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Objetivo 

O presente relatório reflete tarefas desenvolvidas no âmbito do projeto SIAC n.º 16121, promovido pela 

ANIET (Associação Nacional da Indústria Extrativa e Transformadora) e concretizado pelo CTCV 

(Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro), concretamente a tarefa incluída na atividade  “Promover 

processos de ecoeficiência e cooperação entre empresas e entidades tecnológicas”, nomeadamente: 

• Reforço do posicionamento do produto Pavimento e Revestimento em Pedra através de 

Declarações Ambientais de Produtos Setoriais (DAP) como instrumentos competitivos / 

ferramentas voluntárias de comunicação 

A importância crescente do uso e gestão racional de recursos, melhoria do desempenho ambiental e 

energético dos produtos, incluindo edifícios e respetivos materiais de construção associadas a uma 

regulamentação ambiental, e uma maior consciencialização da opinião pública, colocam 

progressivamente a questão de uma maior transparência na comunicação do desempenho ambiental, 

com vista à promoção de um desenvolvimento mais sustentável e à promoção de uma economia mais 

circular. 

Neste contexto perspetiva-se uma crescente exigência de informação sobre os impactes dos materiais, 

com destaque para os de pedra, utilizados nos trabalhos de construção civil. 

As Declarações Ambientais de Produto (DAP ou, em inglês, Environmental Product Declaration – EPD) 

são documentos técnicos emitidos pelas empresas para divulgação dos impactes ambientais gerados 

pelos seus produtos ao longo do seu ciclo de vida. As DAP podem ser usadas pelos arquitetos e 

projetistas de edifícios como fonte de informação para a seleção de produtos com base em critérios de 

sustentabilidade, bem como pelos sistemas de avaliação de sustentabilidade de edifícios e outras obras 

de construção. Podem ser uma ferramenta muito relevante de melhoria contínua em termos da 

sustentabilidade por parte dos fabricantes de materiais e produtos pois identificam as atividades mais 

criticas. 

Considerando todos os itens anteriormente referidos e constatando-se que de momento, não existe a 

nível nacional nenhuma forma de comunicação de desempenho ambiental dos produtos de pedra, 

pretende-se que o presente projeto contribua para colmatar esta limitação. 

Assim, este estudo visa desenvolver um modelo tipo de declaração ambiental de produto (DAP) 

representativo do subsetor da indústria da pedra, incluindo a definição de indicadores ambientais e 

categorias de impacte adequadas ao desempenho ambiental do sector, tendo em conta que, não existe 

a nível nacional nenhuma forma de comunicação de desempenho ambiental dos produtos de pedra. 

Neste contexto, este relatório apresenta a avaliação do ciclo de vida de produtos de pedra que 

fundamenta os impactes ambientais que suportam a elaboração da declaração ambiental do produto 

para o granito do setor em apreço.  



 

Os dados e informação da DAP destinam-se a uma comunicação empres a empresa podendo ser 

utilizados na comunicação empresa-consumidor. 

Autor / responsável da ACV/DAP: Marisa Almeida 

Contactos dos autores: iParque - Parque Tecnológico de Coimbra - Lote 6 - 3040-540 ANTANHOL | 

Portugal 

DATA: A ACV e a DAP referem-se ao ano de 2017, tendo sido elaborada em 2018. 

1 Introdução 

A gestão ambiental assume-se como parte integrante da política de desenvolvimento sustentável, 

estabelecendo um nível de protecção ambiental compatível com um adequado crescimento económico 

e social. 

As actividades construtivas (ex: edifícios) potenciam um importante efeito económico e social mas 

acarretam impactes ambientais relevantes associados à ocupação e ao uso do solo e eventuais 

interferências nos ecossistemas, ao consumo de recursos (ex. água e energia), à produção de resíduos 

e efluentes (líquidos e gasosos).  

Consequentemente as estratégias para uma construção sustentável assentam entre muitas outras 

variáveis na obtenção de materiais que possam garantir uma sustentabilidade ao longo do seu ciclo de 

vida, com impactes o mais reduzido possível no ambiente. Uma vez que os impactes de um produto se 

situam muito para além do seu local de fabrico, sendo todo o seu ciclo de vida uma potencial fonte de 

impactes ambientais cujo comportamento e controlo é necessário conhecer. 

Assim, a importância crescente do uso e gestão racional de recursos, melhoria do desempenho 

ambiental e energético dos produtos, incluindo edifícios e respetivos materiais de construção 

associadas a uma regulamentação ambiental, e uma maior consciencialização da opinião pública, 

colocam progressivamente a questão de uma maior transparência na comunicação do desempenho 

ambiental, com vista à promoção de um desenvolvimento mais sustentável e à promoção de uma 

economia mais circular (Almeida, 2014, 2016 a,b). 

Neste contexto, perspetiva-se uma crescente exigência de informação sobre os impactes dos materiais, 

com destaque para os de pedra, utilizados nos trabalhos de construção civil, por parte das diversas 

partes interessadas envolvidas. 

O próprio Regulamento Europeu n.º 305/2011 (Comissão Europeia, 2011b), sobre a comercialização 

dos produtos da construção, nos sete requisitos básicos de construção, menciona que para a avaliação 

da utilização dos recursos e do impacto das obras de construção, deverão ser utilizadas DAPs, se 

disponíveis.  



 

Na tentativa de definir uma estratégia para minimizar o impacte ambiental ocasionado pelos produtos 

ao longo do seu ciclo de vida, foram desenvolvidas diversas ações, impulsionadas pela Comissão 

Europeia, com o intuito da melhoria contínua do desempenho ambiental dos produtos, nomeadamente 

o desenvolvimento de declarações ambientais de produto e de critérios ecológicos para a realização 

de compras. 

Por outro lado, verifica-se que o consumidor final é cada vez mais exigente e que quer saber qual o 

desempenho ambiental dos produtos para poder efetuar uma seleção dos produtos ou serviços 

informada, tanto a nível ambiental, como a outros níveis. 

As Declarações Ambientais de Produto (DAP ou, em inglês, Environmental Product Declaration – EPD) 

são documentos técnicos emitidos pelas empresas para divulgação dos impactes ambientais gerados 

pelos seus produtos ao longo do seu ciclo de vida. As DAP podem ser usadas pelos arquitetos e 

projetistas de edifícios como fonte de informação para a seleção de produtos com base em critérios de 

sustentabilidade ambiental, bem como pelos sistemas de avaliação de sustentabilidade de edifícios e 

outras obras de construção. Podem, desta forma, ser uma ferramenta muito relevante de melhoria 

contínua em termos da sustentabilidade por parte dos fabricantes de materiais e produtos pois 

identificam as atividades mais criticas (potenciando posteriormente formas de atuação no sentido de 

minimizar impactes). 

Assim, com o objectivo de transparecer o desempenho ambiental dos produtos de pedra, pretende-se 

com o presente projecto elaborar uma DAP que pressupõe uma avaliação de impactes ao longo do 

ciclo de vida destes produtos, com a identificação de áreas e atividades com maior impacte para o 

ambiente (os designados “hot-spot”), através do uso de dados de entrada e saída como sejam  

indicadores ambientais (incluindo consumo de água, geração de resíduos, descargas de efluentes 

líquidos, emissões atmosféricas, emissão de CO2, etc.), fornecer e comunicar informação relevante 

para clientes e outras partes interessadas sobre o desempenho ambiental dos materiais ao longo do 

seu ciclo de vida (em termos de categorias de impacte ambiental). 

Pretende-se, desta forma, encorajar a procura e a oferta dos produtos e serviços que causam menor 

pressão sobre o ambiente, estimulando deste modo o potencial de melhoria ambiental contínua 

induzida pelo mercado, nomeadamente a fileira do Habitat e as obras públicas. 

 

 

 

 

 

 



 

2 Declarações Ambientais 

2.1 Rótulos e declarações ambientais 

Os rótulos e as declarações ambientais são uma das ferramentas de gestão ambiental, que podem 

fornecer informação ambiental sobre um produto ou serviço de uma forma mais genérica ou de uma 

forma mais específica. 

Estas ferramentas têm como objetivo global encorajar a procura e a oferta dos produtos ou serviços 

com um menor impacte sobre o ambiente, levando a um potencial de melhoria ambiental contínua 

induzido pelo mercado, tendo em conta que os compradores / clientes podem utilizar esta informação 

para seleccionar os produtos ou serviços que desejarem adquirir, baseando-se em considerações 

ambientais, bem como outro tipo de considerações. 

Por outro lado, permitem reconhecer as empresas que se esforçam para tornar os seus produtos mais 

sustentáveis, funcionando também como um instrumento de marketing do produto. 

Existem muitas tipologias de rótulos e declarações ambientais, com diferentes objectivos, com 

diferentes público-alvo, com um maior ou menor detalhe dos aspectos e impactes ambientais, no 

entanto, é necessário que apresentem informação verificável, exata e não enganosa, relativa aos 

aspetos ambientais dos produtos e serviços. 

De forma a tornar mais clara e uniforme a abordagem a estas ferramentas de gestão ambiental, foram 

definidas as seguintes normas internacionais: 

• ISO 14020 - Rótulos e declarações ambientais - Princípios gerais; 

• ISO 14021 - Rótulos e declarações ambientais - Auto declarações ambientais (Rotulagem 

ambiental Tipo II); 

• ISO 14024 - Rótulos e declarações ambientais - Rotulagem ambiental Tipo I - Princípios e 

procedimentos; 

• ISO 14025 - Rótulos e declarações ambientais - Declarações ambientais Tipo III - Princípios e 

procedimentos; 

• ISO 21930 - Sustainability in building construction - Environmental declaration of building 

products; 

• NP EN 15804+A1:2015 – Sustentabilidade das obras de construção – Declarações ambientais 

de produto – Regras de base para as categorias de produtos da construção. 

 



 

A ISO 14020 estabelece um conjunto de princípios que devem seguir os rótulos e declarações 

ambientais: 

 Os rótulos e declarações ambientais devem ser exactos, verificáveis, relevantes e não 

enganosos; 

 Os procedimentos e requisitos para os rótulos e declarações ambientais não devem ser 

preparados, adoptados ou aplicados com vista a criarem, ou a provocarem, obstáculos 

desnecessários ao comércio internacional; 

 Os rótulos e declarações ambientais devem ser baseados numa metodologia científica que 

seja completa e abrangente de modo a fundamentar a alegação e que produza resultados 

exactos e reprodutíveis; 

 A informação respeitante ao procedimento, à metodologia e a quaisquer critérios utilizados para 

suportar os rótulos e declarações ambientais, deve estar disponível e ser fornecida a todas as 

partes interessadas que a solicitem; 

 Os rótulos e declarações ambientais não devem inibir a inovação que tenha o potencial de 

melhorar, ou manter, o desempenho ambiental; 

 Quaisquer requisitos administrativos ou solicitações de informação relacionados com rótulos 

ou declarações ambientais devem ser limitados aos necessários para estabelecer a 

conformidade com critérios e normas aplicáveis a rótulos e declarações ambientais;  

 O processo de desenvolvimento de rótulos e declarações ambientais deverá incluir uma 

consulta aberta e participativa às partes interessadas. Deverão ser desenvolvidos esforços 

razoáveis para se atingir um consenso durante este processo; 

 A informação sobre os aspectos ambientais de produtos ou serviços que sejam relevantes para 

um rótulo ou declaração ambiental deve ser disponibilizada aos compradores e potenciais 

compradores pela entidade que elabora o rótulo ou declaração ambiental considerando todos 

os aspectos ambientais relevantes do ciclo de vida do produto. 

 

Os rótulos e as declarações ambientais podem ser de três tipos principais distintos, Rótulos Ambientais, 

Auto Declarações e Declarações Ambientais de Produto, conforme descrito de seguida: 

 
 

Declarações Ambientais do Tipo I – Rótulos Ambientais 

Os rótulos ambientais são instrumentos de natureza voluntária, tendo como objetivo indicar que um 

produto é preferível ambientalmente, considerando alguns aspetos do seu ciclo de vida. A atribuição 



 

da licença de utilização em produtos pode ser desenvolvida por uma organização pública ou privada 

(Silvestre et al., 2010).  

Este tipo de rótulos é normalizado pela norma ISO 14024, que estipula os princípios e os procedimentos 

para o desenvolvimento de programas de rotulagem ambiental Tipo I, bem como os princípios e 

procedimentos para a seleção de categorias de produtos, de critérios ambientais e de caraterísticas 

funcionais do produto, bem como a avaliação e demonstração de conformidade. Estabelece ainda os 

procedimentos de certificação de concessão do rótulo. 

Estes rótulos indicam a preferência ambiental de um produto, no global, tendo em conta o seu ciclo de 

vida (abordagem simplista), necessitando de verificação por terceiros. A informação fornecida é 

qualitativa e de fácil comunicação (rótulo), tendo como alvo principal o consumidor. 

Como exemplos na Europa destaca-se o Rótulo Ecológico da União Europeia (UE), que consiste num 

instrumento voluntário (desde 1982) de certificação do desempenho ambiental de diversas categorias 

de produtos, o Anjo Azul (Blaue Engel) da Alemanha, ou o sistema dos países nórdicos (ganso branco), 

entre muitos outros exemplos. 

Existem diversos grupos de materiais que têm critérios para a atribuição do rótulo ecológico da UE 

publicados, como sejam revestimentos duros, tintas e vernizes para exteriores, tintas e vernizes para 

interiores, máquinas de lavar, computadores, etc.. De entre estes, destaca-se a Decisão 2009/607/CE, 

de 9 de Julho, que estabelece os critérios ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico comunitário 

a revestimentos duros para pavimentos (Almeida e Machado, 2009), que se aplica a alguns produtos 

naturais da pedra. 

O âmbito de aplicação desta decisão inclui os produtos naturais, tais como pedras naturais (mármore, 

granito) e outras pedras naturais (grés, quartzito, ardósia, tufo, xisto); e os produtos transformados, tais 

como produtos cimentados (aglomerados de pedra, as lajes de betão e os mosaicos), e produtos 

cozidos (ladrilhos de cerâmica e algumas tipologias de tijolos). 

 
 
Declarações Ambientais do Tipo II – Auto declarações 

 As declarações ambientais do tipo II são elaboradas por produtores, importadores ou distribuidores 

para comunicar informação sobre aspetos ambientais dos seus produtos, por exemplo, através de 

afirmações, símbolos ou gráficos nos rótulos do produto ou da embalagem ou através de publicidade, 

etc., sendo o seu alvo o consumidor. Estas declarações são denominadas de auto declarações e não 

necessitam de uma verificação externa.  

Neste tipo de declaração apenas se considera uma parte do ciclo de vida ou um aspeto ambiental, 

como por exemplo, a incorporação de conteúdo reciclado ou o consumo reduzido de energia (Garcia, 

2010). As auto declarações são normalizadas pela ISO 14021 que especifica os requisitos a ter em 



 

consideração, descreve quais os termos que usualmente são usados em alegações ambientais e 

apresenta condições de utilização deste tipo de declaração.  

Como exemplo de auto declarações temos: 

• Auto declaração de incorporação de material reciclado - representada pelo anel de Möbius (três 

setas curvas que formam um triângulo) e uma percentagem (facultativa) no centro que 

representa a quantidade de material reciclado incorporado no produto; 

• Auto declaração do cumprimento da Diretiva 2004/42/CE do Parlamento Europeu (Decreto-Lei 

n.º 181/2006 e sucessivas alterações) relativamente ao limite de emissões de COV’S 

(compostos orgânicos voláteis); 

• Auto declaração de reduzida emissão de pó (até 90%) nas fases de mistura, trabalho e 

aplicação de produtos de cimento (Silvestre et al., 2010). 

 
 

Declarações Ambientais do Tipo III – Declarações Ambientais de Produto 

As declarações ambientais Tipo III, também denominadas por Declarações Ambientais de Produto 

(DAP) (ou em inglês Environmental Product Declaration – EPD), são uma ferramenta voluntária, que 

seguem a norma ISO 14025, apresentando informação ambiental quantificada e fidedigna sobre o ciclo 

de vida de um produto (seguindo a metodologia da ISO 14040 e ISO 14044), de forma a permitir 

comparações entre produtos que desempenham a mesma função.  

Têm como objectivo principal a utilização na comunicação empresa-empresa (business-to-business), 

mas podem ser utilizadas na comunicação empresa-consumidor (business-to-consumer). A 

organização necessita de assegurar que os dados são verificados de forma independente.  

A harmonização das instruções gerais do programa, em particular as regras para a categoria do produto 

(RCP) são incentivadas entre programas para satisfazer o princípio de comparabilidade. Estabelece a 

utilização da série de normas ISO 14040 no desenvolvimento de programas de declaração ambiental 

Tipo III1 e declarações ambientais Tipo III, de forma a quantificar impactes (Almeida, 2011). 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo dos três tipos de declarações. 

 
 
 
 
 

                                                            
1 Programa voluntário para o desenvolvimento e utilização de declarações ambientais tipo III, com base num conjunto de regras 
operacionais 



 

 
 
 

Quadro 1 – Quadro comparativo dos três tipos de rótulos e declarações ambientais  

 
Rótulos Ecológicos 

Tipo I 
Auto declarações 

Tipo II 

Declarações Ambientais de 
Produto (DAP) 

 Tipo III 

Breve definição 

Indicam se um produto ou 
serviço de uma categoria de 

produto é preferível em 
relação a outro por ter menor 

impacte ambiental. 

Desenvolvido por fabricantes, 
distribuidores e outros, para 

comunicar os aspetos 
ambientais dos seus produtos 

ou serviços. 

Apresentam informação 
normalizada sobre o ciclo de 

vida dos produtos. 

Público-alvo Consumidor Consumidor Empresas/Consumidor 

Método de 
comunicação Rótulo Ambiental Texto e Símbolo Ficha de dados ambientais 

Informação ambiental Qualitativa (benefício 
ambiental global) 

Qualitativa (melhoria num 
aspeto ambiental específico) Quantitativa (Perfil ambiental) 

Verificação por uma 
terceira entidade 
independente 

Sim Não é necessária Sim 

Baseado na 
Avaliação de Ciclo de 
Vida 

Não Não Sim 

Critérios Ambientais Sim Não Não 

Categorias de 
produto Sim Não Sim 

Normas ISO 14024 ISO 14021 
ISO 14025 
ISO 21930 

EN 15804/15942 

Fonte: Adaptado de Almeida et al, 2011 e projeto Inedic 

 

2.2 Declarações Ambientais de Produto 

Conforme referido anteriormente, as Declarações Ambientais de Produto (DAP) são ferramentas de 

comunicação do desempenho ambiental de um determinado produto numa perspectiva de ciclo de vida, 

que começam a assumir um cariz muito relevante na comunicação de fornecedor-cliente, face às 

crescentes exigências de sustentabilidade da sociedade. 

Estas declarações ambientais de produto devem ser: 

a) Objectivas: os requisitos e métodos utilizados devem estar de acordo com a normalização 

existente sobre avaliação de ciclo de vida (ACV) nomeadamente a norma ISO 14040 e 



 

ISO14044 de modo a identificar os aspectos ambientais mais significativos e a induzir a 

melhoria contínua; 

b) Imparciais: relatar o desempenho ambiental dos indicadores seleccionados, sem existir valores 

de base pré-definidos; 

c) Flexíveis: face à necessidade de actualização de dados quer face a alterações de processos 

quer face a verificações externas. 

O fabricante ou o grupo de fabricantes do produto são os proprietários dos dados e responsáveis pela 

DAP, de acordo com a RCP (Regras para a Categoria de Produtos). Para além destes fabricantes, 

ninguém está autorizado a declarar o desempenho ambiental do produto, tendo em conta a norma ISO 

14025. 

A Norma ISO 21930 - Sustainability in building construction - Environmental declaration of building 

products, têm como objectivo descrever os princípios e a estrutura para a declaração ambiental de 

produtos de construção (tipo III), complementando a ISO 14025 para os produtos de construção, com 

base na utilização de dados ambientais quantificados e quando necessário informação ambiental 

adicional. 

Foram ainda desenvolvidas pelo TC 350 do CEN (Comité Europeu de Normalização) as normas 

relacionadas com DAP para materiais de construção, nomeadamente a norma EN 15804 que define as 

regras para a categoria de produtos de construção, para o desenvolvimento de DAP e a norma EN 

15942 relativa ao formato de comunicação das DAP (business-to- business) também para produtos de 

construção. 

As DAP para produtos de construção devem fornecer informação para o bom desenrolar do 

planeamento e avaliação dos edifícios, e podem também ser utilizadas pelos arquitectos, empreiteiros 

e outros, para comparar os impactes ambientais de produtos da construção sob determinadas 

condições. 

Na elaboração das DAP recorre-se à metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV/LCA), inventário 

do ciclo de vida (AICV/LCI) e/ou módulos de informação. A informação e aspectos ambientais 

relevantes que não foram abrangidas pela ACV são tratadas como informação ambiental adicional. As 

etapas do ciclo de vida incluem: a extração das matérias-primas e auxiliares, transporte das matérias-

primas e auxiliares, processo produtivo, construção, utilização e manutenção e pelo tratamento final na 

etapa de fim de vida. A norma EN 15804 possui uma abordagem modular como se verá adiante (quadro 

3). 

As DAP são feitas com base em regras previamente desenvolvidas denominadas como RCP, também 

designadas por PCR (Product Category Rules) e, que são comuns para produtos com as mesmas 

funções. A norma EN 15804 que versa a “Sustainability of construction works - EPD - core rules for the 



 

product category of construction products”, visa fornecer as regras para a categoria de produtos 

aplicáveis a produtos de construção. Estes RCP constituem a base para a construção de qualquer DAP 

para que possam ser comparáveis. As RCP, pretendem harmonizar a informação obtida e a 

metodologia de ACV utilizada para que seja possível desenvolver de forma harmonizada e transparente 

uma DAP efetuando a comparação de produtos com funções idênticas (se aplicável). 

 

 
Processo para elaborar uma DAP 

ACV 
Avaliação de Ciclo de Vida + 

RCP 
Regras para a Categoria 

de Produto = 

DAP 
Declaração Ambiental de 

Produto 

 

 

Existem três grandes tipologias de DAP, consoante o tipo de avaliação de ciclo de vida considerado: 

- do “berço-ao-túmulo”, quando considera todas as etapas do ciclo de vida do produto, ou 

- do “berço ao portão"; quando considera apenas o ciclo de vida do produto desde a extração 

até ao portão da fábrica (ou seja todas as etapas a montante do próprio fabrico e o próprio 

fabrico/produção. É o mínimo exigido nas DAP de produtos de construção (pois assume-se como 

da responsabilidade do produtor), ou 

- "berço ao portão com a opção" apenas a etapa de extracção, transporte e produção, podendo 

incluir um ou mais módulos de informação (ISO 14025, 5.4) (como seja a distribuição, ou a 

utilização ou mesmo o fim de vida ou outro).  

 

Verifica-se assim, que de acordo com a NP EN 15804+A1:2015 as DAP’s terão de no minimo abranger 

a etapa do “berço ao portão", nomeadamente quando algumas etapas específicas do ciclo de vida não 

são totalmente conhecidas. Este pode ser o caso de materiais de construção ou componentes de 

múltiplas funções para um edifício em que não são conhecidos ou possíveis de quantificação dados 

para as etapas de utilização e eliminação. 

A DAP quando expressa em módulos de informação, permite a fácil organização e expressão de 

“módulos” de dados ao longo do ciclo de vida do produto. A abordagem requer que os dados 

subjacentes sejam consistentes, reprodutíveis e comparáveis. 

Quando a DAP inclui somente determinadas etapas do ciclo de vida, a DAP torna-se um módulo de 

informação. Neste caso, a DAP é expressa por unidade de referência. 



 

Todavia, quando a DAP inclui todas as etapa do ciclo de vida, como a produção (extração, transporte 

e fabrico), a instalação no edifício, uso e manutenção, substituições, demolição, reciclagem e 

eliminação, a DAP é dita ser "do berço ao túmulo" e torna-se uma DAP de produtos de construção com 

base em ACV. Os fluxos de materiais e energia para uma DAP com base na ACV são expressos por 

unidade funcional. 

A unidade funcional é definida como a quantificação do desempenho de um produto de construção num 

edifício que é utilizado como unidade de referência numa DAP (baseada na ACV). 

A unidade funcional de um produto de construção é expressa em função das características relevantes 

e do desempenho técnico do produto de construção, quando integrados num edifício. O objectivo 

principal da unidade funcional é fornecer uma referência a que os fluxos materiais (entrada e saída de 

dados) de um produto de construção são normalizados matematicamente. Essa referência é necessária 

para a comparabilidade dos dados de ACV. Por exemplo, a unidade funcional pode ser o m2 ou o m3 

ou a tonelada.  

A unidade funcional relaciona-se com o tempo a vida de referência de um produto de construção. Onde 

a vida útil estimada de um produto de construção é menor do que a vida do edifício ou parte do edifício, 

o número de substituições necessárias para cumprir o desempenho exigido e funcionalidade ao longo 

da vida útil pode ser identificado. 

A unidade declarada (“declared unit”) é utilizada em vez da unidade funcional quando a função precisa 

do produto ou cenários para as etapas (fases) do ciclo de vida a nível de construção não são indicados 

ou são desconhecidos. Assim, a unidade declarada é aplicada no caso de DAPs "do berço ao portão" 

e "do berço ao portão com as opções ". 

Assim, as DAP são uma ferramenta de comunicação da informação ambiental de produtos/serviços 

assegurando a sua validade científica, na medida em que é um documento verificado por uma terceira 

entidade antes de publicado.  

No final do processo as DAP devem ser inscritas num programa de registo de DAP/EPD, existindo para 

tal, em Portugal, o Sistema DAP Habitat (membro da plataforma europeia Ecoplatform), programa de 

registo nacional de Declarações Ambientais do Produto (tipo III) para produtos da fileira do habitat, o 

qual coopera no registo e publicação destes documentos. 

 



 

 
Fig. 1 - Procedimento para obtenção de uma DAP (Fonte: daphabitat.pt) 

 

A Declaração Ambiental de Produto é constituída pelo seguinte conteúdo: 

• Declaração de informação geral - empresa e produto; 

• Declaração dos parâmetros ambientais oriundos da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV): 

− Declaração da informação ACV por módulo: 

− Parâmetros de caraterização de impactes ambientais; 

− Parâmetros de utilização de recursos; 

− Outra informação ambiental relativamente a diferentes categorias de resíduos e fluxos de 

saída. 

  



 

• Cenários e informação técnica adicional: 

− Etapa de processo de construção; 

− Etapa de utilização; 

− Fim de vida. 

• Informação adicional relativa a libertação de substâncias perigosas para o ar, solo e água 

durante a etapa de utilização; 

• Agregação da informação dos módulos. 

2.2.1 Tipologias de DAP 
No âmbito das regras e instruções gerais de diversos sistemas de operadores e das próprias normas, 

todos os fabricantes individuais e grupos de fabricantes associados podem declarar o desempenho 

ambiental dos seus produtos ou serviços. 

De modo a reduzir o esforço dos fabricantes individuais em obter declarações para produtos 

semelhantes, é possível estabelecerem-se classes de produtos, realizando uma única DAP. A 

realização deste tipo de DAP, por classes de produto, é exequível desde que sejam cumpridas as 

seguintes condições para os vários produtos incluídos numa mesma classe (DapHabitat, 2015): 

• terem função, desempenho técnico e utilização semelhantes; 

• pertencerem à mesma categoria de produto de modo a que se possa utilizar o mesmo 

documento RCP, incluindo a mesma unidade funcional e fronteiras do sistema, os mesmo 

critérios de exclusão, regras de alocação e parâmetros que descrevem o desempenho 

ambiental. 

A) DAP duma única empresa 
Um fabricante pode desenvolver diferentes tipos de DAP, tais como: 

• DAP de um produto específico produzido numa unidade de produção; 

• DAP média (CEN/TR 15941:2010) de um produto específico produzido em mais do que uma 

unidade de produção; 

• DAP média (CEN/TR 15941:2010) de uma classe de produto produzida numa unidade de 

produção; 

• DAP média (CEN/TR 15941:2010) de uma classe de produto produzida em mais do que uma 

unidade de produção. 



 

B) DAP dum conjunto de organizações associadas 
As associações industriais e sectoriais podem criar DAP baseadas normalmente em dados médios (dos 

dados específicos), representando em valores médios o produto dos membros associados. Assim é 

permitido a um determinado grupo de fabricantes associados, desenvolver diferentes tipos de DAP 

conjuntas, tais como: 

• DAP média (CEN/TR 15941:2010) de um produto específico produzido em unidades de 

produção de um grupo de fabricantes; 

• DAP média (CEN/TR 15941:2010) de uma classe de produto produzida em unidades de 

produção de um grupo de fabricantes. 

 

Será este último a tipologia de DAP desenvolvida – DAP média de um produto (granito) representativo 

dos materiais produzidos no setor da pedra (associadas da ANIET). 

 

 

2.2.2 Etapas do ciclo de vida e módulos de informação segundo a NP EN 
15804+A1:2015 

A informação ambiental a declarar numa DAP pode incluir todas as etapas do ciclo de vida de um 

produto, isto é, desde “o berço ao túmulo” (“cradle-to-grave”). No entanto, assume-se que uma DAP 

deverá reportar no mínimo as etapas do ciclo de vida correspondentes do “berço ao portão” (“cradle-

to-gate”). Todas as etapas do ciclo de vida consideradas deverão ser reportadas na DAP sob a forma 

de módulos de informação, segundo a NP EN 15804+A1:2015. 
  



 

Quadro 2 – Módulos de informação (fonte: NP EN 15804+A1:2015) 

 Módulo Ciclo de Vida 

A1 – A3 
Etapa de produto 

A1) Extração e processamento de matérias-primas 

A2) Transporte 

A3) Produção 

A4 – A5 
Etapa do processo de construção 

A4) Transporte 

A5) Processo de Construção e Instalação 

B 
Etapa de utilização 

B1) Utilização 

B2) Manutenção 

B3) Reparação 

B4) Substituição 

B5) Reabilitação 

B6) Energia consumida em fase operacional 

B7) Água consumida em fase operacional 

C 
Etapa de fim de vida 

C1) Desconstrução e Demolição 

C2) Transporte do produto 

C3) Processamento dos resíduos 

C4) Eliminação dos resíduos 

D 
Benefícios e cargas ambientais para 

além da fronteira do sistema 
D) Potencial de Reutilização, Reciclagem e Valorização 

 

Esta informação constitui a fronteira do sistema, que determina quais os módulos de informação e 

processos unitários que devem ser incluídos na ACV. 

 

 

2.2.3 Categorias de impacte ambiental de acordo com a NP EN 15804+A1:2015 
De acordo com a NP EN 15804+A1:2015, que aborda as regras para a categoria de produtos para a 

elaboração de declarações ambientais de produto de materiais de construção, as principais categorias 

de impacte a considerar para estes produtos de construção são as apresentadas no quadro seguinte. 

 
  



 

Quadro 3 – Categorias de impacte de acordo com a NP EN 15804+A1:2015  

Categoria de Impacte Descrição Unidade do 
parâmetro 

Aquecimento global 
Determina qual a contribuição para o aquecimento global de um 

determinado gás com efeito de estufa relativamente ao dióxido de 
carbono. 

kg CO2 eq 

Depleção da camada 
do ozono 

Este indicador mede o potencial de destruição da camada de 
ozono estratosférico causado pela libertação de químicos para o 

ambiente. 
kg CFC-11 eq 

Acidificação dos 
recursos hídricos e 
do solo 

Analisa a capacidade de certas substâncias libertadas formarem 
iões que têm um efeito prejudicial no ambiente (aumento de 

acidez). 

kg SO2 eq ou     
mol H+ eq 

Eutrofização 
Mede os impactes provenientes do elevado nível de 

macronutrientes no meio ambiente causados pelas emissões de 
nutrientes para o ar, água e solo. 

kg P04 3- eq ou   
kg P eq ou            

kg N eq 

Oxidação fotoquímica 
Quantifica a formação de substâncias reativas que são prejudiciais 

para a saúde humana e dos ecossistemas e que podem ainda 
danificar as colheitas. 

kg C2H4 eq 

Depleção de recursos 
abióticos – elementos 

Este indicador de categoria de impacte avalia o uso de recursos 
não renováveis, tais como minerais considerando as reservas e a 

taxa de desacumulação. 
kg Sb eq 

Depleção de recursos 
abióticos – 
combustíveis fósseis 

Este indicador de categoria de impacte avalia o uso de recursos 
não renováveis, tais como carvão, petróleo ou gás natural 

considerando as reservas e a taxa de desacumulação. 

MJ, poder 
calorífico inferior 

 

3 Avaliação de Ciclo de Vida  

A crescente consciencialização da importância da proteção ambiental e dos possíveis impactes 

associados aos produtos, produzidos ou consumidos, tem aumentado o interesse no desenvolvimento 

de métodos para um melhor entendimento e abordagem destes impactes, tendo em conta que os 

produtos mais sustentáveis são aqueles que possam apresentar um menor impacte no seu todo. 

A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) é a ferramenta mais adequada para a avaliação dos impactes 

ambientais associados a um produto ou serviço durante o seu ciclo de vida, tendo por base as normas 

ISO 14040 e ISO 14044 (ISO, 2006). 

A perspetiva de ciclo de vida possibilita uma visão abrangente dos sistemas de produto, considerando-

se um conceito fundamental para a sustentabilidade ambiental. Tal perspetiva inclui diversas etapas 

como as controladas pelo produtor bem como as influenciadas pelo produtor como seja a extração e 

processamento de recursos incluindo as matérias-primas e auxiliares, transporte de recursos, fabrico, 

ao transporte do produto, à sua utilização e manutenção e à sua deposição final, reutilização ou 



 

reciclagem. Desta forma, é possível identificar os “hot spots” ao longo das diferentes etapas de ciclo de 

vida, bem como as possíveis melhorias a aplicar de forma a diminuir os impactes. 

Desta forma a ACV pode ser útil: 

 na identificação de oportunidades de melhoria do desempenho ambiental dos produtos em 

vários pontos do seu ciclo de vida; 

 na informação aos decisores na indústria, em organizações governamentais e não 

governamentais (por exemplo, no planeamento estratégico, definição de prioridades, design ou 

redesign de produtos ou processos); 

 na seleção de indicadores relevantes de desempenho ambiental, incluindo técnicas de 

medição; 

 no marketing (por exemplo, na implementação de esquemas de rotulagem ecológica, 

elaboração de uma alegação ambiental ou produção de declaração ambiental de produto). 

A ACV é uma metodologia que permite analisar todo ciclo de vida de um produto ou serviço através da 

quantificação e avaliação dos potenciais impactes ambientais associados, ou seja, desde a extração 

(aquisição) de matérias-primas e auxiliares até à produção, utilização e fim de vida (“from cradle to 

grave”). Esta baseia-se na análise de sistemas onde os processos fazem parte de uma cadeia de 

subsistemas que trocam inputs (entradas) e outputs (saídas) entre si (Malça e Freire, 2006), de forma 

a identificar as áreas críticas ou as que precisam de ser melhoradas. 

A ACV divide-se em quatro fases fundamentais, segundo a norma ISO 14040, encontrando-se 

esquematizadas na fig. 2 e descritas de seguida: 

 

 

Fig. 2 – Fases de uma avaliação de ciclo de vida (fonte: NP EN ISO 14040, 2008) 

 



 

Definição do objetivo e âmbito: Esta fase inclui uma descrição do produto, processo ou atividade em 

estudo e da aplicação pretendida, finalidade do estudo, o público-alvo (a quem se pretende comunicar 

os resultados do estudo). É estabelecido o contexto no qual é inserido o estudo e são identificados os 

limites (fronteiras do sistema), a unidade funcional e efeitos ambientais a serem revistos para a 

avaliação. Deve ainda ser incluído os eventuais procedimentos de alocação2, categorias de impacte 

selecionadas, requisitos dos dados, pressupostos, limitações, requisitos da qualidade dos dados 

iniciais, tipo de revisão crítica se existente, tipo e formato do relatório requerido para o estudo. 

Inventário de ciclo de vida: esta fase envolve a recolha, identificação e quantificação de entradas e 

saídas para um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida (consumos de matérias-primas, e 

energia, resíduos e emissões para o ambiente). 

 

Avaliação de impactes do ciclo de vida: Esta fase tem como objetivo compreender e avaliar os 

potenciais impactes ambientais para um sistema utilizando os resultados do ICV (inventário ciclo de 

vida). Este processo envolve a associação dos dados de inventário a categorias específicas de impacte 

ambiental e indicadores de categoria de forma a compreender estes impactes. De notar que esta 

avaliação não é uma avaliação completa de todas as questões ambientais do sistema de produto em 

análise, mas antes das questões especificadas no objetivo e âmbito. 

Interpretação: Fase da avaliação do ciclo de vida na qual os resultados, quer do inventário, quer da 

avaliação de impacte, ou de ambas, são avaliados relativamente ao objetivo e âmbito definidos, com 

vista à obtenção de conclusões e recomendações. 

Não existe uma metodologia única para a realização da ACV. Esta avaliação é uma abordagem relativa, 

que está estruturada em torno de uma unidade funcional, a qual define o que está a ser estudado. 

Todas as análises subsequentes são portanto relativas a essa unidade funcional dado que todas as 

entradas e saídas no ICV, e consequentemente o perfil de AICV, estão relacionadas com a unidade 

funcional. 

O desempenho ambiental é medido através de uma série de categorias de impacte, tendo em conta os 

efeitos sobre o ambiente como sejam: aquecimento global, depleção de recursos abióticos, depleção 

da camada do ozono, eutrofização, oxidação fotoquímica, acidificação do solo e água entre outros. 

                                                            
2 A alocação serve para imputar cargas ambientais a produtos ou coprodutos durante as etapas do ciclo de vida. Esta técnica 
deve ser evitada, sempre que possível (por exemplo através da desagregação do sistema e expansão das fronteiras). Sempre 
que seja necessário utilizar alocação para compartimentar o sistema de entradas e saídas, os critérios de massa serão usados. 
A etapa de fabrico pode ser dividida nos principais subprocessos (ex.: extração de matérias primas, corte, serragem, polimento, 
outros acabamentos e decorações, escolha e embalagem). Quaisquer procedimentos de atribuição, com base em 
características físicas ou químicas devem ser devidamente especificados e documentados. Está excluída a possibilidade de 
aplicar critérios de repartição económica devido à sua sensibilidade para as condições específicas de mercado. Foi seguida 
uma alocação mássica sempre que não se disponha de dados específicos para um determinado produto. 



 

Recentemente a política ambiental têm-se suportado cada vez mais na abordagem “life cycle thinking”, 

que aborda a análise de todos os aspetos ambientais de um produto em todas as etapas do seu ciclo 

de vida. As melhorias específicas visadas numa determinada etapas do ciclo de vida podem afetar de 

modo adverso os impactes ambientais noutras fases do ciclo de vida do produto.  

Este princípio significa uma melhoria na utilização eficiente e eficaz dos recursos em todas as etapas 

do ciclo de vida do produto, o que inclui, por exemplo, a seleção e utilização de matérias-primas, a 

utilização de água, energia e solo, assim como a utilização de outros materiais e energia recuperada 

de resíduos (Almeida, 2014, 2016). 

Além dos impactes ambientais associados à aquisição e utilização de recursos, o esgotamento de 

recursos não renováveis, tais como depósitos minerais e combustíveis fósseis, é insustentável. O 

esgotamento de recursos também se aplica a recursos renováveis, particularmente aqueles cujas taxas 

de esgotamento a sofrer grandes alterações. 

A abordagem da gestão do ciclo de vida (“life cycle management”) inclui a abordagem “life cycle 

thinking” e a sustentabilidade operacional de um produto com vista à sua melhoria contínua ao longo 

do ciclo de via. Pode ser utilizada nos objetivos, na análise e gestão de questões relacionadas com o 

produto e atividades durante o ciclo de vida. 

Pois muitos dos impactes ambientais e sociais de um produto não ocorrem no seu local de fabrico, mas 

antes nas fases anteriores (pré-produção) e posteriores da cadeia da produção (pós-produção) 

(UNEP/SETAC 2009). 

 

 

  



 

4 Aplicação de ACV aos produtos de pedra para obtenção de uma 
DAP 

A indústria da pedra ornamental é um setor relevante do tecido empresarial nacional, com uma vasta 

gama de produtos fabricados para as mais diversas utilidades. Neste sentido, perspetiva-se cada vez 

mais uma crescente exigência de informação sobre os impactes dos materiais deste setor, de forma a 

atingir uma maior transparência na comunicação do desempenho ambiental, promovendo um 

desenvolvimento mais sustentável e uma economia mais circular. 

Neste sentido, com base numa inventariação dos consumos de energia, materiais e outros recursos e 

emissões para o ambiente (gasosas, liquidas, resíduos) associados ao ciclo de vida do produto de 

pedra (extração, fabrico, e eventualmente utilização e deposição final), aplicando a ACV, pretendeu-se 

conceber uma DAP setorial representativa dos produtos do setor da pedra (granito), com base na 

recolha, análise, cálculo e interpretação de dados representativos de empresas nacionais em termos 

de consumos e emissões para o ambiente. 

4.1 Etapas do ciclo de vida da pedra ornamental 

A indústria da pedra ornamental engloba dois tipos de atividades, a atividade extrativa e de 

transformação da pedra. Estas englobam um conjunto complexo de processos e maquinaria para 

realizar a sua atividade, conforme fluxograma geral da produção da rocha ornamental apresentado na 

fig. 3, com identificação dos principais aspetos ambientais. 

O ciclo de vida da pedra envolve as diversas etapas do ciclo de vida de materiais, desde a extração da 

pedra e outros materiais auxiliares, transporte, produção (transformação da pedra), utilização em obra 

(para diversas finalidades da construção civil, incluindo o transporte de produto, o seu uso em obra, a 

sua eventual manutenção ou reposição), e fase de fim de vida (desconstrução ou demolição, com a 

sua constituição em regra num resíduo - RDC). 

A atividade extrativa engloba a etapa de extração (A1) dos maciços de rocha ornamental em locais 

favoráveis à sua ocorrência, na maioria dos casos ocorrendo em explorações a céu aberto. 

 



 

 
Fig. 3 – Fluxograma geral da pedra ornamental (adaptado de INETI, 2001) 

 

A tecnologia associada à extração varia conforme o tipo de pedreira e o tipo de rocha em questão, 

podendo os materiais mais brandos serem explorados de forma mais simples sem recurso a explosivos 

e os mais duros com extração através de explosivos. 

As principais operações realizadas na extração da pedra ornamental são: furo, corte, derrube, 

esquartejamento, extração e acabamento (INETI, 2001). 



 

De modo a alcançar os elementos rochosos de interesse é necessário remover as camadas superficiais 

existentes, gerando uma elevada quantidade de material estéril. Seguidamente é feita a remoção do 

material através de perfuração, explosivos ou serragem com fio diamantado (INETI, 2001). As rochas 

são extraídas recorrendo normalmente a sondas de pedreira (perfuradora), instrumentos mecânicos 

como bulldozers, pás mecânicas e reboques, e a fios de aço diamantados (Velho et al, 1998).  

Após a individualização de cada talhada, é feito o derrube e esquartejamento do maciço em blocos, 

identificando os que possuem valor comercial. Valoriza-se a homogeneidade, a aplicabilidade e a 

dimensão do bloco, sendo estes levados para armazenamento e encaminhados mais tarde para 

indústrias especializadas na transformação da pedra no produto final pretendido. 

O corte da pedra deve ser de tal forma que proporcione a obtenção de blocos com dimensões 

adequadas. Normalmente, os blocos de rochas ornamentais em bruto, são separados do maciço 

aproveitando as fraturas naturais ou então por intermédio de pequenos rebentamentos, furos pouco 

espaçados, corte com fio diamantado ou corte à lâmina. Os blocos sem interesse comercial (estéreis) 

são removidos de forma a não impedir a exploração da massa mineral (Silva, 2014). 

A esta etapa de extração estão normalmente associados aspetos ambientais como o consumo de 

recursos, consumo de energia (maquinaria e transporte), emissões para a atmosfera (processo e 

associadas aos veículos) e a produção de resíduos. 

Segue-se o módulo de transporte da pedra para a unidade de transformação (A2), verificando-se que 

a maioria das empresas recorre a fornecedores nas proximidades (raio de 25 a 70 km, nomeadamente 

Penafiel, Mondim, Marco de Canavezes, Paço de Ferreira e Santo Tirso). Existem ainda empresas que 

importam pedra do Norte de África e de Espanha. 

Na etapa de produção (A3), associada à atividade transformadora da pedra, os blocos são trabalhados 

seguindo uma série de etapas e processos de acordo com o produto final pretendido. 

Sempre que possível, a transformação da rocha é feita no mesmo local que a sua extração, o que 

permite otimizar o processo e reduzir as operações de transporte. No entanto, os blocos são geralmente 

encaminhados para oficinas de tratamento nas imediações da pedreira ou para oficinas especializadas. 

As principais atividades associadas a esta etapa são a serragem, transformação do bloco em chapa, 

corte e polimento, transformação da chapa ou bloco em ladrilho ou mosaico, seleção e acabamento. 

A serragem consiste no esquadrejamento dos blocos dando-lhes uma forma paralelepipedal, 

geralmente através do uso de equipamentos de corte diamantado. Este equipamento possui um 

sistema de refrigeração por injeção de água. No caso de calcários, há também a possibilidade de utilizar 

engenhos de serragem com areia siliciosa. Para os blocos de granito é utilizada uma mistura abrasiva 

e lâminas estriadas para efetuar a serragem. Esta mistura abrasiva, constituída por granalha de aço, 



 

cal, água e estéreis produzidos durante o processo de serragem são importantes para a qualidade do 

produto serrado (INETI, 2001).  

Após a serragem, os blocos são cortados (através de processos mecânicos automatizados ou 

manualmente) utilizando água em circuito fechado, que se mistura com as partículas e poeiras geradas 

durante o corte da pedra, formando lamas. Os blocos são transformados em pequenas peças (ladrilhos, 

mosaicos ou cantarias) de dimensões personalizadas (Brodkom, 1999). 

Segue-se o polimento com abrasivos e, se necessário, o corte com as medidas pretendidas, seguindo 

para a biselagem e polimento dos topos.  

Finalmente, a fase de seleção e acabamento é um trabalho manual feito por operários especializados 

(INETI, 2001). 

Na etapa de produção estão normalmente associados aspetos ambientais como o consumo de água, 

de energia (eletricidade e gasóleo) e outros recursos, emissões para a atmosfera e a produção de 

resíduos. 

O módulo de transporte dos produtos começa com o transporte dos mesmos para o local de aplicação. 

Uma vez que os custos (económicos e ambientais) associados ao transporte entre a fábrica e o local 

da obra podem ser significativos tem-se assistido a uma tendência de racionalização da logística 

associada a esta etapa, na tentativa de minimizar os impactes ambientais da mesma. O 

armazenamento da pedra em obra não requer condições adicionais uma vez que se trata de um 

material inerte (não reativo), não gera odores nem outra tipologia de emissões para o ambiente. 

Durante o módulo de construção (A4) ou seja no processo de aplicação da pedra (colocação do 

ladrilho em obra), são produzidos resíduos deste material, provenientes de quebras ou cortes (para 

ajustes), resíduos de embalagem (cintas plásticas, plástico, e paletes de madeira caso existam), algum 

ruído e poeiras, bem como aspetos ambientais ligados à movimentação de cargas e fontes móveis 

(emissões de poeiras, gases de combustão para a atmosfera e ruído ambiente). Adicionalmente podem 

ser consumidas argamassas ou outros adesivos (colas, juntas), água e são geradas águas residuais 

aquando da lavagem. 

Os resíduos são geralmente encaminhados por operadores licenciados para aterro. Uma vez aplicados 

estes materiais não necessitam de nenhuma manutenção especial. 

A etapa de utilização (etapa B) inclui a utilização do pavimento (ou revestimento) após a sua 

instalação e as operações de limpeza / manutenção com o uso de detergente. Optou-se por um cenário 

de uma vez por semana. 

A sua reparação ou substituição não é vulgar, mas poderá acontecer por inúmeras razões (ampliações, 

restaurações, etc.). Os aspetos ambientais associados a esta eventual etapa são semelhantes aos 

descritos anteriormente. 



 

A etapa de fim de vida (etapa C), a última fase do ciclo de vida de um material pode tornar-se a 

primeira se após a demolição se seguir a reciclagem e a reutilização, ou seja, a valorização do material 

considerado em fim de vida. Apesar da potencial vida longa dos materiais de pedra (bem mais de 100 

anos), acontece por vezes os edifícios serem demolidos muito antes do fim da vida útil da pedra.  

Os resíduos de construções e demolições são amplamente usados em toda a Europa para trabalhos 

em estradas e como agregados, o que é facilitado por uma tecnologia de reciclagem que evolui 

rapidamente e que permite a recolha precisa dos vários materiais a partir dos resíduos misturados de 

demolições. A separação dos materiais proporciona uma oportunidade de reciclar e de reutilizar um 

material de construção, prolongando a sua permanência no ciclo de vida (novo ou semelhante), 

proporcionando assim estratégias de economia circular. 

 

4.2 Metodologia para elaboração da DAP 

A metodologia seguida para o desenvolvimento da DAP para o setor da pedra consistiu no 

desenvolvimento e aplicação das normas de referência existentes nomeadamente na ISO 21930, ISO 

14025, EN 15804 e regras do DAPHabitat. Envolvendo, assim, as seguintes etapas:  

• aplicação das regras da categoria de produtos de construção para a pedra (EN15804+A1). 

Seguiu-se ainda a RCP modelo base do sistema DAPHabitat; 

• abordagem no mínimo “cradle-to-gate” (do berço ao portão – saída da unidade de 

transformação) com a opção de distribuição (com recurso a dois cenários a distribuição por via 

rodoviária e por barco). As etapas de utilização (ou de uso) e a de fim de vida poderão ser 

incluídas num futuro, mesmo com recurso a cenários, mas os seus elementos e resultados 

devem ser claramente distintos; 

• quantificação de impactes ambientais, através da metodologia de avaliação de ciclo de vida 
(ACV) nomeadamente com base na ISO14040 e ISO14044, incluindo: 

- Definição do âmbito e objetivo; 

- Análise de inventário; 

- Avaliação de impactes ambientais; 

- Interpretação 

• definição de uma estrutura-modelo para as DAP: 

- Dados genéricos: produto, empresa, contactos; 



 

- Dados ambientais: dados de consumos e principalmente categorias de impacte 

ambiental quantificadas; 

- Informações sobre a fase de utilização e sobre a fase de fim de vida; 

- Informação ambiental adicional (outro tipo de informação relevante); 

- Informações sobre o organismo verificador (ou certificador) no caso de se pretender 

validar por terceiros e registar a DAP num programa para o efeito. 

Os cálculos de avaliação de impactes foram efetuados utilizando um software específico para estudos 

de ACV, o “SimaPro”, utilizando-se os fatores de caraterização publicados em 2012 do conjunto de 

métodos presente no CML 2001 (CML-IA). 

Assim, no âmbito do presente projeto foi desenvolvida uma Declaração Ambiental de Produto (DAP) 

média setorial, na qual se consideram os resultados do desempenho ambiental baseado em médias 

dos dados obtidos para diversas instalações associadas da ANIET com base em dados de 2017 

(sempre que disponíveis) e validados com dados de 2016. De mencionar que para a elaboração de 

uma DAP de um produto de uma dada empresa, deverão ser considerados dados específicos de um 

dado produto produzido numa determinada unidade fabril e num dado período de tempo. 

Foi ainda elaborado um modelo de DAP (EPD) com base nos resultados obtidos durante a ACV 

transparecendo o desempenho médio do granito fabricado pelos diversos produtores. 

Selecionaram-se as categorias de impacte ambiental de acordo como as “Regras de base para as 

categorias de produtos de construção”, de acordo com a norma NP EN 15804+A1:2015. 

Foi ainda efetuada uma ACV genérica de material em mármore, no entanto face à escassez de dados 

foi mais sumária e é apresentada no item da interpretação. 

4.3 Resultados obtidos para a DAP média setorial 

4.3.1 Objetivo e âmbito da ACV 
O objetivo desta avaliação do ciclo de vida (ACV) é identificar e avaliar o impacte ambiental associado 

à extração, transporte, produção e distribuição de pedra (granito) produzida em Portugal, 

particularmente na região Norte e Centro, com vista a identificar áreas de melhoria e fundamentar a 

quantificação de impactes de uma declaração ambiental de produto (DAP). 

Todos os fluxos de energia (combustíveis e eletricidade) e de recursos minerais (água e pedra) e outros 

recursos (ex. explosivos, fio diamantado, embalagem, gases de soldadura) foram incluídos.  

Os fluxos de saída do sistema incluíram as emissões para a atmosfera, emissões para a água e 

resíduos (do tipo não-perigoso e perigoso). 



 

4.3.2 Unidade funcional e unidade declarada 
A unidade funcional de um produto oferece a normalização quantitativa, para comparar produtos de 

função equivalente. 

Uma das principais finalidades de uma unidade funcional é a de fornecer uma referência em relação à 

qual os dados de inventários (entrada e saída do sistema) são normalizados (num sentido matemático). 

Desta forma, a unidade funcional deve ser claramente definida e mensurável. 

O desempenho ambiental refere-se a 1 tonelada de pedra - granito (unidade declarada de acordo com 

a ISO 21930) ou seja 1000 kg de granito disponível para ser entregue no cliente. 

4.3.3 Fronteira do sistema 
A fronteira do sistema define os limites do estudo e especifica que processos unitários devem ser 

incluídos na ACV. A seleção da fronteira do sistema deve ser consistente com o objetivo do estudo. Os 

critérios usados para estabelecer a fronteira do sistema devem ser identificados e explicados. 

Deve ser decidido que processos unitários irão ser incluídos no estudo e o nível de pormenor a que 

estes processos unitários devem ser estudados. 

A eliminação de etapas do ciclo de vida, processos, entradas ou saídas, apenas é permitida se não 

alterar significativamente as conclusões globais do estudo. Quaisquer decisões sobre a omissão de 

etapas do ciclo de vida, processos, entradas ou saídas, devem ser claramente referidas, devendo ser 

explicadas as razões e implicações da sua omissão. 

Também devem ser tomadas decisões quanto a que entradas e saídas devem ser incluídas e deve ser 

claramente indicado o nível de pormenor da ACV. 

Em termos das fronteiras da DAP da pedra em granito inclui de acordo com a EN15804+A1: 

• a etapa de extração de materiais (A1),  

• transporte de materiais até à unidade fabril (A2),  

• a etapa de produção dos materiais de pedra (A3) (abordagem “cradle-to-gate” A1 até A3), 

• distribuição (com recurso ao cenário por transporte rodoviário e por barco) (A4) (opção). 

Foram excluídas das fronteiras do sistema, a produção e manutenção de bens de capital, tais como 

edifícios, maquinaria, equipamentos, etc.. 

4.3.4 Inventário de ciclo de vida 
Esta fase é fundamental e crucial para o projeto pois pretende-se obter um inventário dos dados de 

entrada/saída representativos dos processos de fabrico incluindo a extração, transporte, 

processamento da pedra, e ainda a distribuição, recorrendo quer a dados fornecidos pelas empresas 

participantes quer a informação de bases de dados do Ecoinvent 3. 



 

A análise de inventário envolve a recolha de dados e procedimentos de cálculo para quantificar as 

entradas e saídas relevantes do sistema, que decorre de uma forma iterativa. 

As entradas (inputs) incluem: 

• matérias-primas (granito) e auxiliares (fio diamantado, discos, serras, óleos hidráulicos, etc.); 

• energia (elétrica e combustíveis como gasóleo, GPL); 

• água. 

As saídas (outputs) englobam: 

• Produtos (pedra em granito); 

• Energia; 

• Emissões para a atmosfera; 

• Emissões para a água; 

• Emissões para o solo; 

• Resíduos. 

 

No Quadro 4 consta a origem dos dados utilizados no inventário da pedra (granito). 

Quadro 4 – Fontes dos dados utilizados no inventário  

Etapa ciclo de vida/processo Origem dos dados 

Etapa de extração e de transporte Dados reais da indústria extrativa Portuguesa, em termos de quantidades, 

profundidade extração, explosivos, fio diamantado, etc. 

Dados reais de transporte das matérias-primas, incluindo o tipo de transporte - 

camiões e a distância percorrida até à fábrica- km). 

Dados da base de dados - ecoinvent  

Etapa de produção Dados reais da indústria Portuguesa (matérias-primas, auxiliares, embalagens, 

energia, efluentes gasosos, líquidos, resíduos) representativos de 2016 e 2017 

Dados genéricos da produção da energia elétrica Portuguesa (ano 2016) e 

combustíveis – Ecoinvent 

Dados genéricos da produção de embalagens - Ecoinvent 

Transporte para o local de construção Distância, modo de transporte, tipo de combustível  

Base de dados Ecoinvent 3 (Ecoinvent, 2014). 

 

Os dados de inventário de entrada para o módulo de produção (A3) de 1 ton de material de construção 

de pedra (pavimento) constam do quadro 3. Estes dados resultam de uma média ponderada (função 



 

da produção) de dados específicos de cada uma das empresas participantes neste projeto (nos 

processos onde o produtor têm controlo). 

Estes dados das empresas associadas da ANIET são representativas em termos tecnológicos, 

geográficos, temporais (2017), plausibilidade (através de balanço mássico), abrangência (completos e 

permitem que se retire conclusões robustas), consistentes e apresentam fiabilidade da fonte (fontes de 

dados analisadas e consideradas fiáveis). Os dados foram determinados com base em contadores, 

faturas e registos da produção. 

Quadro 5 – Dados de inventário (1000 kg de granito) – etapa fabrico (entradas) 

Entradas Unidades Granito 

Consumo de matérias-primas de pedreiras kg 1020 

Consumo anual de água l 28 

Consumo anual de eletricidade  kWh 34,021 

Consumo anual de gasóleo l 0,755 

Consumo anual de gás propano  kg 1,477 

Consumo anual de floculante kg 0,132 

Consumo anual de explosivos kg 
 

Consumo anual de fio diamantado  kg 0,063 

Consumo anual de óleo kg 0,227 

Consumo anual de discos kg 0,145 

Consumo anual de Big bags kg 0,092 

Consumo anual de filme plástico kg 0,209 

Consumo anual de cinta plástica kg 0,627 

Consumo anual de paletes de madeira  Unidades  0,895 

 

Em termos de transporte da matéria-prima granito (A2) verificou-se que a maioria recorre a 

fornecedores próprios ou externos nas proximidades (raio de 25 a 70 km, nomeadamente Penafiel, 

Mondim, Marco de Canavezes, Paço de Ferreira e Santo Tirso). Existem ainda empresas que importam 

pedra do Norte de África e de Espanha, representando porém uma percentagem menor. 

Por outro lado, verifica-se alguma retoma de paletes no mercado, embora esta prática não seja viável 

para todos os destinos nomeadamente os do estrangeiro. 

 

Os dados de saída incluíram as  

• emissões para o ar, suportadas na determinação de caudais mássicos de diversos poluentes 

(boletins de caraterização de emissões gasosas, fatores de emissão e horas de funcionamento 

de fontes de emissão); 



 

• Emissões para a água (boletins de caraterização de águas residuais, fatores de emissão e 

horas de funcionamento de fontes e/ou caudais de descarga); 

• Resíduos (com base no MIRR) incluindo quantidades e destino final (operações e transporte). 

 

No que se refere à etapa de distribuição (A4) efetuou-se um cenário de distribuição baseado numa 

extrapolação de dados das empresas de acordo com o definido no quadro seguinte. 

Quadro 6 – Cenários de distribuição do produto (A4) 

Destino Percentagem (%) 

Portugal 10 

Espanha 10 

França 15 

Holanda 5 

Inglaterra 15 

Itália 15 

Alemanha 15 

Dinamarca 5 

Noruega 5 

Suécia 5 

 

O cenário de distribuição A4 foi ainda subdividido em dois, um primeiro referente apenas a transporte 

por via rodoviária e um outro (segundo) referente a um misto (ou seja sempre que possível navio 

transfronteiriço). 

4.3.5 Avaliação de ciclo de vida 
A avaliação de impactes ambientais seguiu as normas ISO14040 e ISO14044 e incluiu as seguintes 

categorias de impacte conforme estipulado na norma NP EN 15804+A1:2015 (IPQ, 2015): 

• aquecimento global, 

• depleção da camada de ozono, 

• depleção de recursos abióticos (elementos), 

• depleção de recursos abióticos (fósseis), 

• eutrofização, 

• acidificação, 

• formação de ozono fotoquímico (oxidação fotoquímica), 



 

A metodologia incluiu a versão de Outubro de 2012 do conjunto de fatores de caraterização do CML-

IA (Leiden University), conforme preconizado na norma NP EN 15804+A1:2015 (IPQ, 2015). 

No quadro seguinte (Quadro 7) consta um resumo da informação da DAP (ver anexo 1), nomeadamente 

os valores médios obtidos na avaliação de impactes ambientais por categoria de impacte e por unidade 

de referência (1000 kg), tendo-se selecionado as categorias de impactes ambientais mencionadas na 

NP EN15804+A1:2015. 

Quadro 7 – Avaliação de impactes (1000 kg de granito) – etapa fabrico (A1 a A3) e etapa distribuição (A4) 

Entradas Unidades A1 a A3 A4 - 
rodoviário 

A 4 – 
Rodoviário e 

navio 

Aquecimento global (GWP) kg CO2 eq 60,8 263 98 

Acidificação (AP) kg SO2 eq 0,33 0,72 0,52 

Eutrofização (EP) kg (PO4)3- eq 0,35 0,13 0,07 

Oxidação fotoquímica (POCP) kg eteno eq 0,017 0,034 0,020 

Depleção da camada de ozono (ODP) kg CFC 11 eq 1,41E-5 4,84E-5 1,82E-5 

Depleção de recursos abióticos – elementos (ADe) kg Sb eq 1,99E-5 5,15E-7 1,92E-7 

Depleção de recursos abióticos – fósseis (ADf) MJ, P.C.I. 1404 4002 1504 

 

 

  



 

5 Interpretação 

Durante a etapa de produto (A1 a A3) na categoria de aquecimento global, o dióxido de carbono é a 

substância com o maior contributo (superior a 85%), seguindo-se o metano, associado ao processo de 

transporte das matérias-primas (granito), segue-se a produção da energia elétrica (maioritário) e os 

processos de extração de recursos (granito). 

Já na acidificação e na oxidação fotoquímica verifica-se que o principal responsável é a produção da 

energia elétrica (maioritário), os processos de transporte de matérias-primas, a extração de recursos 

(granito). Já a produção de embalagens contribui de forma menos significativa para estes impactes. O 

principal responsável para estas categorias é o dióxido de enxofre (mais de 65%) seguindo-se os óxidos 

de azoto, inerentes às atividades de combustão que ocorrem. Já para a oxidação fotoquímica para 

além do dióxido de enxofre ressalta-se ainda a influência do monóxido de carbono. 

Enquanto na eutrofização se verifica a relevância da produção das embalagens. 

Também no caso da depleção da camada de ozono e da depleção de recursos fósseis se verifica que 

os transportes são o maior contribuinte (mais de 40%), seguindo-se as operações na pedreira (superior 

a 30%). 

Finalmente para a Depleção de recursos abióticos – elementos (Ade) o contributo decisivo é 

proveniente da produção de fio diamantado, discos e serras, pela relevância da extração de recursos 

minerais ferrosos. 

Foram ainda estudados cenários de distribuição tendo-se concluído que em regra o transporte por navio 

transoceânico, apresenta menores impactes ambientais para as categorias em estudo, face a uma 

maior eficiência no transporte da carga. 

A energia utilizada quer no processo de fabrico e processamento do granito, quer no transporte, 

contribuem de forma decisiva para os impactes ambientais, sendo o seu “processo crítico” em termos 

ambientais. 

Da análise dos resultados individuais de cada empresa, pode-se observar que existe alguma 

variabilidade para uma mesma categoria de produtos, e que se prende com a própria constituição e 

modo de extração do granito, recursos utilizados, energia e forma de utilização da energia, tipologia de 

processo produtivo, que conduz a impactes ambientais distintos.  

No quadro 8 apresentam-se intervalos de variação determinados para as categorias  

 
  



 

Quadro 8 – Avaliação de impactes (1000 kg de mármore) – etapa fabrico (A1 a A3) 

Entradas Unidades A1 a A3 

Aquecimento global (GWP) kg CO2 eq 3 a 9 

Acidificação (AP) kg SO2 eq 0,03 a 0,05 

Eutrofização (EP) kg (PO4)3- eq 0,007 a 0,010 

Oxidação fotoquímica (POCP) kg eteno eq 0,001 a 0,004 

Depleção da camada de ozono (ODP) kg CFC 11 eq 1 a 3E-6 

Depleção de recursos abióticos – elementos (ADe) kg Sb eq 1,99E-5 

Depleção de recursos abióticos – fósseis (ADf) MJ, P.C.I. 50 a 500 

 

Numa breve análise comparativa verifica-se que em regra os menores impactes são obtidos para o 

mármore quando comparado com o granito, embora na maioria das categorias esteja numa ordem de 

grandeza semelhante. O comportamento por categoria de impacte é muito semelhante ao descrito para 

o granito, onde a energia (eletricidade e gasóleo) são as principais fontes que contribuem para a grande 

maioria das categorias de impacte. 

 

 

  



 

6 Considerações finais 

As estratégias para uma construção sustentável assentam, entre outras variáveis, na obtenção de 

materiais que possam garantir uma sustentabilidade ao longo do seu ciclo de vida, com um impacte o 

mais reduzido possível no ambiente. 

Assim, a importância de uma construção sustentável dos edifícios é hoje uma realidade que envolve 

as mais diversas partes interessadas, sendo necessário assegurar que os participantes no processo 

de construção compreendam o seu papel na gestão deste tipo de desenvolvimento, nomeadamente:  

• A indústria produza os produtos com a melhor qualidade, durabilidade e menores impactes 

ambientais, 

• Os arquitetos e engenheiros criem edifícios inovadores e sustentáveis, 

• Os empreiteiros trabalhem segundo os códigos de boas práticas estabelecidos, com vista a 

minimizar consumos, preservar recursos e minimizar emissões. 

O objetivo deste projeto consiste em desenvolver uma ferramenta inovadora para o sector da pedra, 

que permita às empresas do sector demonstrar a terceiros o desempenho ambiental (por categoria de 

impacte) e promover a sustentabilidade dos materiais ao longo do seu ciclo de vida, através de 

declarações ambientais de produto. 

As declarações ambientais de produto (DAP), também designados por EPD (Environment Product 

Declaration), assumem-se como uma importante ferramenta voluntária de comunicação de impactes 

ambientais, transparecendo para o cliente final o desempenho ambiental do produto, podendo assim 

constituir-se como um fator diferenciador e potenciador de melhorias de forma a diminuir os impactes 

ambientais do produto. 

Para que as DAP efetuadas por diferentes fabricantes sejam comparáveis entre si é fundamental que 

se baseiem em RCP, regras estabelecidas para as categorias de produtos. Foi seguida a RCP 

preconizada para produtos de construção de acordo com a NP EN15804+A1:2015. 

A metodologia selecionada para avaliar e quantificar os impactes ambientais fundamentou-se na 

avaliação do ciclo de vida (ACV), de acordo com as normas vigentes, associada às fases de extração 

e produção, ou seja do berço-à-porta (“cradle-to-gate”). Foram ainda estudados cenários de distribuição 

tendo-se concluído que em regra o transporte por navio transoceânico, apresenta menores impactes 

ambientais para as categorias em estudo. 

A maioria dos impactes ambientais desta ACV estão associados à produção de eletricidade, transporte 

de granito e às operações de extração de recursos. Assim o uso de energia apresenta-se como ponto 

crítico na ACV estudada segundo uma abordagem do berço ao portão com opções. 



 

Assim, o uso de combustíveis mais limpos, a promoção de técnicas que promovam uma utilização 

eficiente da energia (nomeadamente elétrica), associada à otimização da gestão de outros recursos 

incluindo a água, minimização de resíduos, boas práticas na lavra mineira, contribuem decisivamente 

para uma minimização de impactes ambientais, com vista a uma construção sustentável com base em 

materiais de pedra. 
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Anexos 

Anexo I – Fatores de caracterização 

 

Quadro 9 – Fatores de caracterização relativos à Depleção Abiótica de recursos não fósseis (fonte: CML-
IA baseline V3.03 e PT EN 15804+A1:2015). 

Depleção de recursos abióticos (elementos) Emissão inicial 
ou extração Unidade 

Fator de 
caracterização 

kg Sb eq 

Substância    

Aluminium Raw kg 1,09E-09 

Antimony Raw kg 1,00E+00 

Arsenic Raw kg 2,97E-03 

Barium Raw kg 6,04E-06 

Beryllium Raw kg 1,26E-05 

Bismuth Raw kg 4,11E-02 

Boron Raw kg 4,27E-03 

Bromine Raw kg 4,39E-03 

Cadmium Raw kg 1,57E-01 

Chlorine Raw kg 2,71E-05 

Chromium Raw kg 4,43E-04 

Cobalt Raw kg 1,57E-05 

Copper Raw kg 1,37E-03 

Copper, 0.52% in sulfide, Cu 0.27% and Mo 8.2E-3% in crude ore Raw kg 1,37E-03 

Copper, 0.59% in sulfide, Cu 0.22% and Mo 8.2E-3% in crude ore Raw kg 1,37E-03 

Copper, 0.97% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 4.1E-2% in crude ore Raw kg 1,37E-03 

Copper, 0.99% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 8.2E-3% in crude ore Raw kg 1,37E-03 

Copper, 1.13% in sulfide, Cu 0.76% and Ni 0.76% in crude ore Raw kg 1,37E-03 

Copper, 1.18% in sulfide, Cu 0.39% and Mo 8.2E-3% in crude ore Raw kg 1,37E-03 

Copper, 1.42% in sulfide, Cu 0.81% and Mo 8.2E-3% in crude ore Raw kg 1,37E-03 

Copper, 2.19% in sulfide, Cu 1.83% and Mo 8.2E-3% in crude ore Raw kg 1,37E-03 

Copper, Cu 0.2%, in mixed ore Raw kg 1,37E-03 

Copper, Cu 0.38%, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Zn 0.63%, Pb 0.014%, in ore Raw kg 1,37E-03 

Copper, Cu 3.2E+0%, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0% in ore Raw kg 1,37E-03 

Copper, Cu 5.2E-2%, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2% in ore Raw kg 1,37E-03 

Gallium Raw kg 1,46E-07 

Germanium Raw kg 6,52E-07 

Gold Raw kg 5,20E+01 

Gold, Au 1.1E-4%, Ag 4.2E-3%, in ore Raw kg 5,20E+01 

Gold, Au 1.3E-4%, Ag 4.6E-5%, in ore Raw kg 5,20E+01 

Gold, Au 1.8E-4%, in mixed ore Raw kg 5,20E+01 

Gold, Au 2.1E-4%, Ag 2.1E-4%, in ore Raw kg 5,20E+01 

Gold, Au 4.3E-4%, in ore Raw kg 5,20E+01 



 

Depleção de recursos abióticos (elementos) Emissão inicial 
ou extração Unidade 

Fator de 
caracterização 

kg Sb eq 

Gold, Au 4.9E-5%, in ore Raw kg 5,20E+01 

Gold, Au 5.4E-4%, Ag 1.5E-5%, in ore Raw kg 5,20E+01 

Gold, Au 6.7E-4%, in ore Raw kg 5,20E+01 

Gold, Au 6.8E-4%, Ag 1.5E-4%, in ore Raw kg 5,20E+01 

Gold, Au 7.1E-4%, in ore Raw kg 5,20E+01 

Gold, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore Raw kg 5,20E+01 

Gold, Au 9.7E-5%, Ag 7.6E-5%, in ore Raw kg 5,20E+01 

Indium Raw kg 6,89E-03 

Iodine Raw kg 2,50E-02 

Iron Raw kg 5,24E-08 

Lead Raw kg 6,34E-03 

Lead, Pb 0.014%, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, in ore Raw kg 6,34E-03 

Lead, Pb 3.6E-1%, in mixed ore Raw kg 6,34E-03 

Lithium Raw kg 1,15E-05 

Magnesium Raw kg 2,02E-09 

Manganese Raw kg 2,54E-06 

Mercury Raw kg 9,22E-02 

Molybdenum Raw kg 1,78E-02 

Molybdenum, 0.010% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 1.83% in crude ore Raw kg 1,78E-02 

Molybdenum, 0.014% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.81% in crude ore Raw kg 1,78E-02 

Molybdenum, 0.016% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.27% in crude ore Raw kg 1,78E-02 

Molybdenum, 0.022% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.22% in crude ore Raw kg 1,78E-02 

Molybdenum, 0.022% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.36% in crude ore Raw kg 1,78E-02 

Molybdenum, 0.025% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.39% in crude ore Raw kg 1,78E-02 

Molybdenum, 0.11% in sulfide, Mo 0.41% and Cu 0.36% in crude ore Raw kg 1,78E-02 

Nickel Raw kg 6,53E-05 

Nickel, 1.13% in sulfide, Ni 0.76% and Cu 0.76% in crude ore Raw kg 6,53E-05 

Nickel, 1.13% in sulfides, 0.76% in crude ore Raw kg 6,53E-05 

Nickel, 1.98% in silicates, 1.04% in crude ore Raw kg 6,53E-05 

Nickel, Ni 2.3E+0%, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Rh 2.0E-5%, Cu 3.2E+0% in ore Raw kg 6,53E-05 

Nickel, Ni 3.7E-2%, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Rh 2.4E-5%, Cu 5.2E-2% in ore Raw kg 6,53E-05 

Niobium Raw kg 1,93E-05 

Palladium Raw kg 5,71E-01 

Palladium, Pd 2.0E-4%, Pt 4.8E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in 
ore Raw kg 5,71E-01 

Palladium, Pd 7.3E-4%, Pt 2.5E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in 
ore Raw kg 5,71E-01 

Phosphorus Raw kg 5,52E-06 

Phosphorus, 18% in apatite, 4% in crude ore Raw kg 5,52E-06 

Platinum Raw kg 2,22E+00 

Platinum, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in 
ore Raw kg 2,22E+00 

Platinum, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore Raw kg 2,22E+00 



 

Depleção de recursos abióticos (elementos) Emissão inicial 
ou extração Unidade 

Fator de 
caracterização 

kg Sb eq 

Potassium Raw kg 1,60E-08 

Rhenium Raw kg 6,03E-01 

Selenium Raw kg 1,94E-01 

Silicon Raw kg 1,40E-11 

Silver Raw kg 1,18E+00 

Silver, 0.007% in sulfide, Ag 0.004%, Pb, Zn, Cd, In Raw kg 1,18E+00 

Silver, 3.2ppm in sulfide, Ag 1.2ppm, Cu and Te, in crude ore Raw kg 1,18E+00 

Silver, Ag 1.5E-4%, Au 6.8E-4%, in ore Raw kg 1,18E+00 

Silver, Ag 1.5E-5%, Au 5.4E-4%, in ore Raw kg 1,18E+00 

Silver, Ag 2.1E-4%, Au 2.1E-4%, in ore Raw kg 1,18E+00 

Silver, Ag 4.2E-3%, Au 1.1E-4%, in ore Raw kg 1,18E+00 

Silver, Ag 4.6E-5%, Au 1.3E-4%, in ore Raw kg 1,18E+00 

Silver, Ag 5.4E-3%, in mixed ore Raw kg 1,18E+00 

Silver, Ag 7.6E-5%, Au 9.7E-5%, in ore Raw kg 1,18E+00 

Silver, Ag 9.7E-4%, Au 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore Raw kg 1,18E+00 

Sodium Raw kg 5,50E-08 

Strontium Raw kg 7,07E-07 

Sulfur Raw kg 1,93E-04 

Tantalum Raw kg 4,06E-05 

Tellurium Raw kg 4,07E+01 

Thallium Raw kg 2,43E-05 

Tin Raw kg 1,62E-02 

Titanium Raw kg 2,79E-08 

Tungsten Raw kg 4,52E-03 

Uranium Raw kg 1,40E-03 

Uranium, 2291 GJ per kg Raw kg 1,40E-03 

Uranium, 451 GJ per kg Raw kg 1,40E-03 

Uranium, 560 GJ per kg Raw kg 1,40E-03 

Vanadium Raw kg 7,70E-07 

Yttrium Raw kg 5,69E-07 

Zinc Raw kg 5,38E-04 

Zinc 9%, Lead 5%, in sulfide Raw kg 5,38E-04 

Zinc, Zn 0.63%, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore Raw kg 5,38E-04 

Zinc, Zn 3.1%, in mixed ore Raw kg 5,38E-04 

Zirconium Raw kg 5,44E-06 

 

 

 

 



 

Quadro 10 – Fatores de caracterização relativos à Depleção Abiótica (combustíveis fósseis) (fonte: CML-
IA baseline V3.03). 

Depleção de recursos abióticos (fósseis) 
Emissão 
inicial ou 
extração 

Unidade 
Fator de 
caracterização 
MJ 

Substância    

Coal, 18 MJ per kg Raw kg 1,80E+01 

Coal, 26.4 MJ per kg Raw kg 2,64E+01 

Coal, 29.3 MJ per kg Raw kg 2,93E+01 

Coal, bituminous, 24.8 MJ per kg Raw kg 2,48E+01 

Coal, brown Raw kg 9,90E+00 

Coal, brown, 10 MJ per kg Raw kg 1,00E+01 

Coal, brown, 8 MJ per kg Raw kg 8,00E+00 

Coal, feedstock, 26.4 MJ per kg Raw kg 2,64E+01 

Coal, hard Raw kg 1,91E+01 

Coal, hard, 30.7 MJ per kg Raw kg 3,07E+01 

Energy, from coal Raw MJ 1,00E+00 

Energy, from coal, brown Raw MJ 1,00E+00 

Energy, from gas, natural Raw MJ 1,00E+00 

Energy, from oil Raw MJ 1,00E+00 

Energy, from sulfur Raw MJ 1,00E+00 

Energy, unspecified Raw MJ 1,00E+00 

Gas, mine, off-gas, process, coal mining/kg Raw KG 4,98E+01 

Gas, mine, off-gas, process, coal mining/m3 Raw m3 3,98E+01 

Gas, natural, 30.3 MJ per kg Raw KG 3,03E+01 

Gas, natural, 35 MJ per m3 Raw m3 3,50E+01 

Gas, natural, 36.6 MJ per m3 Raw m3 3,66E+01 

Gas, natural, 46.8 MJ per kg Raw KG 4,68E+01 

Gas, natural, feedstock, 35 MJ per m3 Raw m3 3,50E+01 

Gas, natural, feedstock, 46.8 MJ per kg Raw kg 4,68E+01 

Gas, natural/kg Raw kg 4,79E+01 

Gas, natural/m3 Raw m3 3,83E+01 

Gas, off-gas, oil production Raw m3 3,98E+01 

Gas, petroleum, 35 MJ per m3 Raw m3 3,50E+01 

Methane Raw kg 5,55E+01 

Oil, crude Raw kg 4,58E+01 

Oil, crude, 38400 MJ per m3 Raw m3 3,84E+04 

Oil, crude, 41 MJ per kg Raw kg 4,10E+01 

Oil, crude, 42 MJ per kg Raw kg 4,20E+01 

Oil, crude, 42.6 MJ per kg Raw kg 4,26E+01 

Oil, crude, 42.7 MJ per kg Raw kg 4,27E+01 

Oil, crude, feedstock, 41 MJ per kg Raw kg 4,10E+01 

Oil, crude, feedstock, 42 MJ per kg Raw kg 4,20E+01 

 



 

Quadro 11 – Fatores de caracterização relativos ao potencial de Acidificação do solo e água (fonte: CML-
IA baseline V3.03). 

Acidificação do solo e da água Emissão inicial ou 
extração Unidade 

Fator de 
caracterização 
kg SO2 eq 

Substância    

Ammonia Air kg 1,60E+00 

Nitric oxide Air kg 7,60E-01 

Nitrogen dioxide Air kg 5,00E-01 

Nitrogen oxides Air kg 5,00E-01 

Sulfur dioxide Air kg 1,20E+00 

Sulfur monoxide Air kg 1,20E+00 

Sulfur trioxide Air kg 9,60E-01 

Sulfuric acid Air kg 7,80E-01 

 

Quadro 12 – Fatores de caracterização relativos à depleção potencial da Camada de Ozono estratosférica 
(fonte: CML-IA baseline V3.03). 

Depleção da Camada de Ozono Emissão inicial ou 
extração Unidade 

Fator de 
caracterização 
kg CFC-11 eq 

Substância    

Ethane, 1-chloro-1,1-difluoro-, HCFC-142b Air kg 7,00E-02 

Ethane, 1,1-dichloro-1-fluoro-, HCFC-141b Air kg 1,20E-01 

Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 Air kg 1,20E-01 

Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-2-bromo-, Halon 2401 Air kg 2,50E-01 

Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 Air kg 1,00E+00 

Ethane, 1,2-dibromotetrafluoro-, Halon 2402 Air kg 6,00E+00 

Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 Air kg 9,40E-01 

Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro-, HCFC-124 Air kg 2,00E-02 

Ethane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro-, HCFC-123 Air kg 2,00E-02 

Ethane, chloropentafluoro-, CFC-115 Air kg 4,40E-01 

Halothane Air kg 1,40E-01 

Methane, bromo-, Halon 1001 Air kg 3,80E-01 

Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 Air kg 6,00E+00 

Methane, bromodifluoro-, Halon 1201 Air kg 1,40E+00 

Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 Air kg 1,20E+01 

Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 Air kg 5,00E-02 

Methane, dibromodifluoro-, Halon 1202 Air kg 1,30E+00 

Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 Air kg 1,00E+00 

Methane, monochloro-, R-40 Air kg 2,00E-02 

Methane, tetrachloro-, CFC-10 Air kg 7,30E-01 

Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 Air kg 1,00E+00 

Propane, 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoro-, HCFC-225cb Air kg 3,00E-02 

Propane, 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoro-, HCFC-225ca Air kg 2,00E-02 



 

Quadro 13 – Fatores de caracterização relativos ao potencial de Aquecimento Global (GWP100a) (fonte: 
CML-IA baseline V3.03). 

Aquecimento Global Emissão inicial 
ou extração Unidade 

Fator de 
caracterização 
kg CO2 eq 

Substância    

1-Propanol, 3,3,3-trifluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-, HFE-7100 Air kg 2,97E+02 

1-Propanol, 3,3,3-trifluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-, HFE-7100 Air kg 2,97E+02 

Butane, perfluoro- Air kg 8,86E+03 

Butane, perfluorocyclo-, PFC-318 Air kg 1,03E+04 

Carbon dioxide Air kg 1,00E+00 

Carbon dioxide, fossil Air kg 1,00E+00 

Carbon dioxide, land transformation Air kg 1,00E+00 

Cis-perfluorodecalin Air kg 7,50E+03 

Dinitrogen monoxide Air kg 2,98E+02 

Ethane, 1-chloro-1,1-difluoro-, HCFC-142b Air kg 2,31E+03 

Ethane, 1-chloro-2,2,2-trifluoro-(difluoromethoxy)-, HCFE-235da2 Air kg 3,50E+02 

Ethane, 1,1-dichloro-1-fluoro-, HCFC-141b Air kg 7,25E+02 

Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a Air kg 1,24E+02 

Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 Air kg 1,46E+02 

Ethane, 1,1,1-trifluoro-, HFC-143a Air kg 4,47E+03 

Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a Air kg 1,43E+03 

Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 Air kg 6,13E+03 

Ethane, 1,2-dibromotetrafluoro-, Halon 2402 Air kg 1,64E+03 

Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 Air kg 1,00E+04 

Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro-, HCFC-124 Air kg 6,09E+02 

Ethane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro-, HCFC-123 Air kg 7,70E+01 

Ethane, chloropentafluoro-, CFC-115 Air kg 7,37E+03 

Ethane, hexafluoro-, HFC-116 Air kg 1,22E+04 

Ethane, pentafluoro-, HFC-125 Air kg 3,50E+03 

Ether, 1,1,1-trifluoromethyl methyl-, HFE-143a Air kg 7,56E+02 

Ether, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl-, HFE-347mcc3 Air kg 5,75E+02 

Ether, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl-, HFE-347pcf2 Air kg 5,80E+02 

Ether, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl methyl-, HFE-254cb2 Air kg 3,59E+02 

Ether, 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl-, HFE-356pcc3 Air kg 1,10E+02 

Ether, di(difluoromethyl), HFE-134 Air kg 6,32E+03 

Ether, difluoromethyl 2,2,2-trifluoroethyl-, HFE-245cb2 Air kg 7,08E+02 

Ether, difluoromethyl 2,2,2-trifluoroethyl-, HFE-245fa2 Air kg 6,59E+02 

Ether, nonafluorobutane ethyl-, HFE569sf2 (HFE-7200) Air kg 5,90E+01 

Ether, pentafluoromethyl-, HFE-125 Air kg 1,49E+04 

Hexane, perfluoro- Air kg 9,30E+03 

HFE-236ca12 (HG-10) Air kg 2,80E+03 

HFE-338pcc13 (HG-01) Air kg 1,50E+03 

HFE-43-10pccc124 (H-Galden1040x) Air kg 1,87E+03 

Methane Air kg 2,50E+01 



 

Aquecimento Global Emissão inicial 
ou extração Unidade 

Fator de 
caracterização 
kg CO2 eq 

Methane, biogenic Air kg 2,23E+01 

Methane, bromo-, Halon 1001 Air kg 5,00E+00 

Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 Air kg 1,89E+03 

Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 Air kg 7,14E+03 

Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 Air kg 1,81E+03 

Methane, chlorotrifluoro-, CFC-13 Air kg 1,44E+04 

Methane, dichloro-, HCC-30 Air kg 8,70E+00 

Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 Air kg 1,09E+04 

Methane, difluoro-, HFC-32 Air kg 6,75E+02 

Methane, fossil Air kg 2,50E+01 

Methane, monochloro-, R-40 Air kg 1,30E+01 

Methane, tetrachloro-, CFC-10 Air kg 1,40E+03 

Methane, tetrafluoro-, CFC-14 Air kg 7,39E+03 

Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 Air kg 4,75E+03 

Methane, trifluoro-, HFC-23 Air kg 1,48E+04 

Nitrogen fluoride Air kg 1,72E+04 

Pentane, 2,3-dihydroperfluoro-, HFC-4310mee Air kg 1,64E+03 

Pentane, dodecafluoro-, PFC-4-1-12 Air kg 9,16E+03 

PFPMIE Air kg 1,03E+04 

Propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-, HFC-227ea Air kg 3,22E+03 

Propane, 1,1,1,3,3-pentafluoro-, HFC-245fa Air kg 1,03E+03 

Propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, HCFC-236fa Air kg 9,81E+03 

Propane, 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoro-, HCFC-225cb Air kg 5,95E+02 

Propane, 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoro-, HCFC-225ca Air kg 1,22E+02 

Propane, perfluoro- Air kg 8,83E+03 

Sulfur hexafluoride Air kg 2,28E+04 

Trifluoromethylsulfur pentafluoride Air kg 1,77E+04 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 14 – Fatores de caracterização relativos ao potencial de Eutrofização (fonte: CML-IA baseline 
V3.03). 

Eutrofização Emissão inicial ou 
extração Unidade 

Fator de 
caracterização 
kg PO4 eq 

Substância    

Ammonia Water kg 3,50E-01 

Ammonium, ion Water kg 3,30E-01 

COD, Chemical Oxygen Demand Water kg 2,20E-02 

Nitrate Water kg 1,00E-01 

Nitric acid Water kg 1,00E-01 

Nitrite Water kg 1,00E-01 

Nitrogen Water kg 4,20E-01 

Nitrogen oxides Water kg 1,30E-01 

Nitrogen, total Water kg 4,20E-01 

Phosphate Water kg 1,00E+00 

Phosphoric acid Water kg 9,70E-01 

Phosphorus Water kg 3,06E+00 

Phosphorus pentoxide Water kg 1,34E+00 

Phosphorus, total Water kg 3,06E+00 

Ammonia Air kg 3,50E-01 

Ammonium, ion Air kg 3,30E-01 

Dinitrogen monoxide Air kg 2,70E-01 

Nitrate Air kg 1,00E-01 

Nitric acid Air kg 1,00E-01 

Nitric oxide Air kg 2,00E-01 

Nitrogen dioxide Air kg 1,30E-01 

Nitrogen oxides Air kg 1,30E-01 

Nitrogen, total Air kg 4,20E-01 

Phosphate Air kg 1,00E+00 

Phosphoric acid Air kg 9,70E-01 

Phosphorus Air kg 3,06E+00 

Phosphorus pentoxide Air kg 1,34E+00 

Phosphorus, total Air kg 3,06E+00 

Ammonia Soil kg 3,50E-01 

Ammonium, ion Soil kg 3,30E-01 

Nitrate Soil kg 1,00E-01 

Nitric acid Soil kg 1,00E-01 

Nitrogen Soil kg 4,20E-01 

Nitrogen oxides Soil kg 1,30E-01 

Nitrogen, total Soil kg 4,20E-01 

Phosphate Soil kg 1,00E+00 

Phosphoric acid Soil kg 9,70E-01 

Phosphorus Soil kg 3,06E+00 

Phosphorus pentoxide Soil kg 1,34E+00 

Phosphorus, total Soil kg 3,06E+00 



 

Quadro 15 – Fatores de caracterização relativos ao potencial de formação do Ozono troposférico (fonte: 
CML-IA baseline V3.03). 

Formação do Ozono Fotoquímico Emissão inicial ou 
extração Unidade 

Fator de 
caracterização 
kg C2H4 eq 

Substância    

1-Butanol Air kg 6,20E-01 

1-Butene Air kg 1,08E+00 

1-Butene, 2-methyl- Air kg 7,71E-01 

1-Butene, 3-methyl- Air kg 6,71E-01 

1-Hexene Air kg 8,74E-01 

1-Pentene Air kg 9,77E-01 

1-Propanol Air kg 5,61E-01 

2-Butanol Air kg 4,00E-01 

2-Butanone, 3-methyl- Air kg 3,64E-01 

2-Butene (cis) Air kg 1,15E+00 

2-Butene (trans) Air kg 1,13E+00 

2-Butene, 2-methyl- Air kg 8,42E-01 

2-Hexanone Air kg 5,72E-01 

2-Hexene (cis) Air kg 1,07E+00 

2-Hexene (trans) Air kg 1,07E+00 

2-Methyl-1-propanol Air kg 3,60E-01 

2-Methyl-2-butanol Air kg 2,28E-01 

2-Pentanone Air kg 5,48E-01 

2-Pentene (cis) Air kg 1,12E+00 

2-Pentene (trans) Air kg 1,12E+00 

2-Propanol Air kg 1,88E-01 

3-Hexanone Air kg 5,99E-01 

3-Methyl-1-butanol Air kg 4,33E-01 

3-Pentanol Air kg 5,95E-01 

3-Pentanone Air kg 4,14E-01 

3,3-Dimethyl-2-butanone Air kg 3,23E-01 

4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone Air kg 3,07E-01 

4-Methyl-2-pentanone Air kg 4,90E-01 

Acetaldehyde Air kg 6,41E-01 

Acetic acid Air kg 9,70E-02 

Acetone Air kg 9,40E-02 

Benzaldehyde Air kg 9,20E-02 

Benzene Air kg 2,18E-01 

Benzene, 1,2,3-trimethyl- Air kg 1,27E+00 

Benzene, 1,2,4-trimethyl- Air kg 1,28E+00 

Benzene, 1,3,5-trimethyl- Air kg 1,38E+00 

Benzene, 3,5-dimethylethyl- Air kg 1,32E+00 

Benzene, ethyl- Air kg 7,30E-01 

Butadiene Air kg 8,51E-01 



 

Formação do Ozono Fotoquímico Emissão inicial ou 
extração Unidade 

Fator de 
caracterização 
kg C2H4 eq 

Butanal Air kg 7,95E-01 

Butane Air kg 3,52E-01 

Butane, 2,2-dimethyl- Air kg 2,41E-01 

Butane, 2,3-dimethyl- Air kg 5,41E-01 

Butanol, 2-methyl-1- Air kg 4,89E-01 

Butanol, 3-methyl-2- Air kg 4,06E-01 

Butyl acetate Air kg 2,69E-01 

Carbon monoxide Air kg 2,70E-02 

Carbon monoxide, biogenic Air kg 2,70E-02 

Carbon monoxide, fossil Air kg 2,70E-02 

Chloroform Air kg 2,30E-02 

Cumene Air kg 5,00E-01 

Cyclohexane Air kg 2,90E-01 

Cyclohexanol Air kg 5,18E-01 

Cyclohexanone Air kg 2,99E-01 

Decane Air kg 3,84E-01 

Diethyl ether Air kg 4,45E-01 

Diisopropyl ether Air kg 3,98E-01 

Dimethyl carbonate Air kg 2,50E-02 

Dimethyl ether Air kg 1,89E-01 

Dodecane Air kg 3,57E-01 

Ethane Air kg 1,23E-01 

Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 Air kg 9,00E-03 

Ethanol Air kg 3,99E-01 

Ethanol, 2-butoxy- Air kg 4,83E-01 

Ethanol, 2-ethoxy- Air kg 3,86E-01 

Ethanol, 2-methoxy- Air kg 3,07E-01 

Ethene Air kg 1,00E+00 

Ethene, dichloro- (cis) Air kg 4,47E-01 

Ethene, dichloro- (trans) Air kg 3,92E-01 

Ethene, tetrachloro- Air kg 2,90E-02 

Ethene, trichloro- Air kg 3,25E-01 

Ethyl acetate Air kg 2,09E-01 

Ethylene glycol Air kg 3,73E-01 

Ethyne Air kg 8,50E-02 

Formaldehyde Air kg 5,19E-01 

Formic acid Air kg 3,20E-02 

Heptane Air kg 4,94E-01 

Hexane Air kg 4,82E-01 

Hexane, 2-methyl- Air kg 4,11E-01 

Hexane, 3-methyl- Air kg 3,64E-01 

Isobutane Air kg 3,07E-01 



 

Formação do Ozono Fotoquímico Emissão inicial ou 
extração Unidade 

Fator de 
caracterização 
kg C2H4 eq 

Isobutene Air kg 6,27E-01 

Isobutyraldehyde Air kg 5,14E-01 

Isopentane Air kg 4,05E-01 

Isoprene Air kg 1,09E+00 

Isopropyl acetate Air kg 2,11E-01 

m-Xylene Air kg 1,11E+00 

Methane Air kg 6,00E-03 

Methane, biogenic Air kg 6,00E-03 

Methane, dichloro-, HCC-30 Air kg 6,80E-02 

Methane, dimethoxy- Air kg 1,64E-01 

Methane, fossil Air kg 6,00E-03 

Methane, monochloro-, R-40 Air kg 5,00E-03 

Methanol Air kg 1,40E-01 

Methyl acetate Air kg 5,90E-02 

Methyl ethyl ketone Air kg 3,73E-01 

Methyl formate Air kg 2,70E-02 

N-octane Air kg 4,53E-01 

N-propylbenzene Air kg 6,36E-01 

Nitric oxide Air kg 4,27E-01 

Nitrogen dioxide Air kg 2,80E-02 

Nonane Air kg 4,14E-01 

o-Xylene Air kg 1,05E+00 

p-Xylene Air kg 1,01E+00 

Pentanal Air kg 7,65E-01 

Pentane Air kg 3,95E-01 

Pentane, 2-methyl- Air kg 4,20E-01 

Pentane, 3-methyl- Air kg 4,79E-01 

Propanal Air kg 7,98E-01 

Propane Air kg 1,76E-01 

Propane, 2,2-dimethyl- Air kg 1,73E-01 

Propene Air kg 1,12E+00 

Propionic acid Air kg 1,50E-01 

Propyl acetate Air kg 2,82E-01 

Propylene glycol Air kg 4,57E-01 

Propylene glycol methyl ether Air kg 3,55E-01 

Propylene glycol t-butyl ether Air kg 4,63E-01 

s-Butyl acetate Air kg 2,75E-01 

Styrene Air kg 1,42E-01 

Sulfur dioxide Air kg 4,80E-02 

Sulfur monoxide Air kg 4,80E-02 

t-Butyl acetate Air kg 5,30E-02 

t-Butyl alcohol Air kg 1,06E-01 



 

Formação do Ozono Fotoquímico Emissão inicial ou 
extração Unidade 

Fator de 
caracterização 
kg C2H4 eq 

t-Butyl ethyl ether Air kg 2,44E-01 

t-Butyl methyl ether Air kg 1,75E-01 

Toluene Air kg 6,37E-01 

Toluene, 2-ethyl- Air kg 8,98E-01 

Toluene, 3-ethyl- Air kg 1,02E+00 

Toluene, 3,5-diethyl- Air kg 1,29E+00 

Toluene, 4-ethyl- Air kg 9,06E-01 

Undecane Air kg 3,84E-01 

 

 

Quadro 16 – Fatores de caracterização relativos ao consumo energético fóssil, não renovável (fonte: 
CED V1.09). 

Non renewable, fossil Emissão inicial ou 
extração Unidade 

Fator de 
caracterização 
MJ 

Substância    

Coal, 18 MJ per kg Raw kg 18 

Coal, 26.4 MJ per kg Raw kg 26,4 

Coal, 29.3 MJ per kg Raw kg 29,3 

Coal, bituminous, 24.8 MJ per kg Raw kg 24,8 

Coal, brown Raw kg 9,9 

Coal, brown, 10 MJ per kg Raw kg 10 

Coal, brown, 8 MJ per kg Raw kg 8 

Coal, feedstock, 26.4 MJ per kg Raw kg 26,4 

Coal, hard Raw kg 19,1 

Coal, hard, 30.7 MJ per kg Raw kg 30,7 

Energy, from coal Raw MJ 1 

Energy, from coal, brown Raw MJ 1 

Energy, from gas, natural Raw MJ 1 

Energy, from oil Raw MJ 1 

Energy, from peat Raw MJ 1 

Energy, from sulfur Raw MJ 1 

Energy, unspecified Raw MJ 1 

Gas, mine, off-gas, process, coal mining/kg Raw kg 49,8 

Gas, mine, off-gas, process, coal mining/m3 Raw m3 39,8 

Gas, natural, 30.3 MJ per kg Raw kg 30,3 

Gas, natural, 35 MJ per m3 Raw m3 35 

Gas, natural, 36.6 MJ per m3 Raw m3 36,6 

Gas, natural, 46.8 MJ per kg Raw kg 46,8 

Gas, natural, feedstock, 35 MJ per m3 Raw m3 35 

Gas, natural, feedstock, 46.8 MJ per kg Raw kg 46,8 



 

Non renewable, fossil Emissão inicial ou 
extração Unidade 

Fator de 
caracterização 
MJ 

Gas, natural/kg Raw kg 47,9 

Gas, natural/m3 Raw m3 38,3 

Gas, off-gas, oil production Raw m3 39,8 

Gas, petroleum, 35 MJ per m3 Raw m3 35 

Methane Raw kg 55,53 

Oil, crude Raw kg 45,8 

Oil, crude, 38400 MJ per m3 Raw m3 38400 

Oil, crude, 41 MJ per kg Raw kg 41 

Oil, crude, 42 MJ per kg Raw kg 42 

Oil, crude, 42.6 MJ per kg Raw kg 42,6 

Oil, crude, 42.7 MJ per kg Raw kg 42,7 

Oil, crude, feedstock, 41 MJ per kg Raw kg 41 

Oil, crude, feedstock, 42 MJ per kg Raw kg 42 

Peat Raw kg 13 

Peat Raw kg 9 
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