E-04 2,17E-03 4,42E-03  7,75E-04 5,04E-04 1,58E-03 2,86E-03 
Metais kg  9,68E-07 1,83E-04 1,23E-06 1,85E-04  4,41E-07 1,68E-04 8,99E-07 1,69E-04 
Compostos de nitrogênio kg  1,98E-06 8,24E-05 2,52E-06 8,68E-05  9,01E-07 7,56E-05 1,84E-06 7,83E-05 
Óleos e graxas kg  1,36E-05 2,56E-03 1,72E-05 2,59E-03  6,17E-06 2,35E-03 1,26E-05 2,37E-03 
Compostos de enxofre kg  4,36E-08 8,24E-06 5,54E-08 8,33E-06  1,98E-08 7,56E-06 4,05E-08 7,62E-06 
Sólidos dissolvidos totais kg  4,84E-06 9,15E-04 6,16E-06 9,26E-04  2,20E-06 8,40E-04 4,50E-06 8,47E-04 
Sólidos suspensos totais kg  9,13E-02 1,83E-03 1,16E-01 2,09E-01  4,16E-02 1,68E-03 8,48E-02 1,28E-01 
Efluentes líquidos não especif. kg  2,77E-05  3,53E-05 6,30E-05  1,26E-05  2,58E-05 3,84E-05 
Água residual kg  2,69E-03  3,41E-03 6,10E-03  1,22E-03  2,49E-03 3,72E-03 
Óleo não especificado kg  1,33E-02  1,69E-02 3,02E-02  6,06E-03  1,24E-02 1,84E-02 
Íons metálicos kg  7,71E-06  9,81E-06 1,75E-05  3,51E-06  7,16E-06 1,07E-05 
Na+ kg  1,40E-02  1,78E-02 3,19E-02  6,38E-03  1,30E-02 1,94E-02 
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Efluentes líquidos perigosos kg 5,00E+01    5,00E+01 5,00E+01    5,00E+01 
Radioatividade para a água kBq  1,46E+00 2,76E+02 1,85E+00 2,79E+02  6,64E-01 2,53E+02 1,35E+00 2,55E+02 
            
- Resíduos Sólidos            
Resíduos sólidos oleosos kg  2,52E-01  3,20E-01 5,72E-01  1,15E-01  2,34E-01 3,49E-01 
Resíduos não inertes kg  3,39E-03  4,31E-03 7,71E-03  1,54E-03  3,15E-03 4,70E-03 
Resíduos no solo dm3  1,29E+00 2,45E+02 1,65E+00 2,48E+02  5,89E-01 2,25E+02 1,20E+00 2,26E+02 
Resíduos processuais kg  1,04E+00 1,96E+02 1,32E+00 1,98E+02  4,72E-01 1,80E+02 9,62E-01 1,81E+02 
Resíduos sólidos não especif. kg  2,99E-07  3,80E-07 6,79E-07  1,36E-07  2,78E-07 4,14E-07 
Resíduos sólidos perigosos kg 1,50E+02    1,50E+02 1,50E+02    1,50E+02 
            
- Emissões não materiais            
Energia GJ  7,98E-04  1,02E-03 1,81E-03  3,63E-04  7,42E-04 1,10E-03 
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Tabela A8 – ICV consolidado para produção de 4.197 kg de cana-de-açúcar. 

Aspectos ambientais Unidade 
Produção de 
4.197 kg de cana-
de-açúcar 

Produção de 3,78 
kg de N, 537 g de 
P2O5 e 860 g de 
K2O 

Produção e uso 
de 66 g de óleo 
diesel no 
transporte 
rodoviário dos 
fertilizantes 

Produção de 21 
kg de calcário  

Produção e uso 
de 530 g de óleo 
diesel no 
transporte 
rodoviário do 
calcário 

Produção de 113 
g de herbicidas e 
1,59 g de 
Clorpirifós etil 

Produção e uso 
de 3,50 kg de 
óleo diesel no 
maquinário 

Queima da 
palhada de 4.257 
kg de cana-de-
açúcar 

ICV consolidado 
(4.197 kg de 
cana-de-açúcar) 

           
Entradas           
           
Energia (explosivos) GJ    1,29E-05     1,29E-05 
Gás natural GJ  3,96E-02       3,96E-02 
Vapor GJ  3,90E-02       3,90E-02 
Combustível fóssil GJ  8,81E-04       8,81E-04 
Energia GJ  2,21E-01 1,30E-05 7,83E-04 1,04E-04 3,36E-03 6,83E-04  2,26E-01 
Carvão kg  1,80E+00 1,05E-04 6,34E-03 8,33E-04 3,30E-02 5,49E-03  1,84E+00 
Gás natural kg  3,88E+00 2,97E-03 1,51E-03 2,36E-02 1,11E-02 1,56E-01  4,07E+00 
Petróleo kg  1,85E+00 7,76E-02 3,04E-02 6,18E-01 2,50E-01 4,08E+00  6,91E+00 
Água kg  1,63E+04 9,31E-01 5,76E+01 7,40E+00 2,47E+02 4,88E+01  1,67E+04 
Materiais secundários kg  1,35E-01 7,06E-06 4,45E-04 5,62E-05 1,91E-03 3,71E-04  1,37E-01 
Urânio kg  2,52E-05 2,21E-09 8,92E-08 1,76E-08 3,84E-07 1,16E-07  2,58E-05 
Combustíveis renováveis kg  3,75E-05 2,26E-05 8,69E-06 1,80E-04 7,21E-05 1,19E-03  1,51E-03 
Ar kg  7,61E-02       7,61E-02 
Rocha fosfática bruta kg  1,37E+01       1,37E+01 
Enxofre elementar kg  3,84E-01       3,84E-01 
Rocha potássica (silvinita) kg  1,63E+00       1,63E+00 
Rocha calcária kg    2,10E+01     2,10E+01 
           
Saídas           
           
- Emissões Atmosféricas           
CH4 kg  1,27E-02 1,90E-04 1,02E-04 1,51E-03 7,11E-04 1,02E-02 1,49E-03 2,69E-02 
CO kg  2,33E-02 3,97E-04 4,34E-04 3,16E-03 4,97E-04 4,93E-02 3,14E-02 1,08E-01 
CO2 kg 1,89E+00 1,19E+01 2,25E-01 9,68E-02 1,79E+00 4,00E-01 1,20E+01  2,84E+01 
Vapor de água kg  3,22E-02 1,78E-05 1,20E-04 1,42E-04 5,39E-04 9,35E-04  3,40E-02 
Hidrocarbonetos kg  1,20E-03 8,31E-06 9,55E-05 6,61E-05 3,15E-05 1,30E-02 2,01E+01 2,02E+01 
Metais kg  1,61E-09 1,25E-10 5,30E-11 9,96E-10 4,20E-10 6,57E-09  9,77E-09 
NH3 kg 2,62E-02 8,39E-10 4,71E-14 2,96E-12 3,75E-13 1,27E-11 2,47E-12  2,62E-02 
COVNM kg  1,13E-03 2,71E-04 2,93E-05 2,16E-03 2,29E-04 3,51E-03  7,33E-03 
NOx kg 3,93E-01 9,21E-02 2,29E-03 1,28E-03 1,82E-02 1,70E-03 1,36E-01 2,66E-03 6,48E-01 
N2O kg 1,25E-01 1,54E-03 4,77E-05 7,49E-06 3,79E-04 2,46E-05 2,85E-04 7,39E-05 1,27E-01 
Material particulado kg  2,12E-02 1,09E-04 3,46E-03 8,71E-04 1,95E-04 6,56E-03 1,01E+01 1,01E+01 
SOx kg  2,32E-02 1,39E-04 2,16E-04 1,11E-03 1,07E-03 2,17E-02  4,74E-02 
Metil carptano kg  1,16E-09 6,97E-10 2,68E-10 5,54E-09 2,22E-09 3,66E-08  4,65E-08 
H2S kg  2,40E-06 1,46E-08 5,61E-09 1,16E-07 4,66E-08 7,66E-07  3,35E-06 
HF kg  3,22E-05       3,22E-05 
Herbicidas kg 1,13E-02     1,58E-06   1,13E-02 
Clorpirifós etil kg 1,59E-04     2,23E-08   1,59E-04 
Radioatividade para o ar kBq  1,37E+00 7,67E-05 4,83E-03 6,10E-04 2,07E-02 4,03E-03  1,40E+00 
           
- Efluentes líquidos           
Ácidas kg  2,38E-08 1,33E-12 8,40E-11 1,06E-11 3,60E-10 7,00E-11  2,43E-08 
DBO kg  3,09E-05 2,33E-06 9,31E-07 1,86E-05 7,58E-06 1,22E-04  1,83E-04 
DQO kg  5,06E-05 1,44E-05 5,58E-06 1,14E-04 4,61E-05 7,54E-04  9,85E-04 
Cloretos kg  1,08E-01 1,70E-06 6,52E-07 1,35E-05 5,41E-06 8,90E-05  1,09E-01 
Metais pesados não especificados kg  2,57E-08 3,24E-10 2,13E-10 2,58E-09 1,41E-09 1,70E-08  4,72E-08 
Hidrocarbonetos kg  4,42E-06 1,38E-07 6,78E-08 1,10E-06 5,03E-07 7,25E-06  1,35E-05 
Metais kg  1,40E-06 7,85E-11 4,94E-09 6,25E-10 2,12E-08 4,12E-09  1,43E-06 
Compostos de nitrogênio kg 3,78E-01 1,82E-03 1,60E-10 2,27E-09 1,28E-09 9,93E-09 8,42E-09  3,80E-01 
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Óleos e graxas kg  1,96E-05 1,10E-09 6,92E-08 8,74E-09 2,96E-07 5,77E-08  2,00E-05 
Compostos de enxofre kg  1,08E-02 3,53E-12 2,22E-10 2,81E-11 9,53E-10 1,85E-10  1,08E-02 
Sólidos dissolvidos totais kg  2,27E+01 3,92E-10 2,47E-08 3,12E-09 1,06E-07 2,06E-08  2,27E+01 
Sólidos suspensos totais kg  2,63E-05 7,40E-06 2,89E-06 5,89E-05 2,38E-05 3,89E-04  5,08E-04 
Efluentes líquidos não especificados kg  3,73E-09 2,25E-09 8,64E-10 1,79E-08 7,17E-09 1,18E-07  1,50E-07 
Água residual kg  3,61E-07 2,18E-07 8,37E-08 1,73E-06 6,95E-07 1,14E-05  1,45E-05 
Óleo não especificado kg  1,79E-06 1,08E-06 4,15E-07 8,59E-06 3,44E-06 5,67E-05  7,20E-05 
Íons metálicos kg  1,04E-09 6,25E-10 2,40E-10 4,97E-09 1,99E-09 3,28E-08  4,17E-08 
Na+ kg  6,33E-02 1,14E-06 4,37E-07 9,05E-06 3,63E-06 5,97E-05  6,34E-02 
Compostos orgânicos totais kg  7,22E-07       7,22E-07 
Fosfato kg  5,87E-03       5,87E-03 
K+ kg  1,39E-03       1,39E-03 
Ca2+ kg  1,80E-03       1,80E-03 
Mg2+ kg  1,04E-02       1,04E-02 
Efluentes líquidos perigosos kg      5,72E-03   5,72E-03 
Herbicidas kg 3,05E-02        3,05E-02 
Clorpirifós Etil kg 4,28E-04        4,28E-04 
Radioatividade para a água kBq  2,11E+00 1,18E-04 7,44E-03 9,41E-04 3,19E-02 6,21E-03  2,15E+00 
           
- Resíduos Sólidos           
Resíduos sólidos oleosos kg  3,39E-05 2,04E-05 7,85E-06 1,63E-04 6,52E-05 1,07E-03  1,36E-03 
Resíduos não inertes kg  4,56E-07 2,75E-07 1,06E-07 2,19E-06 8,78E-07 1,44E-05  1,83E-05 
Resíduos no solo dm3  1,87E+00 1,05E-04 6,61E-03 8,35E-04 2,83E-02 5,51E-03  1,91E+00 
Resíduos processuais kg  1,50E+00 8,40E-05 5,29E-03 6,68E-04 2,27E-02 4,41E-03  1,53E+00 
Resíduos sólidos não especificados kg  4,02E-11 2,42E-11 9,32E-12 1,93E-10 7,73E-11 1,27E-09  1,62E-09 
Enxofre kg  4,57E-08       4,57E-08 
Catalisador usado kg  2,78E-02       2,78E-02 
Magnetita kg  2,24E+00       2,24E+00 
Lama kg  1,98E+00       1,98E+00 
Resíduo não apatítico kg  6,79E+00       6,79E+00 
Resíduos sólidos minerais kg  3,94E+00       3,94E+00 
Resíduos sólidos perigosos kg      1,72E-02   1,72E-02 
Herbicidas kg 6,34E-02        6,34E-02 
Clorpirifós Etil kg 8,90E-04        8,90E-04 
           
