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Resumo 

A indústria das bebidas refrigerantes, integrada no setor agroalimentar, representa, simultaneamente 

com a água engarrafada, 6% do setor das bebidas sendo responsáveis por 23% do volume de negócios e 21% 

do número de pessoas ao serviço, em Portugal. O consumo nacional de bebidas refrigerantes, em 2015, foi 

de 711 milhões de litros, cerca de 34% do consumo total de bebidas não alcoólicas.  

Decorrente da pressão crescente sobre as indústrias em optarem por processos produtivos mais 

sustentáveis, na indústria dos refrigerantes têm sido levados a cabo alguns esforços, principalmente na 

utilização dos recursos. Neste sentido, o presente trabalho pretendeu avaliar e quantificar o impacte 

ambiental associado ao ciclo de vida de um refrigerante, um dos produtos produzidos na empresa 

Etanor/Penha, através da aplicação da ferramenta Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Adotando uma 

perspetiva berço ao portão (cradle to gate), a fase de produção do refrigerante inclui a produção de 

garrafas, captação da água, preparação do refrigerante, enchimento e embalamento. Neste trabalho foram 

considerados os dois formatos de embalagem PET utilizados na produção do refrigerante nomeadamente o 

formato 0,33 L e o de 1,5 L.  A unidade funcional selecionada foi 1 litro de refrigerante apropriado para 

expedição sendo considerada a gama completa dos diferentes sabores disponíveis. A informação recolhida 

referente às atividades produtivas da Etanor/Penha reporta ao ano de 2016 pelo que, na indisponibilidade 

desta informação, recorreu-se a bibliografia disponível e bases de dados. A avaliação dos impactes é 

estimada, utilizando o software OpenLCA, de acordo com o método ReCiPe 2008, conduzida através das 

etapas de Caracterização e Normalização. Foram abordadas quinze categorias de impacte (midpoint) pelo 

que, no nível final (endpoint) estas foram convertidas e agregadas em três categorias de danos 

nomeadamente Recursos, Saúde Humana e Ecossistema. Finalmente, formularam-se dois cenários que 

visaram a avaliação do impacte ambiental para situações diferentes da considerada inicialmente. 

Os resultados obtidos demonstraram que as três categorias mais relevantes, no impacte ambiental 

normalizado, para os dois formatos, foram a Depleção dos Recursos Fósseis, Acidificação Terrestre e a 

Formação de Material Particulado traduzindo-se, numa contribuição bastante significativa, da Depleção dos 

Recursos, avaliada ao nível endpoint. Verificou-se que, genericamente, o processo mais preponderante no 

impacte ambiental foi a produção de garrafas contribuindo, para as categorias mais relevantes, em mais de 

50%. Esta contribuição resultou, maioritariamente, da produção do granulado de PET, tal como no 

Embalamento, cuja atividade ambientalmente mais crítica, foi a produção do material de embalamento 

secundário e terciário. Relativamente à comparação entre formatos, observou-se que o embalamento do 

refrigerante no formato 1,5 L foi a opção mais sustentável em todas as categorias de impacte avaliadas. A 

maior redução do impacte ambiental, na análise de cenários, foi verificada no cenário em que se reduziu 

uma grama ao peso da pré-forma, em particular, na categoria de danos Recursos e no formato 1,5 L (2,2%). 

A estipulação de um outro cenário permitiu inferir que a opção por gás natural acarreta menor impacte 

global que o consumo de GPL, no contexto geral, isto é, avaliando as três categorias de dano 

simultaneamente.  

Palavras Chave: avaliação do ciclo de vida, refrigerante, impacte ambiental 
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Abstract 

The soft drinks industry, which is part of the agri-food sector, represents, simultaneously with bottled 

water, 6% of the beverage sector and accounts for 23% of turnover and 21% of the number of people in 

Portugal. The national consumption of soft drinks in 2015 was 711 million liters, about 34% of the total 

consumption of non-alcoholic beverages.   

As a result of an increase pressure on industries to adopt more sustainable production processes, some 

efforts have been made in the soft drinks industry, especially in the use of resources. In this sense, the 

present work aimed to evaluate and quantify the environmental impact associated to the life cycle of a 

refrigerant, one of the products produced at the company Etanor/Penha, through the application of the Life 

Cycle Assessment (LCA) tool. Adopting a cradle to gate perspective, the soft drink production phase includes 

the production of bottles, water collection, refrigerant preparation, filling and packaging. In this work, two 

PET packaging formats were used in the production of the refrigerant: 0.33 L format and 1.5 L format. The 

selected functional unit was 1 liter of refrigerant suitable for shipping considering the full range of the 

different flavors available. The only available information regarding the productive activities of 

Etanor/Penha reports to the year 2016 reason why, for the scope of this thesis additional online databases 

and other sources were used. The impact assessment is estimated using the OpenLCA software, according 

to the 2008 ReCiPe method, conducted through the Characterization and Normalization steps. Fifteen 

categories of impact (midpoint) were approached, so that at the final level (endpoint) these were converted 

and aggregated into three categories of damage specifically Resources, Human Health and Ecosystem. 

Finally, two scenarios were formulated that aimed the evaluation of the environmental impact for situations 

differing the initial one. 

The results revealed that the three most relevant categories for the two formats were the Depletion 

of Fossil Resources, Terrestrial Acidification and the Formation of Particulate Material, which could be 

translated into a very significant contribution of the Depletion of Resources, evaluated at the endpoint 

level. Generally, major process in the environmental impact was the production of bottles that contributed, 

in the most relevant categories, by more than 50%. This contribution was mainly due to the production of 

PET granulate, as in Packaging, whose most critical environmental activity was the production of secondary 

and tertiary packaging material. Regarding the comparison between formats, it was observed that the 1.5 

L format was the most sustainable option in all impact categories evaluated. The greatest reduction of 

environmental impact in the scenario analysis was when one gram was reduced in the preform weight, 

particularly in the category of Damage Resources and in the 1.5 L format (2.2%). The stipulation of a 

different scenario allowed to infer that the option for natural gas carries less global impact than the 

consumption of LPG, when evaluating the three endpoint categories simultaneously.  

 

 

Keywords: life cycle assessment, soft drink, environmental Impact 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Caracterização da Indústria das Bebidas 

Refrigerantes 

A indústria das bebidas, inserida na indústria agroalimentar, é compreendida, de forma geral, por 

bebidas alcoólicas e bebidas não alcoólicas. Dentro das bebidas alcoólicas, destaca-se a produção de vinho 

e de cerveja. Os refrigerantes, em conjunto com os sumos de frutos e néctares e com as águas engarrafadas 

constituem o subsetor das bebidas não alcoólicas.  

Entende-se por bebida refrigerante, a bebida não alcoólica (salvo no caso previsto da bebida com 

teor máximo de etanol 1%) constituída por água e contendo qualquer dos ingredientes previstos na Portaria 

nº703/96, de 6 de dezembro, onde se encontra a regulamentação das regras respeitantes à definição, 

denominação, acondicionamento e rotulagem das bebidas refrigerantes. Dentro da vasta gama de opções 

possíveis, as bebidas refrigerantes abrangem as bebidas gaseificadas, bebidas à base de chá e café, bebidas 

sem gás onde se inclui os sumos de frutas, bebidas concentradas e xaropes (diluíveis), águas aromatizadas 

ou frutadas e bebidas energéticas (PROBEB 2017). 

Em 2014, na indústria das bebidas não alcoólicas operavam aproximadamente 60 empresas, das quais 

40 dedicavam-se ao engarrafamento de água e as restantes ao fabrico de outras bebidas não alcoólicas. Este 

valor não tem sofrido variações significativas nos últimos anos, constatando-se uma concentração da 

atividade produtiva e das vendas num reduzido número de empresas dado que cerca de 90% do volume de 

emprego no segmento da água engarrafada pertence a uma dezena de fabricantes (D&B 2015).  

 Numa perspetiva de atividade económica, no ano de 2015, os segmentos dos refrigerantes e águas 

agregavam 6% das empresas do setor das bebidas sendo responsável por 23% do volume de negócios e 21% 

do número de pessoas ao serviço (Portugal 2017). 

Segundo um estudo Setores Portugal “Bebidas não alcoólicas” publicado pela Informa D&B, o valor do 

mercado, em 2014, situou-se nos 820 milhões de euros, representando um acréscimo de 0,6% face a 2013. 

Relativamente ao mercado exportador, tem-se registado uma notável subida das vendas no exterior, que 

ascenderam em 2014 até aos 200 milhões de euros, face aos 118 milhões contabilizados em 2010. Em 2014, 

o principal mercado de destino foi a Espanha, com cerca de 40% das exportações totais, realçando-se 

também Angola com perto de 30% (D&B 2015). Do ponto de vista geográfico, o engarrafamento de água está 

concentrado, sobretudo, na zona Norte do país representando cerca de 40% das empresas, seguindo-se a 

zona Centro, onde operam quase 30% e Lisboa, com pouco mais de 10%. Relativamente à produção das 

outras bebidas não alcoólicas, destacam-se as zonas centro e Lisboa, que albergam perto de 40% e 25% dos 

fabricantes, respetivamente (D&B 2015).  

Em 2015, segundo dados da Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas (PROBEB), 

o consumo nacional deste subsetor rondou os 2 092 milhões de litros (Figura 1). A água engarrafada foi o 

principal segmento da atividade, com 1 262 milhões de litros consumidos nesse ano, o que representa cerca 

de 60% do total. Segue-se as bebidas refrigerantes, com um volume total de consumo de 711 milhões de 

litros e, por isso, com uma representatividade de cerca de 34%. Por último, apresenta-se o consumo de 

sumos de fruta e néctares de, aproximadamente, 119 milhões (PROBEB 2017).  A mesma fonte evidencia 

uma evolução positiva no ano 2015 de cerca de 4,7%, em relação ao ano de 2014, no panorama geral do 
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mercado de bebidas não alcoólicas. Em 2015, do volume total de consumo de bebidas refrigerantes, as 

bebidas gaseificadas ocupam o lugar mais representativo, com cerca 53% e, seguidamente, as bebidas à 

base de chá ou café representam cerca de 29% do consumo total de refrigerantes (Figura 2) (PROBEB 2017). 

De realçar a baixa representatividade das águas aromatizadas e bebidas energéticas, com cerca de 2% e 1%, 

respetivamente (Figura 2). 

  

Tal como explicitado na Figura 3, a nível europeu, em 2015, o consumo de bebidas não alcoólicas foi 

aproximadamente 126 milhões de litros, sendo cerca de 45% do consumo total deste setor representado 

pelas bebidas refrigerantes (PROBEB 2017). O mesmo ano demonstrou uma evolução positiva, na Europa, de 

2,8% no mesmo setor. Dos cerca de 57 milhões de litros de refrigerantes consumidos, cerca de 60% foi 

relativo a bebidas gaseificadas e 14% referente a concentrados e xaropes. As bebidas energéticas, à 

semelhança do panorama nacional, foram as menos representativas do consumo total de refrigerantes na 

União Europeia, com cerca de 4% (Figura 4) (PROBEB 2017). 

  

Numa perspetiva ambiental, as preocupações relacionadas com a indústria dos refrigerantes 

abrangem os resíduos, provenientes principalmente do seu embalamento, o consumo de energia e a 

utilização da água. Com o aumento contínuo das emissões globais de carbono e da escassez de recursos 

Figura 1 - Evolução do consumo de bebidas não alcoólicas, 

a nível nacional (PROBEB 2017). 

Figura 2 – Consumo nacional de refrigerantes, no ano de 

2015 (PROBEB 2017). 
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Figura 4 – Consumo europeu de refrigerantes, no ano de 

2015 (PROBEB 2017). 
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naturais, as indústrias estão sujeitas a uma pressão crescente no sentido de optarem por processos 

produtivos mais sustentáveis, pelo que a indústria dos refrigerantes não é exceção. Assim, têm sido levados 

a cabo alguns esforços de modo a empregar processos produtivos mais eficientes em termos de utilização 

dos recursos. Contudo, os maiores impactes ambientais não se encontram, necessariamente, concentrados 

no processo de manufatura pelo que este esforço deve ser generalizado de modo a integrar quer as 

atividades a montante, quer as atividades a jusante, incluindo toda a cadeia de valor dos refrigerantes 

(United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 2014).  

Mais do que uma escolha, a sustentabilidade ambiental integra, atualmente um modelo de 

desenvolvimento consciente dos impactes de uma atividade económica que interioriza a necessidade de 

garantir a ecoeficiência do processo produtivo. Assim, esta temática passou a ser uma constante 

preocupação das empresas que, adotando indicadores de desempenho ambiental, procuram estimar em que 

medida as suas atividades afetam o meio ambiente. Com base nestes indicadores, é possível aferir o 

resultado das medidas que são tomadas, visando a melhoria do desempenho ambiental. De entre os vários 

indicadores de desempenho ambiental aplicáveis à industria das bebidas, na Figura 5 apresenta-se a 

evolução do consumo de água, energia e produção de resíduos reportados ao fabrico de um litro de bebida.  

Estes são os indicadores considerados pela PROBEB como os mais relevantes ao nível da atividade industrial 

deste setor (PROBEB 2017). Importa salientar que os indicadores supracitados abrangem as empresas do 

setor que têm atividade industrial com impacte ambiental no território nacional. 

 

 

 

 

 

 

A grande maioria das indústrias deste setor apresenta um consumo específico de água entre 1,5 e 4,5 

litros (United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 2014). Um rácio acima de 3 é 

considerado alto pelo que o grande desafio para a indústria se prende na redução contínua do seu consumo 

ao longo de todo o processo industrial, sem comprometer as exigências de higiene e segurança alimentar 

características deste tipo de indústrias. De acordo com a Figura 5, o setor apresentou, segundo dados da 

PROBEB, uma redução de 10,4% em 3 anos, atingindo em 2011 o rácio médio de 2 litros de água por cada 

litro de bebida. 

Uma das questões ambientais associada com a indústria das bebidas é o elevado consumo de energia, 

que se encontra diretamente relacionado com a emissão de dióxido de carbono (CO2). Esta indústria é 

considerada como uma das indústrias com uso intensivo deste recurso, a par das indústrias de fabrico de 

metal, químicos e têxteis (Rahim & Raman 2015). Em 2011, o consumo direto e indireto de energia primária 

Figura 5 – Evolução dos indicadores ambientais na indústria das bebidas não alcoólicas (PROBEB 2017).  
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nas unidades industriais, foi em média 0,43 MJ por litro de bebida, que corresponde a uma redução de 24,6% 

face ao ano de 2009, conseguido, principalmente, através de auditorias energéticas detalhadas e estudos 

de viabilidade e investimentos em tecnologias energeticamente mais eficientes (Figura 5) (PROBEB 2017).  

Em matéria de resíduos, de acordo com a política hierarquia de gestão de resíduos, o principal 

objetivo consiste na minimização do impacte negativo da produção e gestão de resíduos, na saúde humana 

e no ambiente. Tal como explicitado na Figura 5, verificou-se, entre 2009 e 2011, na indústria das bebidas 

uma redução de resíduos em cerca de 4,6% atingindo no ano de 2011 o rácio global de 11,9 gramas de 

resíduos por litro de refrigerante. Algumas das medidas adotadas nas unidades industriais integram a 

melhoria da ecoeficiência das embalagens com redução, troca ou mesmo eliminação de material, 

conservando a mesma funcionalidade e qualidade. 

1.2 A Empresa Etanor/Penha  

A Etanor/Penha – Produção Alimentar e Consultoria Técnica, S.A. é uma empresa que assenta a sua 

atividade na exploração e comercialização de água da nascente, na produção de bebidas não alcoólicas à 

base de frutas e extratos vegetais e na consultoria técnica no ramo alimentar e bebidas. Situada em 

Guimarães, distrito de Braga, em plena 

Serra da Penha, a Etanor/Penha encontra-se 

inserida numa zona de Reserva Ecológica 

Nacional, com 12,53 hectares da 

responsabilidade da empresa.  

Em junho de 1994, a Etanor- Empresa 

de Turismo e Águas do Norte, S.A. iniciou a 

sua atividade através de embalamento de 

água de nascente da marca Serra da Penha 

e do embalamento de marcas de 

distribuição. 

 A Figura 6 descreve, brevemente, a 

história da Etanor/Penha desde da criação 

da Etanor- Empresa de Turismo e Águas do 

Norte, S.A. bem como os principais marcos 

na sua atividade até ao ano de 2007.  

 

O principal negócio da Etanor/Penha é a comercialização da Água de Nascente Serra da Penha em 

três tipos de formatos: 5 L,1,5 L e 0,33 L. Outro dos segmentos produtivos da empresa é a produção 

subcontratada de refrigerantes distribuídos por 4 marcas da exclusividade dos clientes Lactogal, Parmalat 

e Distrimarket. A maior parte do embalamento dos refrigerantes procede-se no formato de 1,5 L, pelo que 

apenas numa marca se encontra disponível o formato de 0,33 L. Para cada marca de refrigerantes existe 

mais do que uma referência de sabor, variando de dois a oito tipos de sabores distintos. 

Em 2016, a Etanor/Penha procedeu ao embalamento de aproximadamente 48 milhões de litros de 

bebidas, dos quais 56% (27 milhões de litros) dizem respeito a água de nascente, estando a restante 

Figura 6 – Principais marcos na história da Etanor/Penha. 
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percentagem (44%) distribuída pelo fabrico das quatro marcas de bebidas refrigerantes não alcoólicas 

reconhecidas no mercado nacional e internacional. Quanto à distribuição da produção de refrigerantes, 51% 

do total é assegurado pelo embalamento das duas marcas do grupo Lactogal, 27% são referentes às marcas 

da Distrimarket e os restantes 22% relativos à Parmalat. 

1.3 Contributos do Trabalho 

Decorrente da constante preocupação das empresas em avaliar a influência das suas atividades no 

meio ambiente, pretende-se com a elaboração deste trabalho, identificar e quantificar o impacte ambiental 

inerente ao ciclo de vida de um refrigerante, através da informação processual recolhida na Etanor/Penha, 

empresa onde se realizou este estudo. Para tal, é aplicada a ferramenta Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), 

cuja abordagem adotada é cradle to gate (berço ao portão). Este estudo permitirá evidenciar os processos 

produtivos mais representativos no impacte ambiental global do produto e identificar hot spots nas 

diferentes etapas de processamento do produto, facilitando a implementação de medidas que visem a 

melhoria do desempenho ambiental. 

1.4 Organização da Tese 

O presente trabalho encontra-se dividido em seis capítulos. No Capítulo 1, Introdução, apresenta-se, 

inicialmente, o enquadramento e a caracterização da Indústria das Bebidas Refrigerantes, num contexto 

nacional e europeu, bem como o seu desempenho ambiental. É ainda apresentada, sucintamente, a empresa 

Etanor/Penha, contributos do trabalho e organização da tese.  

O Capítulo 2, Avaliação do Ciclo de Vida, descreve, com detalhe, a ferramenta ACV incluindo uma 

breve referência à sua evolução. Posteriormente, resume-se alguns dos casos de estudo aplicados ao setor 

das bebidas, disponíveis na bibliografia revista.  

O Capítulo 3, Avaliação do Ciclo de Vida do Refrigerante, diz respeito à aplicação da ferramenta ACV 

ao refrigerante em estudo tendo em conta o seu processo de produção, pelo que inclui: descrição da fase 

de produção do refrigerante, definição do objetivo e âmbito do trabalho, análise do inventário para cada 

processo considerado e avaliação dos impactes segundo o método ReCiPe 2008.  

No Capítulo 4, Resultados e Discussão, são apresentados e discutidos os resultados obtidos na fase de 

Avaliação dos Impactes Ambientais incluindo também a realização de uma análise de sensibilidade. Ainda 

neste capítulo é efetuada uma breve comparação dos resultados com a bibliografia revista. 

No Capítulo 5, Análise de Cenários na Produção do Refrigerante, são formulados dois cenários onde 

são introduzidas possíveis modificações no processo de produção do refrigerante em estudo.  

Por último, no Capítulo 6, Conclusões, apresenta-se as principais conclusões retiradas após a execução 

do trabalho bem como recomendações para trabalhos futuros.  
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2 Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 

 
A tomada de consciência da necessidade da proteção do ambiente e dos potenciais impactes associados 

aos produtos ou serviços fabricados e consumidos levou ao desenvolvimento de metodologias que auxiliem 

na compreensão e na redução dos seus impactes. A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta 

holística utilizada na quantificação do desempenho ambiental dos produtos tendo em conta o seu ciclo de 

vida completo, albergando todas as atividades desde da criação até ao seu fim (cradle to grave). Neste tipo 

de análise são consideradas as fases de extração das matérias-primas do ambiente (solo, água, ar), a 

produção de materiais e produtos finais, bem como o seu uso e a opção de fim de vida, seja reutilização, 

reciclagem ou deposição final (Guinée et al. 2001). Qualquer transporte que ocorra entre estas fases é 

igualmente contabilizado. Assim, a ACV permite estimar os impactes ambientais acumulativos resultantes 

de todas as fases do ciclo de vida do produto, incluindo frequentemente os impactes que não são 

considerados nas análises mais tradicionais (por exemplo, a extração da matéria-prima, os sistemas de 

transporte, a disposição final do produto, etc) (Scientific Applications International Corporation 2006).  

Partindo da premissa de que todas as fases de vida de um produto geram impacte ambiental, e por 

isso devem ser alvo de análise, a ACV aplica o conceito do ciclo de vida, de uma forma quantitativa, na 

análise ambiental das atividades relacionadas com os processos ou produtos (bens ou serviços). Em cada 

uma das fases do ciclo de vida são identificadas e quantificadas as entradas (Inputs), ou seja, recursos, 

matérias-primas e materiais, combustíveis, energia, entre outros e, como saídas (Outputs), incluem-se as 

emissões para a atmosfera, solo e água bem como os resíduos, os produtos e os co-produtos. Através da 

monitorização destes dados, são avaliados, posteriormente, os impactes nos recursos naturais, no 

ecossistema e na saúde humana.  

Para além da abordagem cradle to grave (berço ao túmulo), existem outros tipos de estudo ACV, que 

excluem da sua análise determinados impactes ambientais. Numa análise cradle to gate (berço ao portão), 

o estudo foca-se na avaliação dos efeitos ambientais atribuídos a montante dos processos industriais, isto 

é, até à fase em que o produto sai do portão da fábrica onde foi concebido. Este tipo de abordagem é 

considerado credível para quantificar os impactes ambientais dos produtos e serviços onde a informação do 

seu uso e disposição final é inacessível ou caso os impactes associados a estas fases sejam passíveis de serem 

negligenciados. Outra variante da ACV é a análise gate to gate (portão ao portão), que diz respeito aos 

efeitos ambientais oriundos das operações de uma determinada empresa pelo que são excluídos quer os 

processos a montante, quer os processos a jusante. À semelhança da abordagem cradle to gate, este tipo 

de estudo é justificado quando os dados necessários para a caracterização dos aspetos ambientais dos 

processos a montante e a jusante são inexistentes ou são de qualidade insuficiente. Na Figura 7 apresenta-

se, de forma generalizada, o esquema representativo do ciclo de vida do sistema de um produto bem como 

as possíveis abordagens num estudo ACV. 

O conceito de ciclo de vida modificou-se ao longo do tempo até chegar ao seu conceito atual, 

continuando-se a modificar de forma dinâmica devido às diversas aplicações com as quais pode estar 

relacionado.   
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2.1 Evolução da Ferramenta ACV 

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) evoluiu desde de um uso meramente energético, onde este era 

considerado a principal prioridade quando comparado com os desperdícios e outputs, para uma ferramenta 

amplamente usada na avaliação do ciclo de vida total de um produto ou atividade. 

A ACV surgiu no final da década de 60, do século XX, como uma ferramenta desenvolvida e utilizada 

em problemas relacionados com eficiência energética e consumo de matérias-primas. Nos Estados Unidos, 

foram conduzidos um conjunto de estudos baseados na Análise de Perfil Ambiental e de Recursos (REPA - 

Resource and Environmental Profile Analysis) através do processo de quantificação da utilização dos 

recursos naturais e de emissões. Este tipo de análise pode ser considerado como a primeira evidência da 

aplicação prática da ferramenta da forma como o seu conceito é entendido atualmente (Filimonau 2015). 

As REPAs foram inicialmente financiadas por empresas do setor privado como a Mobil Corporation e a Coca 

Cola Company (Curran 1996) e conduzidas pelo MRI (Midwest Research Institute). Em 1965, a Coca Cola 

contratou o MRI para efetuar estudos comparativos sobre diferentes tipos de embalagens de refrigerante 

com o objetivo de estimar algumas emissões para o meio ambiente decorrentes do ciclo de vida de cada 

tipo de embalagem bem como identificar a que possuía um melhor desempenho em relação à preservação 

de recursos naturais. Ao longo dos anos subsequentes, este tipo de análises tornaram-se uma prática comum 

em muitos estudos com diferentes processos produtivos.  

Entre 1970 e 1975 foram executadas cerca de 15 REPAs fruto, sobretudo, da primeira crise 

internacional do petróleo (Curran 2006). A partir deste acontecimento, a comunidade mundial sentiu a 

necessidade de tomar medidas que permitissem uma utilização mais consciente dos recursos naturais. 

Contudo, apesar do crescente interesse nestas ferramentas de avaliação ambiental, surgiram novos 

parâmetros a serem considerados na análise tais como as emissões para o ar, os efluentes líquidos e a 

produção de resíduos. Assim, em meados de 1974, a metodologia conhecida como REPA foi aperfeiçoada 

pelo MRI aquando da realização de estudos para a Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA- 

Environmental Protection Agency).   

Entretanto, a partir do início da década de 80, os estudos associados ao conceito de ciclo de vida 

reduziram-se gradualmente como consequência da atenuação da crise do petróleo neste período.  Foi apenas 

no final desta década que, a crescente preocupação mundial de se contabilizar as emissões para o ar, água 

Figura 7 - Ciclo de vida do sistema de um produto e possíveis abordagens num estudo ACV. 
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e solo levou ao início da concretização de acordos internacionais, visando a redução do efeito de estufa e a 

depleção da camada de ozono.  Assim, os estudos ambientais começaram a integrar estes novos fatores na 

sua metodologia, passando a ser conhecidos como ecobalance, ou ecoprofile ou então, cradle to grave 

(análise do berço ao túmulo). Em 1984, foi realizado um estudo sobre materiais de embalagem pelos 

Laboratórios Federais Suíços de Ciência e Tecnologia de Materiais (EMPA) por solicitação do Ministério do 

Meio Ambiente da Suíça. Devido ao interesse despertado na comunidade científica ao aplicar uma análise 

do impacte ambiental das emissões do processo, este estudo foi publicado em forma de um banco de dados, 

contribuindo assim para a reconhecimento da metodologia.   

Na década de 90, a diversidade de resultados apresentados pelos estudos ACV, demonstrou a 

necessidade de padronizar a metodologia e estabelecer critérios concretos e limitados de modo a que os 

estudos fossem conduzidos e levados a público de forma disciplinada. Assim, dois workshops foram liderados 

pela Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) nos Estados Unidos e na Europa, com o 

objetivo de desenvolver diretrizes técnicas e uniformizar o enquadramento metodológico, tornando-se 

oficiais as expressões “análise do ciclo de vida” e “avaliação do ciclo de vida”. Em 1997 as normas SETAC 

foram adotadas e alteradas para as normas da International Organization for Standardization (ISO), surgindo 

a primeira série da ISO 14040. Este foi posteriormente revista em 2006 e publicada como a série ISO 14040 

– ISO 14040:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework e a ISO 

14044:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines (Filimonau 

2015).  

Desde desta época, a popularidade da ferramenta tem crescido de modo regular, tanto em termos de 

âmbito geográfico como em termos da escala funcional de aplicação. Em reconhecimento da crescente 

procura por parte das empresas pela ferramenta, a ISO introduziu, recentemente, uma nova série, a série 

14070 que tem sido especialmente desenvolvida para as empresas e entidades que avaliam o desempenho 

ambiental da organização, concretamente a ISO 14071:2014 Environmental management – Life cycle 

assessment – Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines 

to ISO 14044:2006 e a ISO 14072:2014 Environmental management – Life Cycle assessment – Requirements 

and guidelines for organizational life cycle assessment (Filimonau 2015).  

Atualmente, a análise do ciclo de vida é considerada uma ferramenta meticulosa de cálculo de 

impactes ambientais e saúde humana de um produto aquando da sua avaliação do desempenho ambiental. 

2.2 Descrição da Metodologia 

A descrição da metodologia ACV é baseada em normas internacionais estabelecidas pela International 

Organization for Standardization (ISO), mais concretamente, na série ISO 14040. Estas normas definem que, 

a ACV se realiza, de forma faseada e sistemática, em quatro fases distintas, tal como explicitado na Figura 

8: definição do objetivo e do âmbito; análise do inventário; avaliação dos impactes e interpretação dos 

resultados (ISO 2006).  

Apesar de um estudo ACV se desenvolver de forma metódica, de acordo com a sequência de fases 

descritas, esta técnica torna-se, frequentemente, num processo iterativo uma vez que à medida que os 

dados e informação são recolhidos, poderá haver necessidade de efetuar alterações no âmbito, por forma a 

atender ao objetivo original do estudo. 
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 Tal como explicitado na Figura 8, os resultados da ACV podem ter várias aplicações, como:  

identificação de oportunidades de melhoria através da identificação de hot spots ambientais ao longo do 

ciclo de vida de um produto, sobretudo na etapa de produção; planeamento estratégico da organização; 

desenvolvimento de políticas governamentais, visando a integração da organização no meio público, e no 

processo de marketing, cujos resultados podem conduzir à melhoria da imagem pública da organização.  

Além disso, um estudo ACV permite priorizar melhorias nos produtos ou processos através da identificação 

da contribuição de cada uma das etapas do ciclo de vida para o impacte global do produto. Paralelamente, 

permite também fazer comparações assertivas entre produtos para comunicação interna ou externa e a 

identificação de indicadores-chave de desempenho empregados nas empresas para gestão do ciclo de vida 

e suporte de decisão. Em suma, a ACV é uma ferramenta que permite analisar formalmente, a complexa 

interação do sistema de um produto ou atividade com o ambiente, ao longo de todo o seu ciclo de vida 

(cradle to grave).  

Nos pontos subsequentes são descritas cada uma das fases da ACV, pormenorizadamente.   

 

Definição do Objetivo e Âmbito  

Em qualquer estudo ACV é necessário definir, em primeira instância, o objetivo do estudo onde se 

inclui a aplicação pretendida, as razões que levaram à realização do estudo, o público alvo e, caso seja 

aplicável, se os resultados se destinam a serem usados em estudos comparativos.  

Na definição do âmbito são estabelecidos aspetos como: o sistema do produto a ser estudado e as 

suas funções, a unidade funcional (UF), a fronteira do sistema, critérios de alocação, considerações e 

limitações (ISO 2006). Uma definição inicial e clara do âmbito é essencial para assegurar que a amplitude, 

profundidade e detalhe do estudo são compatíveis e suficientes para atingir o objetivo definido. Sendo uma 

técnica iterativa, a definição inicial do âmbito em estudo pode necessitar de ser alterada durante a recolha 

de informação adicional. 

De acordo com a ISO 14040:2006, a unidade funcional é a unidade de referência que define a 

quantificação das funções identificadas do produto, providenciando uma referência a que as entradas e 

saídas são relacionadas. É com base nessa unidade que o estudo ACV é conduzido.  

Figura 8 – Estrutura da Avaliação do Ciclo de Vida, segundo as normas ISO (adaptado de ISO 2006). 
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Nesta etapa, efetua-se uma análise do sistema bem como a sua descrição, através de esquemas ou 

fluxogramas. Na descrição de um sistema, o sistema global deve ser dividido numa série de subsistemas 

ligados entre si por fluxos de materiais ou de energia. Assim que sejam identificadas todas as componentes 

do subsistema, cada uma delas deve ser entendida como um sistema pelo que irá receber energia e materiais 

e emitir poluentes gasosos, efluente industrial, resíduos sólidos e outras descargas ambientais além dos 

produtos úteis (Ferreira 2004). A fronteira do sistema do produto define as fases do ciclo de vida, os 

processos unitários e os fluxos elementares incluídos no sistema e que são necessários para determinar a 

sua função, tal como definido pela unidade funcional. A identificação correta da fronteira do sistema 

garante que todos os potenciais impactes ambientais sejam contabilizados no estudo ACV (ILCD 2010). A 

utilização de critérios de exclusão (cut-off criteria) nas entradas e saídas dos sistemas - onde se exclui 

contribuições consideradas pouco significativas - deve ser descrita e sustentada, com base em argumentos 

justificativos (ISO 2006).  

Nos sistemas que produzem mais do que um produto (frequentemente designados como 

“coprodutos”), os fluxos de entrada e de saída necessitam de ser alocadas a cada produto. Assim, a alocação 

consiste na repartição dos fluxos de entrada ou saída de um processo ou sistema de produto entre o sistema 

de produto em estudo e outro(s) sistema(s) de produto, tornando possível, identificar a quota-parte de 

responsabilidade pelas emissões ambientais, causadas pelos processos e transportes ao longo do ciclo de 

vida do sistema do produto em estudo. A norma ISO 14040 afirma que a alocação deve ser evitada, sempre 

que possível, devido ao alto grau de incerteza da atribuição de responsabilidades. Os processos onde 

problemas de alocação podem ser significativos são (Castanheira 2008): 

▪ Processos com multi-sistemas de saída; 

▪ Processamento de resíduo combinado: processos com multi-sistemas de entrada; 

▪ Reciclagem em ciclo fechado (closed loop): o produto/material volta ao mesmo sistema de produto; 

▪ Reciclagem em ciclo aberto (open loop): o produto/material é utilizado noutro sistema de produto; 

▪ Reciclagem em cascata: o produto/material é sucessivamente utilizado em vários sistemas de 

produto. 

A qualidade dos dados usados na fase de inventário reflete-se na qualidade final do estudo 

desenvolvido. Neste sentido, as fontes de recolha de dados devem ser documentadas e todas as suposições 

e considerações tomadas devem ser referidas e, sempre que possível, justificadas. 

 

Inventário do Ciclo de Vida (ICV) 

Após a definição clara do objetivo e do âmbito do estudo, a fase seguinte da ferramenta ACV é a 

análise do Inventário do Ciclo de Vida (ICV) que consiste na recolha e processamento dos dados relativos às 

entradas e saídas de materiais e energia ao longo do ciclo de vida do produto (Suh & Huppes 2005). A fase 

do inventário envolve a recolha dos dados necessários sobre os fluxos de/para processos: fluxos elementares 

onde se inclui os materiais ou energia que entram ou saem do sistema em estudo, sem transformação 

humana prévia (recursos, emissões e intervenções na ecosfera, como o uso do solo); fluxos de produtos, ou 

seja, bens e serviços tanto como um “produto” de um processo como materiais consumidos, que vinculam 

o processo analisado a outros processos e fluxos de resíduos que precisem de ser ligados a processos de 

gestão de resíduos para garantir a minimização dos impactes ambientais (ILCD 2010). Durante esta fase, são 
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elaborados fluxogramas que permitem descrever a contribuição relativa de cada subsistema relativamente 

ao sistema de produção total bem como em relação ao produto final (Strategy 1995).  

Na recolha de dados de um sistema existem, genericamente, duas tipologias de dados, distintos na 

fonte de informação. Os dados primários (foreground data) onde se incluiu os dados específicos e necessários 

na modelação do sistema do produto em análise. Tipicamente, são os dados que descrevem um sistema de 

produto particular ou um sistema de produção específico. Quando os dados específicos não estão disponíveis, 

são utilizados dados secundários (background data) que derivam de informação respeitante à produção 

genérica de materiais, energia, transporte ou gestão de resíduos. Este tipo de dados pode ser encontrado 

em bases de dados ou na literatura (PRé 2016). Em linhas gerais, os softwares contêm bancos de dados com 

informações referentes a diversos processos produtivos que podem ser selecionados para a elaboração de 

um sistema de produto relacionando-os às respetivas categorias de impacte ambiental (ILCD 2010).  

A análise do inventário é um processo iterativo uma vez que, à medida que se obtém os dados e outra 

informação relevante acerca do sistema em estudo, novos requisitos de dados ou limitações podem ser 

estabelecidos. Tal situação implica uma alteração na conduta de recolha de dados, a fim de cumprir com 

os objetivos do estudo. Por vezes, podem ser identificados pontos importantes que requerem revisões dos 

objetivos ou âmbito do estudo (ISO 2006). Após a numeração dos fluxos de/para os processos, segue-se a 

Avaliação dos Impactes do Ciclo de Vida. 

 

Avaliação dos Impactes do Ciclo de Vida (AICV) 

A presente fase serve para caracterizar e avaliar os efeitos dos aspetos ambientais identificados no 

inventário, de acordo com o seu potencial impacte sobre o ambiente, saúde humana ou recursos (Ferreira 

2004). A Avaliação dos Impactes do Ciclo de Vida é constituída por elementos obrigatórios e elementos 

opcionais. De acordo com a ISO 14040, dos elementos obrigatórios fazem parte a seleção de categorias de 

impacte, indicadores de categoria e modelos de caracterização, classificação e caracterização. Por sua vez, 

a referida ISO considera como elemento opcional a normalização e a ponderação. Assim, um estudo ACV 

deve incluir, em última instância, a classificação e caracterização. Caso estes elementos não sejam 

incluídos, o estudo apenas é referido com um Inventário de Ciclo de Vida (ICV).  

As categorias de avaliação de impacte são definidas como midpoints uma vez que são consideradas 

para servir como problemas intermediários ou conexões na cadeia causa-efeito das intervenções ambientais. 

Normalmente, considera-se como categoria de impacte o aquecimento global, a depleção da camada de 

ozono, a acidificação, a eutrofização, a ocupação terrestre e a biodiversidade. Em oposição, os chamados 

endpoints (categorias de danos) refletem os danos extremos causados por todos os impactes em três aspetos 

de interesse, nomeadamente a saúde humana, depleção dos recursos e a qualidade do ecossistema, tal 

como explicitado na Figura 9 (Filimonau 2015).  

 

Figura 9 – Métodos de avaliação midpoint versus endpoint na Avaliação do Impacte do Ciclo de Vida (adaptado de 

Initiative 2011).  



Avaliação do Ciclo de Vida na Indústria dos Refrigerantes – O Caso da Etanor/Penha  

12 

Na Classificação os resultados do Inventário de Ciclo de Vida são atribuídos às categorias de impacte 

selecionadas. Caso uma substância contribua para várias categorias de impacte, tem de ser tida em conta 

em todas essas categorias.  

Posteriormente, na Caracterização, são calculados os indicadores das categorias de impacte, através 

do uso de fatores de caracterização, de acordo com o método escolhido. O impacte potencial de uma 

substância é estimado em relação a um fator característico na categoria. Todos estes impactes relativos 

(fatores de caracterização de uma substância) são multiplicados pela quantidade de emissão de cada 

substância sendo estes valores somados, posteriormente, dentro de cada categoria de impacte (Ex: Indicador 

da categoria Aquecimento Global em kg CO2 eq = ∑ [25 x Emissão CH4 + 298 x Emissão N2O + 1 x Emissão CO2 

+ …]).  

Segundo a ISO 14040, as etapas de normalização, agregação e ponderação são etapas opcionais onde 

se pretende apoiar a interpretação do perfil de impacte ambiental e conduzir a um resultado totalmente 

agregado.  Na Normalização, os resultados indicativos das diferentes categorias de impacte são expressos 

em relação a uma referência comum através da divisão dos resultados indicativos pelo respetivo valor de 

referência (país, região ou mundo). A Agregação consiste na atribuição das categorias de impacte a uma ou 

mais séries recorrendo a procedimentos de ordenação das categorias, de acordo, por exemplo, com o grau 

de importância. Na Ponderação, as categorias de impacte são agregadas num indicador único sendo 

atribuídos “pesos” a cada uma das categorias. Nesta etapa, os resultados, normalmente normalizados, para 

as diferentes categorias de impacte são multiplicados individualmente por um fator de ponderação 

específico, que depende do método de ponderação selecionado.  

Por fim, segue-se a fase de interpretação dos resultados, onde os resultados obtidos em cada umas 

das etapas são analisados e interpretados.  

 

Interpretação 

A interpretação dos resultados obtidos é a última fase formal no procedimento ACV. É um 

procedimento iterativo e sistemático que tem como objetivo sumariar, discutir e verificar se os resultados 

estão de acordo com o objetivo e âmbito definido, bem como propor mudanças e recomendações que visem 

a melhoria do desempenho ambiental do sistema em estudo. Segundo a ISO 14040, diversas verificações 

devem ser executadas nesta fase da ACV, no sentido de garantir que as conclusões baseadas na avaliação 

dos resultados são fiáveis. Para isso, devem ser conduzidas análises de sensibilidade e de incerteza de modo 

a verificar em que medida variações nos parâmetros em análise podem afetar os resultados finais do estudo. 

Análise da contribuição é outro elemento analítico que pode ser incluído nesta fase da ACV. Esta determina 

a contribuição relativa das fases individuais no ciclo de vida de um produto ou serviço comparado com o 

resultado total (Filimonau 2015).  

2.3 Casos de Estudo de ACV Aplicados ao Setor das Bebidas 

A indústria alimentar é um dos maiores setores industriais mundiais e o principal consumidor de 

energia. A produção, conservação e distribuição dos alimentos acarretam um consumo considerável de 

energia, causando a depleção de recursos e emissões poluentes, que em última instância acarreta riscos 

significativos na saúde e ambiente. A fim de reduzir os impactes ambientais causados pelo setor dos 
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alimentos e das bebidas, a solução passa pela criação de sistemas mais sustentáveis, sobretudo durante a 

fase de produção/processamento recomendando-se a redução/integração do consumo de energia em cada 

fase do ciclo de vida e estabelecendo um sistema de gestão de resíduos (líquido, sólido) em cada fase 

processual (Fellah et al. 2012). Neste sentido, torna-se essencial a avaliação dos perfis ambientais dos 

sistemas de produção através de métodos científicos como a ACV, uma ferramenta usada amplamente para 

avaliar a sustentabilidade ambiental de produtos alimentares e apoiar a tomada de decisões ambientais 

(Manfredi & Vignali 2015).  

A Tabela 1 resume alguns dos estudos ACV encontrados na literatura aplicados ao setor das bebidas. 

A revisão dos estudos assenta na análise e avaliação dos seguintes pontos: objetivos; local de produção e 

consumo da bebida; unidade funcional selecionada; tipo de abordagem e consequentes fases do ciclo de 

vida incluídas; metodologia de avaliação dos impactes adotada e categorias de impacte (midpoints) e danos 

(endpoints) incluídas e identificação das fases ou pontos críticos relativamente ao desempenho ambiental. 

Por fim, explicitam-se as conclusões, bem como possíveis limitações para cada estudo selecionado. 

Relativamente a estudos ACV na indústria das bebidas, estes têm sido direcionados, sobretudo, na 

comparação de diferentes tipos de embalagem em termos de desempenho ambiental.  

Através da bibliografia revista, verifica-se que a embalagem de cartão possui menor impacte 

ambiental quando comparada com as embalagens de PET, polietileno de alta densidade (PEAD), policloreto 

de vinilo (PVC) e vidro (Kang et al. 2017). Por outro lado, segundo Amienyo et al. (2013), cujo estudo se 

encontra incluído na Tabela 1, as garrafas de PET são a opção mais sustentável ambientalmente, 

comparando com garrafas de vidro e latas de alumínio. O estudo de Manfredi & Vignali (2015), revela, 

através de uma análise de sensibilidade, a influência do peso da garrafa PET na sustentabilidade processual: 

uma diferença de 8 gramas altera completamente o perfil ambiental das duas tecnologias de enchimento 

estudadas (hot filling e embalamento assético), reduzindo, em média, 20% do impacte ambiental para as 

categorias analisadas, no caso do embalamento assético. Apesar da fase de produção do refrigerante não 

ser considerada nesta análise, os seus impactes foram tidos em conta através da literatura, verificando-se 

que, a fase referida, contribui em mais de 60% para o impacte ambiental em ambas as tecnologias de 

enchimento avaliadas. Apesar dos diferentes objetivos, os estudos de Menna et al. 2015 e Dwivedi et al. 

2012 identificam a fase agrícola e, em particular, o uso de fertilizantes, como uma atividade com peso 

significativo nos diferentes impactes avaliados.  

Em matéria de gestão de resíduos das garrafas PET, muitos estudos têm sido conduzidos em diferentes 

regiões geográficas. No entanto, independentemente dos objetivos e das fronteiras do sistema, a conclusão 

é similar: a reciclagem é a opção fim de vida mais favorável para as embalagens. O benefício ambiental é 

essencialmente obtido evitando a produção de resinas virgens. A produção do material (resina) é 

identificada, no estudo de Kang, Auras, and Singh (2017),  como uma das fases críticas do ponto de vista de 

impacte ambiental, em particular, no aquecimento global e no smog fotoquímico. 
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Tabela 1 - Seleção de estudos ACV aplicados ao setor das bebidas. 

Tipo de 
estudo 

Impactes ambientais do ciclo de vida de 
bebidas carbonatadas 

Impacte do aquecimento global do sumo de 
laranja não concentrado da Flórida 

Avaliação de ciclo de vida comparativa de sistemas hot 
filling e de embalamento assético utilizados no setor das 

bebidas 

Avaliação do impacte de sistemas integrados bioenergéticos: 
Estudo ACV comparativo de um néctar de pêssego 

Referência (Amienyo et al. 2013) (Dwivedi et al. 2012) (Manfredi & Vignali 2015) (de Menna et al. 2015) 

Objetivos 

1º - Estimar os impactes ambientais e 
identificar os pontos críticos no ciclo de vida 

de bebidas carbonatadas; 2º - Analisar os 
impactes ambientais de diferentes tipos de 

embalagem: vidro (0,75 L), alumínio (0,33 L) e 
PET (0,5 e 2 L). 

Desenvolver uma base de referência das emissões 
de gases com efeito de estufa associadas à 
produção e consumo de sumo de laranja da 

Flórida, considerando 2 cenários na produção do 
fruto, i.e., com e sem reposição das laranjeiras 

perdidas. 

Avaliar e comparar os impactes ambientais de sistemas hot 
filling e de embalagens asséticas através da identificação 

das entradas e saídas, para ambos os processos. Pretende-se 
também identificar as principais causas dos impactes em 
ambas as tecnologias e a sensibilidade destes sistemas a 

algumas variáveis. 

Avaliar os impactes numa cadeia alimentar baseada em 
combustível fóssil (cenário convencional) e os potenciais 

benefícios da integração bioenergética através dos subprodutos 
(cenário bioenergia integrada), usando um néctar como caso de 

estudo. 

Local Produção e consumo no Reino Unido. 
Produção: 1 hectare de terreno localizado na 

região de produção da Flórida Central. 
- Produção e consumo em Emilia Romagna, Itália. 

Unidade 
Funcional 

1º Objetivo: 1 litro de refrigerante embalado; 
2º Objetivo: Produção anual total de bebidas 

carbonatadas no Reino Unido. 

Sumo de laranja não concentrado disponível numa 
embalagem padrão de 1,893 litros numa loja de 

venda local. 

0,5 litros de sumo de laranja embalado em garrafas PET não 
reutilizáveis. 

1 litro de néctar consumido. 

Fases do 
Ciclo de 

Vida 

Abordagem: cradle to grave 
Produção matéria-prima e embalagem; 

Produção e enchimento; Retalho 
(refrigeração); Gestão de resíduos; Transporte 

entre fases. 

Preparação do local de cultivo; Gestão de uma 
laranjeira madura; Transporte das laranjas até 
um local de processamento; Processamento do 

citrino; Transporte do sumo até ao local de 
embalamento; Embalamento do sumo; Transporte 

da embalagem até a um local de venda; 
Armazenamento da embalagem até venda ao 

consumidor final. 

Processamento térmico do produto; Sopro da garrafa; 
Enchimento; Capsulagem; Rotulagem; Embalamento 

secundário e terciário, incluindo todos os materiais de 
embalamento e a sua opção fim de vida; Transporte dos 

materiais de embalamento até ao local de uso; Transporte 
do sumo embalado até aos centros de distribuição. 

Abordagem: cradle-to-grave 
Cultivo do fruto; Processamento do fruto e fabrico do néctar; 

Distribuição; Consumo; Gestão dos resíduos 

Método CML 2001 TRACI ReCiPe Impact 2002+ 

Categorias 
de 

impacte 

AG; CEP; UA; DRA; A; E; TH; EcoAM; EcoAAD; 
EcoT; DCO; FOF 

AG 
AC; DCO; AT; EAD; EM; TH; FOF; FMP; EcoT; EcoAAD; EcoAM; 

RI; UA; DM; DF 

C; NC; PRI, PRO; RI; DCO; EcoA; EcoT; AT; US; AA; E; AG; 
UENR; ExtM 

Categorias de danos: SH; QE; AC; CR 

Pontos 
Críticos 

Fase de embalamento é o maior ponto crítico, 
contribuindo entre 59-77% para os impactes; 
Produção de ingredientes contribuiu de 7 a 

15% devido principalmente ao açúcar. 

Gestão da laranjeira: contribui em 52% e 56% para 
o impacte de aquecimento global total nos 
cenários de com e sem reposição da árvore, 

respetivamente. Uso de fertilizantes é 
considerado como significativo para o impacte. 

Hot filling: elevado consumo de energia (eletricidade e 
calor), calor do produto processado não recuperado e peso 

da garrafa PET soprada (contribui em média 81% para o 
impacte total dos materiais de embalamento). 

Embalamento assético: apresenta consumo elétrico superior 
à tecnologia hot filling. 

Cultivo: fase agrícola (uso de fertilizantes), tratamento de 
resíduos de embalagens. 

Processamento: produção da embalagem assética de cartão e 
conversão do solo no sistema de produção de glicose e açúcar. 

Conclusões 

Categorias de impacte mais significativas no 
caso do vidro são: FOF; CEP; AG, no caso do 

alumínio são: TH; FOF; EAM; CEP, e no caso do 
PET: FOF; CEP. A embalagem PET 2 L é a 

opção mais sustentável na maior parte dos 
impactes e a embalagem de vidro é a pior 

opção. O setor das bebidas carbonatadas no 
Reino Unido é responsável pela emissão de 1,5 

milhões de toneladas de CO2. 

Com e sem reposição da árvore, cerca de 0,43 e 
0,48 kg de carbono, respetivamente, são emitidos 

na produção de 1,893 litros de sumo de laranja 
não concentrado, existindo uma redução do 

impacte de aquecimento global de cerca de 10%, 
com a reposição. 

Sistemas de embalagem asséticos possuem menores impactes 
em todas as categorias de impacte avaliadas (redução de 

cerca de 20%), exceto na categoria de eutrofização de água 
doce, que apresenta resultados semelhantes para as duas 
tecnologias. Este facto é principalmente explicado pela 
diferente contribuição dos materiais de embalamento no 

impacte total (79% em hot filling e 74% no sistema de 
embalagem assética), confirmando, na análise de 

sensibilidade, a grande influência do peso da garrafa na 
sustentabilidade processual. 

No cenário convencional os principais impactes derivam do uso 
do solo (produção açúcar e glicose), consumo de energia fóssil 

e emissão de gases com efeito de estufa. Integração da 
bioenergia possibilita uma redução de danos de 13-15%, no 

entanto, os efeitos na saúde humana e qualidade do 
ecossistema são limitados. Processamento é a fase que mais 
contribui nas categorias de danos: 39% dos danos na saúde 

humana; 71% da qualidade do ecossistema; 35% das alterações 
climáticas; e 38% da depleção dos recursos. 

Limitações 

Resultados estimados para o setor de 
refrigerantes carbonatados no Reino Unido são 

apenas baseados num tipo de bebida 
carbonatada. 

Apenas uma categoria de impacte avaliada; 
Possibilidade de incertezas nos dados primários. 

LCI focado apenas em tratamentos térmicos do produto e 
processo/material de embalamento. 

Estudo específico de uma região e de um tipo de fruta 
processada. 

Legenda: A – Acidificação; AA – Acidificação Aquática; AC – Alterações Climáticas; AG – Aquecimento Global; AT – Acidificação Terrestre; CEP – Consumo de Energia Primária; CR – Consumo de Recursos; DCO – Depleção Camada 
de Ozono; DF – Depleção fóssil; DM – Depleção do Metal; DRA – Depleção dos Recursos Abióticos; E – Eutrofização; EAD – Eutrofização da Água Doce; EM – Eutrofização Marinha; EcoA – Ecotoxicidade Aquática; EcoAAD – 
Ecotoxicidade Aquática na Água Doce; EcoAM – Ecotoxicidade Aquática Marinha; EcoT – Ecotoxicidade Terrestre; ER – Efeitos Respiratórios; ExtM – Extração Mineral; FMP – Formação de material particulado; FOF – Formação 
de Oxidantes Fotoquímicos; PRI – Partículas Respiráveis Inorgânicas; PRO – Partículas Respiráveis Orgânicas; QE- Qualidade do Ecossistema; RI – Radiação Ionizante; SH – Saúde Humana; TH – Toxicidade Humana; UA – Uso da 
Água; UENR – Uso de Energia Não Renovável; US – Uso do Solo 
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3 Avaliação do Ciclo de Vida do Refrigerante 

3.1 Caracterização da Fase de Produção do Refrigerante 

De uma forma geral, a atividade produtiva da unidade fabril da Etanor/Penha assenta na produção de 

refrigerantes e no embalamento de água da nascente Serra da Penha, captada através de vários furos 

distribuídos pelo perímetro industrial. Para completar a sua atividade, possui ainda um processo responsável 

pelo sopro de pré-formas PET, através do qual, são produzidos os vários tipos de embalagem necessários 

para o processo de produção dos refrigerantes e engarrafamento da água. 

Nas secções subsequentes apresenta-se a caracterização e descrição detalhada dos processos 

desenvolvidos na atividade produtiva da Etanor/Penha, incluídos na fase do ciclo de vida de Produção de 

Refrigerante. A produção de garrafas e a captação de água são dois processos independentes, essenciais na 

produção do refrigerante, que complementam os processos de preparação, enchimento e embalamento do 

refrigerante. 

3.1.1 Produção de Garrafas 

Nesta atividade produtiva, as pré-formas de politereftalato de etileno (PET) são transformadas em 

garrafas através do processo de moldagem por sopro. Esta operação é realizada em equipamentos designados 

por sopradoras, responsáveis pela produção de 3 tipos de embalagem – 0,33, 1,5 e 5L. Atualmente, a 

Etanor/Penha possui 3 sopradoras. Em duas sopradoras ocorre a produção de diferentes de formatos – 0,33 

e 1,5 L –  sendo uma delas destinada ao fabrico de embalagens alimentadas à linha de enchimento de 

refrigerantes e a outra direcionada para a produção de garrafas que alimentam a linha de enchimento da 

água da nascente. 

O processo de sopro inicia-se com o fornecimento gravitacional das pré-formas à cuba responsável 

pela alimentação da sopradora, através de uma plataforma elevatória. Estas, depois de colocadas na cuba 

de fornecimento, sofrem um transporte a granel até ao local onde são alinhadas e alimentadas à sopradora. 

Este é um processo descontínuo (por batch) controlado de acordo com as necessidades verificadas quer no 

interior da sopradora, quer na linha de enchimento. 

 Após o seu alinhamento, e já no interior da 

sopradora, as pré-formas são adaptadas a um 

transporte aéreo através do gargalo, responsável pelo 

transporte das pré-forma ao longo do seu processo de 

aquecimento (Figura 10). As pré-formas são então 

aquecidas através de duas passagens num conjunto de 

fornos de radiação infravermelha atingindo 

temperaturas superiores à temperatura de transição 

vítrea, isto é, 80ºC. A base inicia um movimento de 

rotação em sentido anti-horário no sentido de promover 

um aquecimento uniforme ao longo de todo o perímetro 

da pré-forma. Cada forno possui cerca de 10 lâmpadas, 

com diferentes potências entre si, colocadas em ambos 

Figura 10 - Imagem ilustrativa do aquecimento da pré-

forma no forno de radiação infravermelha. 
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os lados do forno pelo que a sua ativação depende da altura e peso da pré-forma. A temperatura da pré-

forma é um dos parâmetros mais importantes no processo de produção de garrafas PET, uma vez que o perfil 

de temperatura determina a distribuição do material e consequentemente o comportamento no seu 

processamento. Deste modo, torna-se essencial, a existência de sensores que determinem o perfil de 

temperatura da pré-forma, no sentido de verificar se o aquecimento se processou conforme o previsto. 

Nesta etapa há ainda a passagem de água refrigerada e um sistema de ventilação cruzada, de modo a 

proteger o gargalo do sobreaquecimento e consequentes alterações na geometria bem como promover um 

perfil de aquecimento suave.  

Depois do aquecimento da pré-forma, um transportador aéreo movimenta um conjunto de seis pré-

formas aquecidas até à estação de alongamento e sopro. As pré-formas são posicionadas entre as placas do 

molde cuja cavidade possui a forma final da garrafa a ser produzida, sendo, posteriormente introduzida, 

após o fecho do molde, uma haste de metal no gargalo da pré-forma para promover o seu alongamento. 

Numa fase inicial, é admitido ar comprimido primário, entre 2 a 10 bar, para deslocar e alongar o material, 

existindo depois um incremento da pressão até 30 bar. Assim, a pré-forma é insuflada de forma controlada, 

orientando as moléculas de PET nas direções radial e axial até adquirir a cavidade do molde de sopro e, 

consequentemente, a forma final pretendida. Através da passagem de água fria no molde, que circula num 

circuito fechado, proveniente da central de frio própria da empresa, e em particular, de quatro chillers, o 

material é arrefecido e seguidamente a garrafa é ejetada, após a abertura do molde.  O ar comprimido 

admitido nesta etapa provém da sala de ar comprimido, produzido através de um compressor de alta 

pressão. O processo de moldagem por sopro é apresentado, esquemática e sucintamente, na Figura 11.  

 

Figura 11 – Processo de sopro e formação da garrafa PET.  

As garrafas ejetadas da sopradora podem seguir diretamente para a respetiva linha de enchimento, 

designado, internamente, por “sopro direto”, através do transporte por ar comprimido ou podem ser 

armazenadas em silos, sofrendo, neste caso, um transporte a granel por tapetes.  

3.1.2 Captação de Água  

A água utilizada na Etanor/Penha é proveniente de captações próprias através de vários furos situados 

nas proximidades da área industrial. Este processo deve assegurar o fornecimento de água para as atividades 

de produção e limpeza de forma sustentável, sem comprometer a qualidade deste recurso.  

Atualmente encontram-se ativos 9 furos, estando 5 furos em funcionamento contínuo dada a 

necessidade de manter constante o nível nos furos, de modo a garantir a qualidade de água de nascente. O 
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funcionamento dos restantes furos é passível de interrupção uma vez que a água captada é considerada 

água de consumo. A água captada é armazenada em cerca de 9 tanques (4 tanques de água de consumo e 5 

tanques de água de nascente), com capacidade unitária de 100 m3.  

3.1.3 Preparação do Refrigerante 

A Preparação do Refrigerante engloba a preparação e o tratamento do produto cru – sumo ou 

refrigerante que ainda não foi submetido ao processo de pasteurização. Inicia-se com a pesagem e o 

doseamento dos produtos, tendo em conta a formulação e modo de preparação previamente definidos no 

manual de procedimentos. A água proveniente dos tanques exteriores de armazenamento, após passagem 

intermédia em três filtros verticais é misturada, nos tanques de preparação, com o concentrado e com o 

açúcar. Este último componente é descarregado de big-bags para a balança doseadora através de um blower. 

Atualmente, esta seção possui três tanques de preparação de produto cru agitados e dois tanques de 

concentrado.  

Após a preparação correta e filtração do produto cru, este é submetido a um processo de tratamento 

térmico – pasteurização - que permite a estabilização microbiológica através da combinação do binómio 

temperatura/tempo. Estes dois parâmetros variam consoante o tipo de produto em questão pelo que o 

circuito de passagem pelo holder é ajustado de modo a definir o tempo de pasteurização necessário. A 

Figura 12 descreve, resumidamente, o processo da pasteurização implementado na Etanor/Penha bem como 

as temperaturas médias verificadas ao longo do permutador de placas. De um modo geral, esta operação 

integra um tanque de balanço, uma bomba de produto, dois permutadores de placas (em funcionamento 

paralelo) e um circuito holder. Cada permutador dispõe de quatro secções: a primeira e segunda seção são 

de arrefecimento através de água arrefecida em dois chillers e água do circuito das torres de refrigeração 

existentes, respetivamente, a terceira secção é de regeneração (sumo/sumo) e a quarta de aquecimento 

do produto até à temperatura de pasteurização, através de água quente que se encontra armazenada num 

tanque e que circula em circuito fechado. No tanque assético, pressurizado com ar comprimido e dispondo 

também de barreira de vapor, o produto é mantido nas condições de 2,3 bar e 20,4 ºC permitindo manter o 

produto esterilizado até à etapa de enchimento. No caso do refrigerante em estudo, é doseado dimetil 

dicarbonato (DMDC) antes do engarrafamento, que permite a conservação do produto inibindo vários tipos 

de microorganismos.  

 
Figura 12 - Esquema representativo da etapa de pasteurização do produto cru, realizada na Etanor/Penha. 
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3.1.4 Enchimento  

As atividades incluídas neste processo, realizadas na sala de enchimento, têm como objetivo o 

acondicionamento do produto, já pasteurizado, na garrafa de PET. A partir do tanque assético, os 

refrigerantes são transferidos para a linha de enchimento, em particular para a enchedora de sumos 

constituinte da linha 1, com passagem intermédia por filtros.  A temperatura de entrada do produto na 

enchedora deve ser inferior a 21 ºC de modo a garantir a eficácia da adição do dimetil dicarbonato. A linha 

de enchimento tem início no posicionador de garrafas, caso as garrafas alimentadas à linha sejam 

provenientes dos silos de armazenamento, em detrimento do sopro direto. Estas são transferidas até à 

enchedora, em ambos os casos, por transporte aéreo com recurso a ar comprimido, evitando a contaminação 

da garrafa. Já na enchedora, e antes do enchimento, as garrafas são enxaguadas com água previamente 

filtrada. Após o enchimento do refrigerante e adição de dimetil dicarbonato, é injetado azoto por forma a 

retirar o ar existente na garrafa. Ainda nesta unidade, é aplicada a cápsula de polipropileno, operação 

designada por capsulagem.  

3.1.5 Embalamento  

Após a saída da sala de enchimento, as garrafas entram no tapete transportador e o produto atravessa 

um inspetor de capsulagem e nível, sendo as garrafas não conformes rejeitadas. Caso a garrafa esteja 

conforme, é feita a marcação do lote na cápsula. Procede-se posteriormente à rotulagem do produto, 

através de rótulos PET termoencolhíveis (sleeve). Esta operação inclui a retratilização do rótulo realizada 

num túnel aquecido a cerca de 80 ºC através de vapor direto de baixa pressão. Seguidamente, as garrafas 

seguem para uma agrupadora através da qual são acondicionadas para a formação do pack. A esta unidade 

encontra-se associado um forno elétrico de retratilização do filme plástico que envolve o pack. Prossegue-

se uma máquina de aplicação de pegas de cartão, um paletizador responsável pela formação da palete e 

uma primeira envolvedora de filme plástico, denominado por estirável automático. O processo de 

embalamento conclui-se numa envolvedora final com recurso a filme pré-estirável e com aplicação da folha 

de filme plástico no topo (top palete). A ligação entre as unidades envolvedoras é assegurada por um carro 

transportador de paletes.  

Depois deste processo, o produto é armazenado no armazém.  

3.2 Definição do Objetivo e do Âmbito do Trabalho 

Este estudo tem como objetivo a identificação e avaliação dos impactes ambientais associados aos 

diferentes processos incluídos na fase de produção do refrigerante, desenvolvidos na Etanor/Penha, 

compreendendo: Produção de Garrafas, Captação de Água, Preparação, Enchimento e Embalamento do 

Refrigerante. Esta análise permitirá evidenciar os processos produtivos mais representativos no impacte 

ambiental global do produto e identificar hot spots nas diferentes etapas de processamento do produto 

facilitando a implementação de medidas que visem a melhoria do desempenho ambiental. A influência de 

possíveis cenários no desempenho ambiental do produto é avaliada através da alteração de diferentes 

parâmetros, em particular o peso da pré-forma e o tipo de combustível utilizado na caldeira.  

O objeto de estudo é uma das marcas de refrigerantes produzidos na Etanor/Penha que representou, 

em 2016, cerca de 41% do total de produção refrigerantes. Uma vez que a comercialização deste produto é 
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efetuada em dois tipos de formatos de garrafa PET (0,33 e 1,5 L), é ainda objetivo desta análise estimar em 

que medida os impactes ambientais são afetados pela dimensão da embalagem utilizada.  A unidade 

funcional selecionada é 1 litro de refrigerante apropriado para expedição, sendo considerada a gama 

completa dos diferentes sabores disponíveis. A informação recolhida é relativa às atividades produtivas 

desenvolvidas na empresa no ano de 2016.  

3.2.1 Fronteiras do Sistema 

A perspetiva adotada no estudo ACV do refrigerante é do tipo berço ao portão (cradle to gate) pelo 

que, de uma forma geral, compreende a produção e transporte das matérias-primas e o fabrico do 

refrigerante em estudo. Como matéria-prima entende-se qualquer ingrediente utilizado na preparação do 

refrigerante, materiais necessários no embalamento do produto final e agentes de limpeza consumidos no 

processo automatizado de higienização dos equipamentos (CIP). Dada a quantidade significativa de energia 

elétrica da rede de distribuição consumida nos processos produtivos, a sua produção é parte integrante 

deste estudo, apesar de se tratar de uma atividade da não responsabilidade direta das unidades industriais 

da cadeia de produção do refrigerante. De igual modo, a produção do combustível fóssil usado (GPL) é 

incluída na análise, dado tratar-se de um subproduto da destilação fracionada do petróleo. 

Em contrapartida são excluídas, deste estudo, as fases subsequentes à entrega do produto ao cliente, 

ou seja, a distribuição/retalho (assegurada pelos clientes) e o uso/consumo do produto. A análise realizada 

exclui, do seu sistema, algumas operações que estão associadas ao produto final de um modo mais indireto 

como eventuais impactes associados ao transporte e deposição final dos resíduos gerados na atividade 

produtiva da empresa. O embalamento e armazenamento das matérias-primas, bem como a produção, 

transporte e armazenamento de consumíveis (produtos que são usados nos restantes processos não 

produtivos e de suporte à atividade da organização, por exemplo, materiais de manutenção) não é também 

considerado no presente estudo.  Exclui-se, igualmente, as atividades que não estão diretamente 

relacionadas com o processo produtivo da empresa como as atividades administrativas, escritórios, 

laboratório, utilização e manutenção dos veículos empresariais, a manutenção dos edifícios e 

infraestruturas, situações acidentais ocasionais e o usufruto da área social. 

Inerente à atividade produtiva encontra-se a produção de resíduos sólidos e líquidos que, apesar da 

sua gestão e tratamento não estarem incluídas nas fronteiras do estudo, procedeu-se à respetiva 

quantificação e distribuição pelos processos considerados. Em matéria de resíduos sólidos incluem-se o 

papel/cartão, plástico, metal e compósito que são recolhidos por um operador de resíduos licenciado para 

o efeito cujas operações de gestão de resíduos são maioritariamente de valorização, em particular, 

reciclagem. A gestão e recolha dos resíduos urbanos (RSU) e equiparados são da responsabilidade do 

município, uma vez que, segundo o Decreto-Lei nº 194/2009 (Republica de Portugal 2009), os produtores de 

resíduos domésticos e de resíduos semelhantes aos urbanos em quantidades diárias a 1 100 L estão obrigados 

a entregar os resíduos produzidos às entidades gestoras dos serviços municipais. Embalagens contaminadas 

por resíduos de substâncias perigosas são encaminhados para operadores externos licenciados destinando-

se à eliminação. No caso do efluente industrial, este é conduzido para uma estação de tratamento de águas 

residuais, ligado ao coletor municipal, pelo que a responsabilidade pelo seu tratamento é transferida para 

o Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave (SIDVA). 
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A Figura 13 identifica as etapas do ciclo de vida consideradas no estudo. A fase de Produção do 

Refrigerante foi dividida em cinco processos, todos realizados nas instalações da Etanor/Penha: Captação 

de Água, Produção de Garrafas, Preparação do Refrigerante, Enchimento e Embalamento. 

 

 

3.3 Análise do Inventário  

Na enumeração das entradas dos processos, como o consumo de recursos, materiais e energia bem 

como na quantificação das saídas – emissões para o ar, efluente industrial e produção de resíduos - 

priorizam-se, sempre que possível, os dados internos registados pela empresa referentes à atividade em 

2016, informações fornecidas pelos fornecedores, e, se possível, informação obtida por medição direta. 

Atividades background, como a produção de energia elétrica, combustível, matérias-primas e produtos 

químicos e sistemas de transporte necessários entre fases do ciclo de vida são incluídas na análise através 

de informação disponível em bases de dados compatíveis com o software OpenLCA (versão 1.6) e em 

literatura específica. O software referido surgiu em 2006 como resultado da colaboração de diversos 

pesquisadores – Andreas Ciroth, Michael Srocka e Jutta Hildenbrand -, liderados pela empresa GreenDelta, 

em Berlim.  Embora seja dos únicos softwares gratuitos, o OpenLCA não disponibiliza uma vasta gama de 

bases de dados gratuitamente. 

A Figura 14 resume a quantificação dos principais fluxos de entrada e saída associado a cada processo 

produtivo incluído na fase de produção do refrigerante. 

Figura 13 – Fases do Ciclo de Vida associadas ao refrigerante em estudo. 
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Figura 14 – Fluxos de entrada e saída na fase de ciclo de vida Produção do Refrigerante.  
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Algumas considerações foram tomadas em conta no inventário, nomeadamente, no que respeita à 

quantificação de consumos gerais nos processos produtivos considerados (ex: eletricidade, combustível).  

Dada à indisponibilidade de informação monitorizada na empresa, relativamente ao consumo elétrico 

verificado por setor produtivo, foi efetuada uma análise energética na estrutura produtiva da Etanor/Penha. 

Com este estudo, pretendeu-se repartir o consumo elétrico, do ano em causa, pelos cinco processos 

identificados. Para tal, procedeu-se à listagem da potência instalada em cada equipamento por setor bem 

como as respetivas horas de funcionamento. A porção do consumo elétrico inerente à iluminação fabril foi 

repartida equitativamente por quatro dos cinco processos, excluindo-se a Captação de Água, por se 

considerar desprezável quando comparada com os restantes processos. As emissões referentes à produção 

de eletricidade são incluídas neste estudo através da utilização da base de dados Electricity grid mix, 

consumption mix, at consumer, AC, 230V/PT. O mix energético considerado é referente à produção de 

energia elétrica em Portugal no ano de 2008 (Tabela A2 1) a) O mix da rede elétrica inclui a eletricidade 

importada de países vizinhos, perdas na distribuição e o próprio consumo verificado na central elétrica. O 

conjunto de dados considera toda a cadeia de abastecimento de combustível a partir da exploração incluindo 

a extração e transporte dos combustíveis para as centrais elétricas. 

O combustível utilizado pela empresa é todo consumido numa única caldeira para a produção de 

vapor, necessário em cinco diferentes etapas produtivas. Segundo os dados disponibilizados pela empresa, 

estima-se que: 28% seja consumida na pasteurização do produto cru, 39% na rotulagem (sleeve), 9% no 

processo de esterilização, 5% no CIP e 19% no tanque assético. A quantificação desta entrada processual 

iniciou-se com a recolha de informação relativa ao consumo mensal de vapor, a partir do consumo anual de 

GPL, estimando-se um consumo específico de 11,8 kg de vapor/kg de GPL. Dada a ausência de uma base de 

dados, disponível para o software em questão, relativa à produção do combustível (pré-combustão) GPL, 

optou-se por considerar os dados disponíveis referentes à produção de nafta, um subproduto obtido, através 

da destilação fracionada do petróleo, à semelhança do GPL. Deste modo, foi considerada a base de dados 

Naphtha, consumption mix, at refinery, from crude oil/RER para a estimativa das emissões e consumo de 

recursos inerente à produção do combustível. As emissões gasosas fruto da combustão do GPL na caldeira 

foram estimadas segundo as diretrizes disponibilizadas pela APA (APA 2015), através dos fatores de emissão 

para o combustível em questão (Tabela A1 1). Na Tabela A2 2 são apresentadas, para cada processo e 

formato, as emissões de poluentes relativos à combustão do GPL na caldeira.  

Os sistemas de transporte foram quantificados e incluídos neste estudo, sempre que possível, 

englobando o transporte da matéria-prima até à unidade industrial da Etanor/Penha. Para tal, adotou-se 

um cenário precaucionista (pior cenário), considerando que não há aproveitamento de rotas e que o 

transporte é realizado exclusivamente para a Etanor/Penha. As emissões associadas a este processo foram 

estimadas utilizando a base de dados Small lorry transport, Euro 0, 1, 2, 3, 4 mix, 7,5 t total weight, 3,3 t 

max payload/RER, que considera a média ponderada dos camiões com peso total de 7,5 toneladas para 

padrões europeus de emissões (EURO 0 a EURO 4), alimentados a gasóleo (óleo diesel). A carga útil é de 3,3 

toneladas e a taxa de utilização cerca de 85%. O conjunto de dados inclui toda a cadeia de abastecimento 

de combustível, desde a exploração e extração de petróleo bruto. Em alguns casos, os camiões, após 

descarga da matéria-prima, regressam com material de tara retornável. Deste modo, os impactes ambientais 

associados à viagem de ida são multiplicados pelo fator 1,5, assumindo-se que, em média, na viagem de 

volta o meio de transporte vai com 50% do peso da carga da viagem de ida. A Tabela A2 3 resume o perfil 

a) A numeração do conteúdo em anexos (tabelas e figuras) é efetuada sucessivamente de acordo com o número do anexo 

em que está inserido. Por exemplo, a Tabela A2 1 diz respeito à Tabela 1 presente no Anexo 2. 
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dos transportes, indicando para cada tipo de transporte a distância média percorrida. Esta informação teve 

em conta a localização do fornecedor (F) de cada matéria-prima. Salienta-se que no caso de existirem mais 

do que um fornecedor para a mesma matéria-prima, foi considerada a distância ao fornecedor mais 

representativo, em termos de quantidade total fornecida.   

Em matéria de resíduos realça-se a geração pouco significativa de resíduos de madeira uma vez que 

as paletes de produto acabado são da propriedade dos clientes e as paletes das matérias-primas são 

retornáveis. Os resíduos de embalagens metálicas excluem-se deste estudo, pois não são gerados no processo 

produtivo do refrigerante em análise. 

 Uma vez que os resíduos sólidos urbanos (RSU) são recolhidos pela entidade municipal, não há uma 

quantificação rigorosa dos mesmos. Como tal, foi necessário estimar as quantidades geradas durante o ano 

de 2016. Através da consulta dos registos de recolha (frequência) e observação das quantidades geradas ao 

longo de várias semanas de produção, estimou-se que são gerados cerca de 800 L de resíduos urbanos e 

equiparados por dia, o correspondente a um contentor. Segundo Worrell and Vesilind 2012 a densidade de 

resíduos urbanos dispersos, sem processamento e compactação,  encontra-se entre 89 e 148 kg/m3 (Worrell 

and Vesilind 2012, 150 e 250 lb/yd3) . Deste modo, e tendo em conta que a recolha dos resíduos urbanos se 

processa sem compactação, estimou-se a produção diária em cerca de 100 kg de RSU por dia. Com base no 

número de dias de produção do refrigerante, foi possível estimar a totalidade de RSU gerados. 

 A partir de informação recolhida internamente, foi incluída a geração de outros resíduos resultantes 

da restante atividade da unidade industrial, cuja geração é independente do tipo e quantidade de produção 

verificada. Entre estes resíduos, destacam-se as embalagens contaminadas por resíduos de substâncias 

perigosas, resíduos de tintas vernizes e líquidos aquosos de lavagem. Os resíduos em questão, juntamente 

com os resíduos sólidos urbanos e equiparados foram repartidos equitativamente pelos processos 

considerados (com exceção da Captação de Água).  

A reportação dos fluxos de entrada e saída à unidade funcional selecionada é efetuada tendo em 

conta a produção/comercialização do refrigerante em estudo verificada em 2016 em cada formato 

(Tabela 2).  

Tabela 2 – Dados de produção/comercialização do refrigerante em estudo, no ano de 2016, por formato.  

Formato Produção (L) 

1,5 L 7 284 848 

0,33 L 1 499 168 

Total 8 784 016 

 

Nas seguintes secções é apresentado, com detalhe, o inventário para cada um dos processos incluídos 

na fase de Produção do Refrigerante, bem como as considerações tomadas na quantificação dos respetivos 

fluxos.  
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3.3.1 Produção de Garrafas 

Neste processo, foram analisados, primeiramente, os balanços de massa da matéria-prima (pré-forma 

PET) que dá origem à garrafa necessária para o enchimento do refrigerante. Esta análise permite relacionar 

a unidade funcional (1 litro de refrigerante) com o consumo da matéria-prima, para posterior cálculo das 

saídas processuais. O balanço efetuado à pré-forma (PF), nos dois tipos de formato, explicita-se na Equação 

3.1 através da qual se obteve uma estimativa para as perdas de embalagem verificadas e matéria-prima 

rejeitada, que são incluídas no estudo como saída processual.  

𝐸𝑖𝑠𝑖𝑙𝑜𝑠 + 𝑃𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑃𝐸𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑚 + 𝐸𝐸𝑛𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐸𝑓𝑠𝑖𝑙𝑜𝑠 (3.1) 

Em que: 

𝐸𝑖𝑠𝑖𝑙𝑜𝑠  – Embalagens armazenadas em silo no início do ano; 

𝐸𝑓𝑠𝑖𝑙𝑜𝑠 - Embalagens armazenadas em silo no final do ano; 

𝑃𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 – Pré-formas alimentadas à sopradora (𝑃𝐹𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠) que deram origem, efetivamente, a 

garrafas (𝑃𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑃𝐹𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑃𝐹𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠); 

𝑃𝐸𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑚 – Perdas de embalagens verificadas durante o processo produtivo; 

𝐸𝐸𝑛𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 – Embalagens que seguiram para expedição. 

Em ambos os formatos, não se encontravam garrafas armazenadas em silo, no início do ano.  

Dado que as pré-formas possuem pesos distintos dependendo do fornecedor, foi efetuada uma média 

ponderada do peso para esta matéria-prima, tendo por base a quantidade encomendada por fornecedor, 

para cada tipo de formato. Deste modo, calculou-se um peso médio de 18,52 g e 39,56 g para o formato 

0,33 e 1,5 L, respetivamente. A Figura 15 apresenta, esquematicamente, o fluxo de pré-formas associado à 

produção de garrafas. Através da sua análise, conclui-se que foram consumidos cerca de 85 e 193 toneladas 

de pré-formas PET no embalamento do refrigerante que seguiu para expedição no formato 0,33 L (F0,33) e 

1,5 L (F1,5) respetivamente.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Fluxo de pré-formas no processo de produção de garrafas. 

A Tabela 3 e a Tabela 4 sumarizam os fluxos de entrada e saída do processo Produção de Garrafas, 

bem como o conjunto de dados utilizados para cada uma das atividades background. De realçar que os 

valores apresentados nas referidas tabelas dizem respeito, unicamente, a informação recolhida a partir de 

registos internos da empresa ou obtidos por medição direta. As restantes emissões são calculadas através 

do software OpenLCA.  
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Tabela 3 – Inventário das entradas para o processo de produção de garrafas por UF (1 litro de refrigerante). 

ENTRADAS 

Unidade/UF Conjunto de dados considerados 

Energia elétrica 

Formato 0,33 L 63,113 Wh 
Electricity grid mix, consumption mix, at consumer, AC, 230V/PT 

Formato 1,5 L 15,751 Wh 

Materiais 

Pré-forma (PET)  

Formato 0,33 L 56,4464 g Polyethylene terephthalate (PET) granulate, production mix, at 

plant, bottle grade/RER Formato 1,5 L 26,5290 g 

Transporte 

Formato 0,33 L 8,862 kgkm Small lorry transport, Euro 0, 1, 2, 3, 4 mix, 7,5 t total weight, 

3,3 t max payload/RER Formato 1,5 L 13,875 kgkm 

 

Tabela 4 - Inventário das saídas para o processo de produção de garrafas por UF (1 litro de refrigerante). 

SAÍDAS 

 Unidade/UF 

Papel/Cartão 

Formato 0,33 L 1,3544 g 
 

Formato 1,5 L - g 

Plástico 

Formato 0,33 L 0,4887 g 
 

Formato 1,5 L 0,1279 g 

Outros resíduos 

Formato 0,33 L/1,5 L 0,3880 g  

 

O consumo elétrico vinculado a este processo inclui o funcionamento dos seguintes equipamentos e 

serviços: máquina sopradora; central de frio (quatro chillers); rede de ar comprimido de alta pressão (AP) 

e ainda a maior parte da laboração das torres de refrigeração, uma vez que as torres de refrigeração também 

arrefecem a água fria necessária na secção de pasteurização.  

O balanço de consumo de pré-forma PET inclui, além das garrafas utilizadas na linha de enchimento 

e armazenadas em silo, as perdas de matéria-prima verificadas, bem como as embalagens cheias e vazias 

rejeitadas (não conformes) ao longo do processo produtivo.  Considerou-se o processo associado à produção 

da resina PET, utilizada no fabrico da pré-forma, através da base de dados Polyethylene terephthalate (PET) 

granulate, production mix, at plant, bottle grade/RER. Este conjunto de dados abrange as três etapas 

associadas na síntese de PET: pré polimerização, policondensação e a polimerização no estado sólido.  

Relativamente ao inventário das saídas (Tabela 4), este foi dividido consoante o tipo de resíduo 

gerado. Os valores foram obtidos por medição direta no processo produtivo. Os resíduos de papel/cartão 

são fruto, sobretudo, das embalagens das matérias-primas consumidas. De notar que no formato 1,5 L não 

se verifica a produção deste tipo de resíduo, já que se trata de uma embalagem de tara retornável. Por 

outro lado, os resíduos de plástico incluem, essencialmente, fardos de PET (constituídos pelas garrafas 

rejeitadas) e pré-formas rejeitadas/não conformes, tal como quantificado na Figura 15.  
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3.3.2 Captação de Água 

Na Captação de Água predominam os consumos de energia elétrica e água subterrânea contida no 

aquífero. Este processo não será alvo de divisão por formato visto que a água é captada independentemente 

do tipo de formato em que o refrigerante será embalado a jusante deste processo. A Tabela 5 refere-se aos 

fluxos de entrada, reportados à UF, associados à Captação de Água. As emissões gasosas inerentes ao 

consumo de energia elétrica são estimadas através do software OpenLCA.  

Tabela 5 - Inventário das entradas para o processo de captação de água por UF (1 litro de refrigerante). 

ENTRADAS 

Unidade/UF Conjunto de dados considerados 

Recursos naturais  

Água 2,1800 L  

Energia  

Energia Elétrica 23,411 Wh Electricity grid mix, consumption mix, at consumer, AC, 230V/PT 

 

Dado que a empresa monitoriza o volume total de água captada para consumo, e este estudo apenas 

se reporta a uma das marcas de refrigerante produzidas, torna-se imperativo relativizar este dado. Para tal, 

aferiu-se a porção de água exclusivamente captada para o objeto do estudo, tendo por base os registos de 

água consumida na preparação do produto cru. Conclui-se que, em média, se capta, nos furos de água de 

consumo, cerca de 2,18 litros de água por cada litro de refrigerante produzido (Tabela 5). 

Na inventariação do consumo elétrico foram igualmente tomadas algumas considerações. Tal como 

explicitado anteriormente, a empresa procede à captação de água subterrânea através de 9 furos. Os furos 

relativos à captação de água de consumo (4 furos) não se encontram, ao contrário dos restantes, em 

funcionamento contínuo. No entanto, assumiu-se o pior cenário considerando que estes laboram 24 horas 

por dia, 365 dias por ano. Além disso, optou-se por incluir todo o consumo elétrico associado à laboração 

dos 4 furos, apesar deste consumo ser relativo à totalidade de água captada e não apenas a água captada 

para o refrigerante em estudo, assumindo-se, novamente, o pior cenário. Posto isto, e tendo em conta a 

potência instalada das bombas nos furos das captações, estimou-se o consumo elétrico, presente na 

Tabela 5, reportado à UF.  

 

3.3.3 Preparação do Refrigerante 

A inventariação dos principais fluxos de entrada e saída da preparação do refrigerante, reportados à 

unidade funcional adotada (1 litro de refrigerante), teve por base a quantidade produzida de produto cru, 

no ano de 2016. De notar que a quantidade de refrigerante comercializado (8 708 016 litros) é ligeiramente 

inferior à quantidade de refrigerante produzido (9 027 063 litros). Esta diferença é resultado, sobretudo, da 

rejeição de cubas de preparação, perdas verificadas ao longo do processo produtivo e produto já embalado 

não conforme (rejeitados por defeitos na embalagem). 

As Tabelas 6 e 7 resumem, respetivamente, os dados do inventário relativos aos fluxos de entrada e 

saída no processo de preparação do refrigerante, bem como o conjunto de dados considerados para as 

atividades background incluídas na ACV. Este processo não será alvo de divisão por formato, pois a 
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preparação de produto cru é efetuada independentemente do formato em que o mesmo será embalado 

numa fase posterior.  

Tabela 6 - Inventário das entradas para o processo de preparação do refrigerante por UF (1 litro de refrigerante). 

ENTRADAS 

Unidade/UF Conjunto de dados considerados 

Recursos naturais  

Água 1,3206 L - 

Energia e combustível 

Energia Elétrica 23,411 Wh Electricity grid mix, consumption mix, at consumer, AC, 230V/PT 

Combustível (GPL) 2,6705 g Naphtha, consumption mix, at refinery, from crude oil/RER 

Materiais 

Ingredientes  

Açúcar 34,5002 g Tabela A2 5 

Concentrado 5,4181 g - 

Frutose 1,7447 g - 

Ácido cítrico monoidratado 1,2622 g - 

Sumo de limão 0,8031 g - 

Agentes de limpeza  

Hidróxido de sódio 0,9015 g Tabela A2 4 

Ácido nítrico 0,4097 g Tabela A2 4 

 

Tabela 7 - Inventário das saídas para o processo de preparação do refrigerante por UF (1 litro de refrigerante). 

SAÍDAS 

 Unidade/UF 

Papel/Cartão 0,0432 g 

Plástico 0,1044 g 

Outros resíduos 0,388 g 

Efluente industrial 1,2568 L 

CBO5
20 358 mg O2 

CQO 1.191 mg O2 

SST 119 mg 

 

Dado que as informações recolhidas, relativas aos consumos deste processo, dizem respeito à 

produção total de refrigerantes (não apenas o refrigerante em estudo) é necessário proceder à sua 

relativização. Para tal, quantificou-se a percentagem de produto cru do refrigerante em estudo na 

totalidade de produto cru produzido, correspondendo a 42,3%, tendo sida usada esta razão para a repartição 

dos consumos totais. A água, que provém de captações próprias, é alimentada aos tanques de preparação 

de produto cru do refrigerante cifrando-se, no ano de 2016, em aproximadamente 8 601 596 litros (cerca 

de 95,3% do volume de refrigerante preparado). Na quantificação deste recurso, presente na Tabela 6, é 

incluído, não só o consumo supracitado, como o restante volume de água armazenada, usada noutras 

operações, perfazendo um total de 11 599 742 litros. Verifica-se que 74,2% da água total armazenada é 

consumida nos tanques de preparação de produto cru, sendo a restante percentagem despendida na 

esterilização e no tanque de balanço. É efetuada, diariamente, a esterilização da enchedora, tanque de 

água quente e pasteurizadores com recurso ao vapor gerado na caldeira.  
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Em termos energéticos inclui-se, neste processo, o consumo elétrico verificado no setor da 

pasteurização e na respetiva central de frio (dois chillers), uma pequena porção do consumo elétrico 

verificado nas torres de refrigeração e a maior parcela relativa ao consumo do processo CIP (83,3%). Este 

processo de limpeza automatizado abrange a enchedora da linha dos refrigerantes, os tanques de 

preparação, permutadores de placas da pasteurização, linha do funil e tanque assético. Estimou-se, a partir 

das horas de limpeza definidas a priori, que cerca de 83,3% do tempo total de CIP diz respeito à limpeza 

dos equipamentos integrantes deste processo. O consumo de combustível, presente na Tabela 6, 

compreende a produção de vapor consumido no tanque assético e processo de pasteurização, bem como 

uma parte relativa ao processo de esterilização e CIP. Considerando que, no processo CIP e na esterilização, 

o caudal de vapor admitido a um dos equipamentos/setores alvo é o mesmo, estimou-se, novamente, que 

cerca de 83,3% do vapor consumido nestas etapas é atribuído ao processo de preparação do refrigerante.  

A enumeração dos fluxos de entrada relativos ao consumo de ingredientes, iniciou-se com a estimativa 

das quantidades consumidas de cada ingrediente, no ano de 2016, tendo por base a formulação e quantidade 

de produto cru produzido de cada refrigerante. Quando comparado com os registos internos (sistema 

informático da empresa), estes valores apresentam um desvio relativo médio de 5,71%, optando-se por 

considerar os consumos dos ingredientes registados internamente. A Tabela 6 inclui, exclusivamente, a 

quantificação dos ingredientes cuja fração mássica é igual ou superior a 0,1%.  

Uma das limitações registadas foi a ausência de bases de dados para quantificar os impactes 

ambientais dos ingredientes. De qualquer forma, foi possível estimar o impacte ambiental resultante do 

processamento da cana de açúcar, através do qual se obtém o ingrediente mais preponderante neste 

processo – açúcar. Devido à indisponibilidade de informação relativa à refinação da cana de açúcar, na 

Europa, considerou-se os dados de inventário presentes em Environmental life cycle assessment (LCA) of 

sugarcane production and processing in Australia (Renouf & Wegener 2007). Estes dados, baseados nas 

atividades produtivas da Austrália, foram obtidos a partir de informação recolhida em indústrias, literatura 

específica, estudos de simulação e medições diretas. O mesmo conjunto de dados considera que a trituração 

da cana de açúcar ocorre em moinhos com eficiências energéticas convencionais e sem cogeração de 

energia. Os consumos associados a operações auxiliares (lubrificantes, biocidas, agentes antiespumantes) 

não foram incluídos devido à insignificante quantidade utilizada. Na Tabela A2 5, explicitam-se os fluxos de 

entrada e saída considerados no processamento da cana de açúcar.  

Na Etanor/Penha, a limpeza com solução alcalina é realizada diariamente, no entanto, a solução 

ácida é utilizada, em média, uma vez por semana. A partir da informação recolhida no sistema informático 

da empresa, estimou-se o consumo de hidróxido de sódio, associado à produção do refrigerante, que teve 

por base o número de dias em que este foi produzido, fazendo distinção entre formatos. Por sua vez, o 

consumo de ácido nítrico foi considerado na íntegra por questões de simplificação e de dificuldade na sua 

relativização. O consumo presente na Tabela 6 diz respeito à limpeza dos tanques de preparação, 

permutadores de placas da pasteurização, linha do funil e tanque assético. Embora o consumo destas 

substâncias se considere pouco significativo quando comparado com os restantes consumos, optou-se por 

incluir o seu processo de fabrico, na medida em que se considera importante não desprezar do ponto de 

vista ambiental a sua produção. Na ausência de base de dados relativas à produção de ácido nítrico (HNO3) 

e de hidróxido de sódio (NaOH), os dados do inventário são os presentes em Castanheira (2008). O HNO3 é 

produzido em três etapas: a oxidação da NH3 e consequente formação de NO, oxidação de NO para formação 
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de NO2 e por fim a incorporação de NO2 na água, resultando na geração de ácido nítrico. O NaOH é produzido 

a partir de cloreto de sódio (NaCl). Na Tabela A2 4, constam os fluxos de entrada e saída considerados na 

análise dos sistemas de produção dos agentes de limpeza considerados.  

O papel/cartão e plástico são resíduos provenientes do embalamento de matéria-prima, em 

particular, ingredientes. O efluente industrial gerado é resultante, sobretudo, das atividades desenvolvidas 

na preparação do refrigerante, em particular no processo CIP. Segundo dados monitorizados pela empresa, 

num dia útil o caudal médio de efluente industrial descarregado é aproximadamente 80 m3, baixando para 

20 m3 durante o fim de semana. Assim, tendo em conta o número de dias de produção do refrigerante em 

estudo e incluindo os fins de semana, estimou-se que a quantidade de efluente industrial gerado na produção 

do refrigerante em estudo foi de 11 040 m3. Os parâmetros explicitados na Tabela 7 foram igualmente 

quantificados pela empresa. De notar ainda a inclusão, nas saídas processuais deste processo, das emissões 

gasosas associadas à combustão do GPL na caldeira (Tabela A2 2), para a produção de vapor consumido nas 

operações desenvolvidas neste processo. 

 

3.3.4 Enchimento 

Primeiramente, neste processo, foi analisado o balanço às capsulas de polipropileno (PP) consumidas 

na produção do refrigerante em estudo. O balanço efetuado da cápsula, nos dois tipos de formatos, 

explicita-se na Equação 3.2 a partir da qual foi possível inferir acerca das perdas de cápsulas, que são 

incluídas no estudo como saída processual.  

𝐶𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝐸𝐸