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Justificativa

Fonte: GBC Brasil



Objetivos

• Contribuir para um melhor entendimento acerca
da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) aplicadoda Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) aplicado
ao setor de Revestimentos Cerâmicos.

• Apresentar, com bases bibliográficas, estudos de
ACV realizados nas indústrias de revestimentos.



Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)



ACV

• É uma técnica para a “compilação e a
avaliação das entradas, das saídas e
dos impactos ambientais potenciais de
um sistema de produto ao longo de
seu ciclo de vida”.seu ciclo de vida”.

• Desde a retirada de matérias primas que entram
no sistema produtivo (berço) até a disposição do
produto final (túmulo).



ACV



ACV - escopo

(IBANEZ-FORES; BOVEA; SIMO, 2011)



ACV - inventário

(BOVEA et al., 2010)



ACV - impactos

Esquema ilustrativo da avaliação de impacto e os elementos que a compõe.



ACV

Revestimentos

Cerâmicos

Portugal (ALMEIDA; DIAS; ARROJA, 2015)

Espanha (BENVENISTE et al., 2011)

Tailândia (TIKUL; SRICHANDR, 2010)

Estatístico/Espanha (IBANEZ-FORES et al., 2011)

Espanha (BOVEA et al., 2010)

Itália (PINI et al., 2014)

Blocos (SOUZA et. al., 2016)

Telhas (SOUZA et. al., 2015)

ACV

Apenas 

uma etapa

Brasil

Argila (BOVEA et al., 2007)

Embalagem (BOVEA et al., 2006)
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Objetivos

Portugal
(ALMEIDA; DIAS; ARROJA, 2015)

• Identificar e avaliar os impactos ambientais
associados ao longo do ciclo de vida das placas
cerâmicas produzidas em Portugal.

• De forma a desenvolver medidas de gestão que
minimizem os impactos ambientais.

• Identificar os aspectos ambientais prioritários
para identificar e justificar estratégias
ambientalmente preferíveis no caso do mercado
espanhol para o ecodesign destes produtos.

• Base para a redação das RCP (Regras de
Categoria de Produto), necessárias para a
edição das Declarações Ambientais de Produto.

Espanha
(BENVENISTE et al., 2011)

minimizem os impactos ambientais.



Objetivos

Espanha
(BOVEA et al., 2010)

• Analisar o comportamento ambiental dos
revestimentos cerâmicos, desde a mineração das
matérias-primas até a fase de distribuição, para
identificar as etapas, as matérias-primas e/ou os
processos que têm maior impacto sobre o

• Identificar os estágios do ciclo de vida e os
processos/materiais que mais contribuem
para o impacto ambiental desse produto.

Espanha
(IBANEZ-FORES; BOVEA; SIMO, 2011)

ambiente. (do berço ao portão)



(ALMEIDA; DIAS; 

ARROJA, 2015)

(BENVENISTE et al., 

2011)

(BOVEA et al., 2010) (IBANEZ-FORES; 

BOVEA; SIMO, 2011)

Unidade 

funcional

1 m2 de pavimento e 

revestimento produzido 

em Portugal, para 

revestir o pavimento 

interior num período de 

50 anos.

Revestimento de 1 m2

de superfície (parede ou 

chão) de um edifício 

durante 50 anos, uso 

residencial, comercial 

ou sanitário.

1 m2 de revestimento 

cerâmico fabricado e 

classificado, pronto a 

ser vendido.

1 m2 de revestimento 

cerâmico durante um 

período de 20 anos.

Sistema Berço ao túmulo Berço ao túmulo Berço ao portão Berço ao túmulo

Produtos Grês vidrado (Placa A) e 

Porcelanato 

(Placa B)

Azulejo branco e 

vermelho agrupados 

como azulejo médio; 

Revestimentos de piso e 

parede, juntos.

Revestimento cerâmico 

(geral) – separados por 

empresa

Grês porcelanato 

médio; Grês esmaltado 

branco e vermelho.

Etapas do 

processo

A1. Extração e 

processamento de 

matérias-primas, A2. 

Transporte, A3. 

Produção, 

A4. Distribuição A5. 

Instalação; 

B. Uso e manutenção; 

C. Fim de vida

A. Extração MP, 

transporte e fabricação; 

B. Transporte até a 

construção e colocação; 

C. Uso e manutenção; 

D. Fim de vida.

1. Recepção de argilas 

2. Prensagem 

3. Secagem 

4. Esmaltação 

5. Queima 

6. Classificação e 

embalagem 

7. Armazenagem 8. 

Processos auxiliares

1. Mineração, 

2. Atomização, 

3. Produção de fritas e 

esmaltes, 4. Produção 

de revestimentos 

cerâmicos, 

5. Distribuição, 

6. Instalação e uso, 7. 

Construção e demolição



Inventário

(BOVEA et al., 2010)



Inventário

(ALMEIDA; DIAS; ARROJA, 2015)



Inventário

(BENVENISTE et al., 2011)



Categorias de impacto

• Aquecimento global

• Eutrofização

• Acidificação

• Esgotamento da camada de ozônio• Esgotamento da camada de ozônio

• Oxidação fotoquímica

• Toxicidade humana

• Esgotamento de recursos abióticos

• Ecotoxicidade

• Ruído



Impactos

(ALMEIDA; DIAS; ARROJA, 2015)



Impactos

(BOVEA et al., 2010)



Impactos

(IBANEZ-FORES; BOVEA; SIMO, 2011)



ConclusõesConclusões



(ALMEIDA; DIAS; 

ARROJA, 2015)

(BENVENISTE et al., 

2011)

(BOVEA et al., 2010) (IBANEZ-FORES; 

BOVEA; SIMO, 2011)

Placa A apresenta 

impactos menores 

que a Placa B. 

- - -

Maior impacto: etapa 

berço ao portão –

mais de 55% em 

todas as categorias 

Maior impacto: etapa 

da fabricação 

- A etapa de fabricação 

é a que gera maior 

impacto em todas as 

categorias de 

impactoimpacto

Dentro da produção o 

processo com 

maiores impactos é a 

queima, seguido da 

atomização e 

secagem.

- Processo de queima é 

o mais crítico na 

maioria das 

categorias de 

impacto. Para o ruído, 

é a prensagem.

As empresas de 

fabricação, seguidas 

das plantas de 

atomização, são as 

que têm maior 

contribuição no 

impacto ambiental

Na categoria de 

aquecimento global: 

produção tem 

impacto ~80% 

Na categoria de 

aquecimento global: 

produção tem 

impacto ~71%

- -



Conclusões

• Diante da crescente preocupação ambiental, a
ACV é uma técnica de muito valor para o setor de
revestimentos cerâmicos, o qual já a tem utilizado,
principalmente, na Europa.

• A ACV é uma técnica relativamente simples no que concerne à
estrutura.

• Sua maior exigência está na coleta dos dados e avaliação deles.

• Próxima etapa: levantamento nacional.
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