- Emissões não materiais           
Energia GJ  1,07E-07 6,47E-08 2,49E-08 5,15E-07 2,06E-07 3,40E-06  4,32E-06 
Vapor GJ  6,65E-03       6,65E-03 
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Tabela A9 – ICV consolidado para produção de 1.000 kg de ácido sulfúrico. 
Aspecto ambiental Unidade Produção de 1.000 kg de ácido sulfúrico Produção de  2,49 MJ de energia elétrica ICV consolidado (1.000 kg de ácido sulfúrico) 
     
Entradas     
     
Vapor GJ 5,18E+00  5,18E+00 
Energia GJ  3,94E-03 3,94E-03 
Carvão kg  3,20E-02 3,20E-02 
Gás natural kg  1,89E-03 1,89E-03 
Petróleo kg  3,01E-03 3,01E-03 
Água kg 1,45E+03 2,90E+02 1,74E+03 
Materiais secundários kg  2,24E-03 2,24E-03 
Urânio kg  4,48E-07 4,48E-07 
Enxofre elementar kg 3,30E+02  3,30E+02 
Ar kg 4,98E+03  4,98E+03 
     
Saídas     
     
- Emissões Atmosféricas     
CH4 kg  1,36E-04 1,36E-04 
CO kg  3,72E-04 3,72E-04 
CO2 kg  4,44E-02 4,44E-02 
Vapor de água kg  5,74E-04 5,74E-04 
Hidrocarbonetos kg  1,87E-06 1,87E-06 
Metais kg  2,49E-11 2,49E-11 
NH3 kg  1,49E-11 1,49E-11 
COVNM kg  1,81E-05 1,81E-05 
NOx kg  1,43E-03 1,43E-03 
N2O kg  2,74E-05 2,74E-05 
Material particulado kg  1,67E-04 1,67E-04 
SOx kg 2,66E+00 2,90E-04 2,66E+00 
Radioatividade para o ar kBq  2,43E-02 2,43E-02 
     
- Efluentes líquidos     
Ácidas kg  4,23E-10 4,23E-10 
DBO kg  1,74E-07 1,74E-07 
DQO kg  3,24E-07 3,24E-07 
Cloretos kg  1,49E-10 1,49E-10 
Metais pesados não especificados kg  4,48E-10 4,48E-10 
Hidrocarbonetos kg  7,47E-08 7,47E-08 
Metais kg  2,49E-08 2,49E-08 
Compostos de nitrogênio kg  1,12E-08 1,12E-08 
Óleos e graxas kg  3,49E-07 3,49E-07 
Compostos de enxofre kg  1,12E-09 1,12E-09 
Sólidos dissolvidos totais kg  1,25E-07 1,25E-07 
Sólidos suspensos totais kg  2,49E-07 2,49E-07 
Radioatividade para a água kBq  3,75E-02 3,75E-02 
     
- Resíduos Sólidos     
Resíduos no solo dm3  3,33E-02 3,33E-02 
Resíduos processuais kg  2,66E-02 2,66E-02 
Borra de enxofre kg 7,59E+00  7,59E+00 
Borra de catalisador kg 5,81E+01  5,81E+01 
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Tabela A10 – ICV consolidado para produção de 1.000 kg de cal virgem. 

Aspecto Ambiental Unidade Produção de 1.000 kg de cal virgem Produção de 1.785 kg de calcário 
Produção e uso de 105 kg de óleo 
combustível para geração de energia 
térmica 

ICV consolidado (1.000 kg de cal virgem) 

      
Entradas      
      
Combustíveis renováveis kg  7,39E-04 3,39E-02 3,46E-02 
Energia GJ  6,66E-02 1,95E-02 8,61E-02 
Energia (explosivos) GJ  1,10E-03  1,10E-03 
Carvão kg  5,40E-01 1,57E-01 6,97E-01 
Petróleo kg  2,59E+00 1,16E+02 1,19E+02 
Gás natural kg  1,29E-01 4,45E+00 4,58E+00 
Água kg  4,90E+03 1,39E+03 6,29E+03 
Rocha metamórfica kg  1,79E+03  1,79E+03 
Urânio kg  7,59E-06 3,31E-06 1,09E-05 
Materiais secundários kg  3,78E-02 1,06E-02 4,84E-02 
      
Saídas      
      
- Emissões Atmosféricas      
Material particulado kg  2,94E-01 3,90E-02 3,33E-01 
Metil carptano kg  2,28E-08 1,04E-06 1,07E-06 
CO kg  3,69E-02 1,22E-01 1,59E-01 
Vapor de água kg  1,02E-02 2,67E-02 3,69E-02 
CO2 kg 7,85E+02 8,24E+00 3,56E+02 1,15E+03 
SOx kg  1,84E-02 7,45E-01 7,63E-01 
COVNM kg  2,49E-03 1,00E-01 1,03E-01 
NOx kg  1,09E-01 3,54E-01 4,63E-01 
Hidrocarbonetos kg  8,12E-03 1,61E-02 2,42E-02 
CH4 kg  8,67E-03 2,87E-01 2,96E-01 
NH3 kg  2,52E-10 7,06E-11 3,23E-10 
H2S kg  4,77E-07 2,19E-05 2,23E-05 
Metais kg  4,51E-09 1,87E-07 1,92E-07 
N2O kg  6,37E-04 1,56E-03 2,20E-03 
Radioatividade para o ar kBq  4,11E-01 1,15E-01 5,26E-01 
      
- Efluentes Líquidos      
Ácidas kg  7,14E-09 2,00E-09 9,14E-09 
Água residual kg  7,12E-06 3,26E-04 3,33E-04 
Compostos de nitrogênio kg  1,93E-07 2,40E-07 4,33E-07 
Compostos de enxofre kg  1,89E-08 5,29E-09 2,42E-08 
Sólidos suspensos totais kg  2,46E-04 1,11E-02 1,13E-02 
Sólidos dissolvidos totais kg  2,10E-06 5,88E-07 2,69E-06 
Óleos e graxas kg  5,88E-06 1,65E-06 7,53E-06 
Óleo não especificado kg  3,53E-05 1,62E-03 1,65E-03 
Efluentes líquidos não especificados kg  7,35E-08 3,37E-06 3,44E-06 
Metais pesados não especificados kg  1,81E-08 4,85E-07 5,03E-07 
Metais  kg  4,20E-07 1,18E-07 5,38E-07 
DBO kg  7,92E-05 3,49E-03 3,57E-03 
DQO kg  4,75E-04 2,15E-02 2,20E-02 
Íons metálicos kg  2,04E-08 9,37E-07 9,57E-07 
Na+ kg  3,72E-05 1,70E-03 1,74E-03 
Cloretos kg  5,55E-05 2,54E-03 2,60E-03 
Hidrocarbonetos kg  5,77E-06 2,07E-04 2,13E-04 
Radioatividade para água kBq  6,33E-01 1,77E-01 8,10E-01 
      
- Resíduos Sólidos      
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Resíduos no solo dm3  5,62E-01 1,57E-01 7,19E-01 
Resíduos sólidos oleosos kg  6,68E-04 3,06E-02 3,13E-02 
Resíduos não inertes kg  9,00E-06 4,12E-04 4,21E-04 
Resíduos não especificados kg  7,93E-10 3,63E-08 3,71E-08 
Resíduos processuais kg  4,50E-01 1,26E-01 5,76E-01 
      
- Emissões não materiais      
Energia GJ  2,12E-06 9,70E-05 9,91E-05 
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Tabela A11 – ICV consolidado para produção de 305 kg de álcool etílico anidro. 

Aspectos ambientais Unidade 
Produção de 305 kg 
de álcool etílico 
anidro 

Produção de 4.197 kg 
de cana-de-açúcar 

Produção e uso de 
5,45 kg de óleo diesel 
no transporte 
rodoviário da cana-de-
açúcar 

Queima de 1.175 kg de 
bagaço da cana-de-
açúcar 

Produção de 3,48 kg 
de ácido sulfúrico 

Produção de 3,89 kg 
de cal virgem 

ICV consolidado (305 
kg de álcool etílico 
anidro) 

         
Entradas         
         
Energia (explosivos) GJ  1,29E-05    4,28E-06 1,72E-05 
Gás natural GJ  3,96E-02     3,96E-02 
Vapor GJ  3,90E-02   1,81E-02  5,71E-02 
Combustível fóssil GJ  8,81E-04     8,81E-04 
Energia GJ  2,26E-01 1,06E-03  1,38E-05 3,35E-04 2,28E-01 
Carvão kg  1,84E+00 8,57E-03  1,11E-04 2,71E-03 1,85E+00 
Gás natural kg  4,07E+00 2,43E-01  6,60E-06 1,78E-02 4,33E+00 
Petróleo kg  6,91E+00 6,36E+00  1,05E-05 4,63E-01 1,37E+01 
Água kg 1,88E+03 1,67E+04 7,62E+01  6,07E+00 2,45E+01 1,87E+04 
Materiais secundários kg  1,37E-01 5,78E-04  7,81E-06 1,88E-04 1,38E-01 
Urânio kg  2,58E-05 1,81E-07  1,56E-09 4,24E-08 2,60E-05 
Combustíveis renováveis kg  1,51E-03 1,85E-03   1,35E-04 3,49E-03 
Ar kg  7,61E-02   1,74E+01  1,74E+01 
Rocha fosfática bruta kg  1,37E+01     1,37E+01 
Enxofre elementar kg  3,84E-01   1,15E+00  1,54E+00 
Rocha potássica (silvinita) kg  1,63E+00     1,63E+00 
Rocha calcária kg  2,10E+01    6,95E+00 2,79E+01 
Ciclo-hexano kg 2,31E-01      2,31E-01 
         
Saídas         
         
- Emissões Atmosféricas         
CH4 kg  2,69E-02 1,56E-02 2,59E-01 4,76E-07 1,15E-03 3,02E-01 
CO kg  1,08E-01 3,25E-02 8,81E+00 1,30E-06 6,19E-04 8,95E+00 
CO2 kg  2,84E+01 1,84E+01  1,55E-04 4,47E+00 -5,03E+02 
Vapor de água kg  3,40E-02 1,46E-03  2,00E-06 1,44E-04 3,56E-02 
Hidrocarbonetos kg  2,02E+01 6,80E-04  6,51E-09 9,42E-05 2,02E+01 
Metais kg  9,77E-09 1,02E-08  8,68E-14 7,47E-10 2,08E-08 
NH3 kg  2,62E-02 3,86E-12  5,21E-14 1,26E-12 2,62E-02 
COVNM kg  7,33E-03 2,22E-02  6,32E-08 4,00E-04 2,99E-02 
NOx kg 8,98E-03 6,48E-01 1,88E-01 8,81E-01 4,99E-06 1,80E-03 1,73E+00 
N2O kg  1,27E-01 3,90E-03 3,53E-02 9,54E-08 8,56E-06 1,66E-01 
Material particulado kg 4,51E-05 1,01E+01 8,96E-03 1,08E+01 5,84E-07 1,30E-03 2,09E+01 
SOx kg  4,74E-02 1,14E-02  9,26E-03 2,97E-03 7,11E-02 
Metil carptano kg  4,65E-08 5,70E-08   4,15E-09 1,08E-07 
H2S kg  3,35E-06 1,19E-06   8,69E-08 4,63E-06 
HF kg  3,22E-05     3,22E-05 
Herbicidas kg  1,13E-02     1,13E-02 
Clorpirifós etil kg  1,59E-04     1,59E-04 
Radioatividade para o ar kBq  1,40E+00 6,28E-03  8,48E-05 2,04E-03 1,40E+00 
         
- Efluentes líquidos         
Ácidas kg  2,43E-08 1,09E-10  1,48E-12 3,56E-11 2,44E-08 
DBO kg  1,83E-04 1,91E-04  6,08E-10 1,39E-05 3,87E-04 
DQO kg  9,85E-04 1,18E-03  1,13E-09 8,56E-05 2,25E-03 
Cloretos kg  1,09E-01 1,39E-04  5,21E-13 1,01E-05 1,09E-01 
Metais pesados não especificados kg  4,72E-08 2,65E-08  1,56E-12 1,96E-09 7,57E-08 
Hidrocarbonetos kg  1,35E-05 1,13E-05  2,60E-10 8,27E-07 2,56E-05 
Metais kg  1,43E-06 6,43E-09  8,68E-11 2,09E-09 1,44E-06 
Compostos de nitrogênio kg  3,80E-01 1,31E-08  3,91E-11 1,69E-09 3,80E-01 
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Óleos e graxas kg  2,00E-05 9,00E-08  1,22E-09 2,93E-08 2,01E-05 
Compostos de enxofre kg  1,08E-02 2,89E-10  3,91E-12 9,42E-11 1,08E-02 
Sólidos dissolvidos totais kg  2,27E+01 3,21E-08  4,34E-10 1,05E-08 2,27E+01 
Sólidos suspensos totais kg  5,08E-04 6,06E-04  8,68E-10 4,41E-05 1,16E-03 
Efluentes líquidos não especificados kg  1,50E-07 1,84E-07   1,34E-08 3,47E-07 
Água residual kg  1,45E-05 1,78E-05   1,30E-06 3,36E-05 
Óleo não especificado kg  7,20E-05 8,84E-05   6,43E-06 1,67E-04 
Íons metálicos kg  4,17E-08 5,12E-08   3,72E-09 9,66E-08 
Na+ kg  6,34E-02 9,31E-05   6,77E-06 6,35E-02 
Compostos orgânicos totais kg  7,22E-07     7,22E-07 
Fosfato kg  5,87E-03     5,87E-03 
K+ kg  1,39E-03     1,39E-03 
Ca2+ kg  1,80E-03     1,80E-03 
Mg2+ kg  1,04E-02     1,04E-02 
Efluentes líquidos perigosos kg  5,72E-03     5,72E-03 
Herbicidas kg  3,05E-02     3,05E-02 
Clorpirifós Etil kg  4,28E-04     4,28E-04 
Radioatividade para a água kBq  2,15E+00 9,68E-03  1,31E-04 3,15E-03 2,17E+00 
         
- Resíduos Sólidos         
Resíduos sólidos oleosos kg  1,36E-03 1,67E-03   1,22E-04 3,16E-03 
Resíduos não inertes kg  1,83E-05 2,25E-05   1,64E-06 4,25E-05 
Resíduos no solo dm3  1,91E+00 8,59E-03  1,16E-04 2,80E-03 1,92E+00 
Resíduos processuais kg  1,53E+00 6,88E-03  9,29E-05 2,24E-03 1,54E+00 
Resíduos sólidos não especificados kg  1,62E-09 1,98E-09   1,44E-10 3,75E-09 
Enxofre kg  4,57E-08     4,57E-08 
Catalisador usado kg  2,78E-02     2,78E-02 
Magnetita kg  2,24E+00     2,24E+00 
Lama kg  1,98E+00     1,98E+00 
Resíduo não apatítico kg  6,79E+00     6,79E+00 
Resíduos sólidos minerais kg  3,94E+00     3,94E+00 
Resíduos sólidos perigosos kg  1,72E-02     1,72E-02 
Herbicidas kg  6,34E-02     6,34E-02 
Clorpirifós Etil kg  8,90E-04     8,90E-04 
Borra de enxofre kg     2,65E-02  2,65E-02 
Borra de catalisador kg     2,03E-01  2,03E-01 
Cinzas kg 6,90E-03      6,90E-03 
         
- Emissões não materiais         
Energia GJ  4,32E-06 5,30E-06   3,86E-07 1,00E-05 
Vapor GJ  6,65E-03     6,65E-03 
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Tabela A12 – ICV consolidado para produção de 3,86 kg de soda cáustica. 

Aspecto ambiental Unidade Produção de 3,86 
kg de soda cáustica 

Produção e uso de 
414 g de óleo 
combustível na 
geração de 16,6 MJ 
de energia térmica 

Produção de 40,2 
MJ de energia 
elétrica 

Transporte 
marítimo de 6,17 kg 
de sal por 3000 km 

Produção e uso de 
1,81 g de óleo 
combustível no 
transporte 
ferroviário do sal 
marinho 

Soma dos aspectos 
ambientais 

Alocação para a 
soda cáustica (52,2 
%) 

ICV consolidado 
(produção de 3,86 
kg de soda 
cáustica) 

          
Entradas          
          
Energia GJ  7,69E-05 6,37E-02 5,31E-05 3,36E-07 6,39E-02 3,33E-02 3,33E-02 
Carvão kg  6,19E-04 5,17E-01 6,14E-05 2,70E-06 5,17E-01 2,70E-01 2,70E-01 
Gás natural kg  1,76E-02 3,06E-02 7,45E-04 7,66E-05 4,90E-02 2,56E-02 2,56E-02 
Petróleo kg  4,59E-01 4,87E-02 1,54E-01 2,00E-03 6,64E-01 3,47E-01 3,47E-01 
Água kg 1,69E+00 5,50E+00 4,69E+03 2,53E-03 2,40E-02 4,70E+03 2,45E+03 2,45E+03 
Materiais secundários kg  4,18E-05 3,62E-02  1,82E-07 3,63E-02 1,89E-02 1,89E-02 
Urânio kg  1,31E-08 7,24E-06  5,70E-11 7,26E-06 3,79E-06 3,79E-06 
Combustíveis renováveis kg  1,34E-04   5,83E-07 1,34E-04 7,01E-05 7,01E-05 
Sal marinho kg 6,37E+00     6,37E+00 3,33E+00 3,33E+00 
          
Saídas          
          
- Emissões Atmosféricas          
CH4 kg  1,13E-03 2,20E-03  4,73E-06 3,34E-03 1,75E-03 1,75E-03 
CO kg  4,83E-04 6,01E-03 1,34E-03 2,45E-05 7,86E-03 4,10E-03 4,10E-03 
CO2 kg  1,40E+00 7,17E-01 4,47E-01 4,58E-03 2,57E+00 1,34E+00 1,34E+00 
Vapor de água kg  1,05E-04 9,27E-03  4,60E-07 9,37E-03 4,89E-03 4,89E-03 
Hidrocarbonetos kg  6,35E-05 3,02E-05 8,00E-04 1,48E-06 8,95E-04 4,67E-04 4,67E-04 
Metais kg  7,40E-10 4,02E-10 1,20E-08 3,23E-12 1,32E-08 6,88E-09 6,88E-09 
NH3 kg  2,79E-13 2,41E-10  1,22E-15 2,42E-10 1,26E-10 1,26E-10 
COVNM kg  3,96E-04 2,93E-04 2,47E-05 1,87E-05 7,32E-04 3,82E-04 3,82E-04 
NOx kg  1,40E-03 2,31E-02 8,45E-03 5,04E-05 3,30E-02 1,72E-02 1,72E-02 
N2O kg  6,17E-06 4,42E-04  2,23E-09 4,48E-04 2,34E-04 2,34E-04 
Material particulado kg  1,54E-04 2,71E-03 4,09E-06 1,38E-05 2,88E-03 1,50E-03 1,50E-03 
SOx kg  2,94E-03 4,68E-03 7,09E-03 8,47E-06 1,47E-02 7,69E-03 7,69E-03 
Metil carptano kg  4,12E-09   1,80E-11 4,14E-09 2,16E-09 2,16E-09 
H2S kg  8,63E-08   3,77E-10 8,67E-08 4,53E-08 4,53E-08 
Cl2 kg 9,08E-05     9,08E-05 4,74E-05 4,74E-05 
H2 kg 3,44E-04     3,44E-04 1,80E-04 1,80E-04 
Diclorometano kg 1,27E-04     1,27E-04 6,64E-05 6,64E-05 
Radioatividade para o ar kBq  4,54E-04 3,93E-01  1,98E-06 3,94E-01 2,05E-01 2,05E-01 
          
- Efluentes líquidos          
Ácidas kg  7,89E-12 6,84E-09  3,45E-14 6,85E-09 3,57E-09 3,57E-09 
DBO kg  1,38E-05 2,82E-06 6,02E-08 6,02E-08 1,67E-05 8,73E-06 8,73E-06 
DQO kg  8,49E-05 5,23E-06 1,20E-07 3,71E-07 9,07E-05 4,73E-05 4,73E-05 
Cloretos kg 1,82E-05 1,00E-05 2,41E-09 1,20E-07 4,38E-08 2,84E-05 1,48E-05 1,48E-05 
Metais pesados não especificados kg  1,92E-09 7,24E-09  8,36E-12 9,17E-09 4,78E-09 4,78E-09 
Hidrocarbonetos kg  8,17E-07 1,21E-06 2,41E-07 3,57E-09 2,27E-06 1,18E-06 1,18E-06 
Metais kg  4,64E-10 4,02E-07  2,03E-12 4,03E-07 2,10E-07 2,10E-07 
Compostos de nitrogênio kg  9,49E-10 1,81E-07 1,20E-08 4,14E-12 1,94E-07 1,01E-07 1,01E-07 
Óleos e graxas kg  6,50E-09 5,63E-06  2,84E-11 5,64E-06 2,94E-06 2,94E-06 
Compostos de enxofre kg  2,09E-11 1,81E-08  9,12E-14 1,81E-08 9,46E-09 9,46E-09 
Sólidos dissolvidos totais kg  2,32E-09 2,01E-06  1,01E-11 2,01E-06 1,05E-06 1,05E-06 
Sólidos suspensos totais kg  4,38E-05 4,02E-06  1,91E-07 4,80E-05 2,51E-05 2,51E-05 
Efluentes líquidos não especificados kg  1,33E-08   5,80E-11 1,34E-08 6,97E-09 6,97E-09 
Água residual kg  1,29E-06   5,62E-09 1,29E-06 6,75E-07 6,75E-07 
Óleo não especificado kg  6,39E-06  8,29E-07 2,79E-08 7,24E-06 3,78E-06 3,78E-06 
Íons metálicos kg  3,70E-09  6,02E-08 1,61E-11 6,39E-08 3,34E-08 3,34E-08 
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Na+ kg  6,73E-06   2,94E-08 6,75E-06 3,53E-06 3,53E-06 
Hg kg 1,03E-06     1,03E-06 5,39E-07 5,39E-07 
Radioatividade para a água kBq  6,99E-04 6,06E-01  3,05E-06 6,07E-01 3,17E-01 3,17E-01 
          
- Resíduos Sólidos          
Resíduos sólidos oleosos kg  1,21E-04  1,97E-03 5,27E-07 2,09E-03 1,09E-03 1,09E-03 
Resíduos não inertes kg  1,63E-06  2,65E-05 7,10E-09 2,81E-05 1,47E-05 1,47E-05 
Resíduos no solo dm3  6,21E-04 5,38E-01  2,71E-06 5,39E-01 2,81E-01 2,81E-01 
Resíduos processuais kg 4,64E-04 4,97E-04 4,31E-01  2,17E-06 4,31E-01 2,25E-01 2,25E-01 
Resíduos sólidos não especificados kg  1,43E-10   6,26E-13 1,44E-10 7,52E-11 7,52E-11 
          
- Emissões não materiais          
Energia GJ  3,83E-07   1,67E-09 3,85E-07 2,01E-07 2,01E-07 
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Tabela A13 – ICV consolidado para produção de 1.000 kg de biodiesel etílico do óleo de girassol. 

Aspecto ambiental Unidade 
Produção de 
1.000 kg de 
biodiesel 

Produção de 
966 kg de 
óleo de 
girassol 

Produção de 
305 kg de 
álcool etílico 
anidro 

Produção de 
3,86 kg de 
soda 
cáustica 

Produção de 
56,7 MJ de 
energia 
elétrica 

Produção e 
uso de 21,5 
kg de óleo 
diesel na 
geração de 
910 MJ de 
energia 
térmica 

Produção e 
uso de 38,6 g 
de óleo 
diesel no 
transporte 
rodoviário da 
soda 
cáustica 

Produção e 
uso de 2,15 
kg de óleo 
diesel no 
transporte 
rodoviário do 
álcool etílico 
anidro 

Soma dos 
aspectos 
ambientais 

Alocação 
para o 
biodiesel 
(90,7 %) 

ICV 
consolidado 
(1.000 kg de 
biodiesel) 

Entradas             
             
Gás natural GJ  3,93E-01 3,96E-02      4,33E-01 3,93E-01 3,93E-01 
Vapor GJ  2,46E-01 5,71E-02      3,03E-01 2,75E-01 2,75E-01 
Combustível fóssil GJ  7,15E-02 8,81E-04      7,24E-02 6,57E-02 6,57E-02 
Energia GJ  2,24E+00 2,28E-01 3,33E-02 8,98E-02 4,20E-03 7,55E-06 4,20E-04 2,60E+00 2,36E+00 2,36E+00 
Energia (explosivos) GJ  8,54E-04 1,72E-05      8,72E-04 7,91E-04 7,91E-04 
Carvão kg  1,82E+01 1,85E+00 2,70E-01 7,28E-01 3,38E-02 6,07E-05 3,38E-03 2,11E+01 1,92E+01 1,92E+01 
Gás natural kg  2,92E+01 4,33E+00 2,56E-02 4,31E-02 9,57E-01 1,72E-03 9,58E-02 3,46E+01 3,14E+01 3,14E+01 
Petróleo kg  1,27E+02 1,37E+01 3,47E-01 6,86E-02 2,50E+01 4,51E-02 2,51E+00 1,68E+02 1,53E+02 1,53E+02 
Ar kg  4,79E-01 1,74E+01      1,79E+01 1,63E+01 1,63E+01 
Água kg 4,29E+04 1,67E+05 1,87E+04 2,45E+03 6,61E+03 3,00E+02 5,40E-01 3,00E+01 2,38E+05 2,16E+05 2,16E+05 
Materiais secundários kg  1,71E+00 1,38E-01 1,89E-02 5,10E-02 2,28E-03 4,10E-06 2,28E-04 1,92E+00 1,75E+00 1,75E+00 
Urânio kg  2,56E-04 2,60E-05 3,79E-06 1,02E-05 7,12E-07 1,28E-09 7,12E-08 2,96E-04 2,69E-04 2,69E-04 
Combustíveis renováveis kg  3,35E-02 3,49E-03 7,01E-05  7,29E-03 1,31E-05 7,29E-04 4,51E-02 4,09E-02 4,09E-02 
Rocha fosfática bruta kg  1,11E+03 1,37E+01      1,12E+03 1,02E+03 1,02E+03 
Rocha potássica (silvinita) kg  8,24E+01 1,63E+00      8,41E+01 7,63E+01 7,63E+01 
Enxofre elementar kg  3,12E+01 1,54E+00      3,28E+01 2,97E+01 2,97E+01 
Rocha calcária kg  1,39E+03 2,79E+01      1,42E+03 1,28E+03 1,28E+03 
Sementes de girassol kg  3,30E+00       3,30E+00 2,99E+00 2,99E+00 
Ciclo-hexano kg   2,31E-01      2,31E-01 2,10E-01 2,10E-01 
Sal marinho kg    3,33E+00     3,33E+00 3,02E+00 3,02E+00 
Vapor kg 5,64E+02        5,64E+02 5,12E+02 5,12E+02 
             
Saídas             
             
- Emissões Atmosféricas             
CH4 kg  4,45E-01 3,02E-01 1,75E-03 3,11E-03 5,92E-02 1,10E-04 6,14E-03 8,17E-01 7,42E-01 7,42E-01 
CO kg  1,09E+00 8,95E+00 4,10E-03 8,47E-03 2,82E-02 2,30E-04 1,28E-02 1,01E+01 9,17E+00 9,17E+00 
CO2 kg  -8,45E+03 -5,03E+02 1,34E+00 1,01E+00 7,15E+01 1,31E-01 7,26E+00 -8,87E+03 -8,05E+03 -8,05E+03 
Vapor de água kg  1,34E+02 3,56E-02 4,89E-03 1,31E-02 5,75E-03 1,03E-05 5,75E-04 1,34E+02 1,21E+02 1,21E+02 
Hidrocarbonetos kg  2,09E-01 2,02E+01 4,67E-04 4,25E-05 3,29E-03 4,82E-06 2,68E-04 2,04E+01 1,85E+01 1,85E+01 
Metais kg  2,00E-07 2,08E-08 6,88E-09 5,67E-10 4,04E-08 7,26E-11 4,04E-09 2,72E-07 2,47E-07 2,47E-07 
NH3 kg  2,44E+00 2,62E-02 1,26E-10 3,40E-10 1,52E-11 2,73E-14 1,52E-12 2,47E+00 2,24E+00 2,24E+00 
COVNM kg  2,34E-01 2,99E-02 3,82E-04 4,13E-04 2,16E-02 1,57E-04 8,76E-03 2,95E-01 2,68E-01 2,68E-01 
NOx kg  4,24E+00 1,73E+00 1,72E-02 3,26E-02 4,81E-02 1,33E-03 7,39E-02 6,14E+00 5,58E+00 5,58E+00 
N2O kg  8,24E-01 1,66E-01 2,34E-04 6,23E-04 3,65E-04 2,77E-05 1,54E-03 9,93E-01 9,02E-01 9,02E-01 
Material particulado kg  6,20E-01 2,09E+01 1,50E-03 3,81E-03 6,14E-03 6,35E-05 3,53E-03 2,16E+01 1,96E+01 1,96E+01 
SOx kg  8,15E-01 7,11E-02 7,69E-03 6,60E-03 3,01E-02 8,08E-05 4,49E-03 9,35E-01 8,49E-01 8,49E-01 
Metil carptano kg  1,03E-06 1,08E-07 2,16E-09  2,25E-07 4,04E-10 2,25E-08 1,39E-06 1,26E-06 1,26E-06 
H2S kg  3,66E-05 4,63E-06 4,53E-08  4,71E-06 8,47E-09 4,71E-07 4,65E-05 4,22E-05 4,22E-05 
HF kg  2,62E-03 3,22E-05      2,65E-03 2,41E-03 2,41E-03 
Alachlor kg  2,29E-01       2,29E-01 2,08E-01 2,08E-01 
Trifluralin kg  2,35E-01       2,35E-01 2,14E-01 2,14E-01 
Triclorfom kg  1,27E-01       1,27E-01 1,15E-01 1,15E-01 
Herbicidas kg   1,13E-02      1,13E-02 1,02E-02 1,02E-02 
Clorpirifós etil kg   1,59E-04      1,59E-04 1,44E-04 1,44E-04 
Cl2 kg    4,74E-05     4,74E-05 4,30E-05 4,30E-05 
H2 kg    1,80E-04     1,80E-04 1,63E-04 1,63E-04 
Diclorometano kg    6,64E-05     6,64E-05 6,03E-05 6,03E-05 
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Radioatividade para o ar kBq  1,38E+01 1,40E+00 2,05E-01 5,54E-01 2,47E-02 4,45E-05 2,48E-03 1,60E+01 1,45E+01 1,45E+01 
             
- Efluentes líquidos             
Ácidas kg  2,40E-07 2,44E-08 3,57E-09 9,64E-09 4,30E-10 7,74E-13 4,31E-11 2,78E-07 2,53E-07 2,53E-07 
DBO kg 1,59E-01 4,43E-03 3,87E-04 8,73E-06 3,97E-06 7,52E-04 1,35E-06 7,53E-05 1,64E-01 1,49E-01 1,49E-01 
DQO kg 4,45E+00 2,19E-02 2,25E-03 4,73E-05 7,37E-06 4,63E-03 8,33E-06 4,64E-04 4,48E+00 4,06E+00 4,06E+00 
Cloretos kg  5,50E+00 1,09E-01 1,48E-05 3,40E-09 5,47E-04 9,84E-07 5,47E-05 5,61E+00 5,09E+00 5,09E+00 
Metais pesados não especificados kg  7,33E-07 7,57E-08 4,78E-09 1,02E-08 1,04E-07 1,88E-10 1,05E-08 9,38E-07 8,52E-07 8,52E-07 
Hidrocarbonetos kg  2,47E-04 2,56E-05 1,18E-06 1,70E-06 4,45E-05 8,01E-08 4,46E-06 3,24E-04 2,95E-04 2,95E-04 
Metais kg  1,41E-05 1,44E-06 2,10E-07 5,67E-07 2,53E-08 4,56E-11 2,53E-09 1,64E-05 1,49E-05 1,49E-05 
Compostos de nitrogênio kg 4,10E-03 2,36E+00 3,80E-01 1,01E-07 2,55E-07 5,17E-08 9,31E-11 5,18E-09 2,75E+00 2,49E+00 2,49E+00 
Óleos e graxas kg  1,98E-04 2,01E-05 2,94E-06 7,94E-06 3,54E-07 6,38E-10 3,55E-08 2,29E-04 2,08E-04 2,08E-04 
Compostos de enxofre kg  5,45E-01 1,08E-02 9,46E-09 2,55E-08 1,14E-09 2,05E-12 1,14E-10 5,56E-01 5,05E-01 5,05E-01 
Sólidos dissolvidos totais kg  1,85E+03 2,27E+01 1,05E-06 2,84E-06 1,27E-07 2,28E-10 1,27E-08 1,87E+03 1,70E+03 1,70E+03 
Sólidos suspensos totais kg  1,11E-02 1,16E-03 2,51E-05 5,67E-06 2,39E-03 4,30E-06 2,39E-04 1,49E-02 1,36E-02 1,36E-02 
Efluentes líquidos não especificados kg  3,33E-06 3,47E-07 6,97E-09  7,25E-07 1,30E-09 7,26E-08 4,49E-06 4,07E-06 4,07E-06 
Água residual kg  3,23E-04 3,36E-05 6,75E-07  7,02E-05 1,26E-07 7,03E-06 4,35E-04 3,95E-04 3,95E-04 
Óleo não especificado kg  1,60E-03 1,67E-04 3,78E-06  3,48E-04 6,27E-07 3,48E-05 2,16E-03 1,96E-03 1,96E-03 
Íons metálicos kg  9,27E-07 9,66E-08 3,34E-08  2,02E-07 3,63E-10 2,02E-08 1,28E-06 1,16E-06 1,16E-06 
Na+ kg  3,21E+00 6,35E-02 3,53E-06  3,67E-04 6,60E-07 3,67E-05 3,28E+00 2,97E+00 2,97E+00 
K+ kg  7,02E-02 1,39E-03      7,16E-02 6,50E-02 6,50E-02 
Ca2+ kg  9,12E-02 1,80E-03      9,30E-02 8,44E-02 8,44E-02 
Mg2+ kg  5,28E-01 1,04E-02      5,38E-01 4,89E-01 4,89E-01 
Compostos orgânicos totais kg  4,54E-06 7,22E-07      5,27E-06 4,78E-06 4,78E-06 
Fosfato kg  4,77E-01 5,87E-03      4,83E-01 4,38E-01 4,38E-01 
Efluentes líquidos perigosos kg  2,95E-01 5,72E-03      3,01E-01 2,73E-01 2,73E-01 
Alachlor kg  6,17E-01       6,17E-01 5,60E-01 5,60E-01 
Trifluralin kg  6,35E-01       6,35E-01 5,76E-01 5,76E-01 
Triclorfom kg  3,42E-01       3,42E-01 3,10E-01 3,10E-01 
Herbicidas kg   3,05E-02      3,05E-02 2,77E-02 2,77E-02 
Clorpirifós etil kg   4,28E-04      4,28E-04 3,89E-04 3,89E-04 
Hg kg    5,39E-07     5,39E-07 4,89E-07 4,89E-07 
Radioatividade para a água kBq  2,13E+01 2,17E+00 3,17E-01 8,54E-01 3,81E-02 6,86E-05 3,82E-03 2,47E+01 2,24E+01 2,24E+01 
             
- Resíduos Sólidos             
Resíduos sólidos minerias kg  2,00E+02 3,94E+00      2,04E+02 1,85E+02 1,85E+02 
Resíduos sólidos oleosos kg  3,03E-02 3,16E-03 1,09E-03  6,59E-03 1,19E-05 6,59E-04 4,18E-02 3,79E-02 3,79E-02 
Resíduos não inertes kg  4,08E-04 4,25E-05 1,47E-05  8,87E-05 1,60E-07 8,88E-06 5,63E-04 5,11E-04 5,11E-04 
Resíduos no solo dm3  1,89E+01 1,92E+00 2,81E-01 7,58E-01 3,39E-02 6,09E-05 3,39E-03 2,19E+01 1,99E+01 1,99E+01 
Resíduos processuais kg 1,60E+01 1,59E+02 1,54E+00 2,25E-01 6,07E-01 2,71E-02 4,87E-05 2,71E-03 1,78E+02 1,61E+02 1,61E+02 
Resíduos sólidos não especificados kg  3,60E-08 3,75E-09 7,52E-11  7,82E-09 1,41E-11 7,83E-10 4,84E-08 4,39E-08 4,39E-08 
Catalisador usado kg  2,18E+00 2,78E-02      2,21E+00 2,01E+00 2,01E+00 
Magnetita kg  1,82E+02 2,24E+00      1,84E+02 1,67E+02 1,67E+02 
Lama kg  1,61E+02 1,98E+00      1,63E+02 1,48E+02 1,48E+02 
Resíduos não apatíticos kg  5,51E+02 6,79E+00      5,58E+02 5,07E+02 5,07E+02 
Enxofre kg  2,88E-07 4,57E-08      3,34E-07 3,03E-07 3,03E-07 
Resíduos sólidos perigosos kg  8,86E-01 1,72E-02      9,03E-01 8,19E-01 8,19E-01 
Alachlor kg  1,28E+00       1,28E+00 1,16E+00 1,16E+00 
Trifluralin kg  1,32E+00       1,32E+00 1,20E+00 1,20E+00 
Triclorfom kg  7,08E-01       7,08E-01 6,43E-01 6,43E-01 
Herbicidas kg   6,34E-02      6,34E-02 5,75E-02 5,75E-02 
Clorpirifós Etil kg   8,90E-04      8,90E-04 8,08E-04 8,08E-04 
Borra de enxofre kg   2,65E-02      2,65E-02 2,40E-02 2,40E-02 
Borra de catalisador kg   2,03E-01      2,03E-01 1,84E-01 1,84E-01 
Cinzas kg   6,90E-03      6,90E-03 6,26E-03 6,26E-03 
Resíduo glicérico kg 1,02E+01        1,02E+01 9,26E+00 9,26E+00 
             
- Emissões não materiais             
Energia GJ  9,60E-05 1,00E-05 2,01E-07  2,09E-05 3,76E-08 2,09E-06 1,29E-04 1,17E-04 1,17E-04 
Vapor GJ  4,19E-02 6,65E-03      4,85E-02 4,41E-02 4,41E-02 
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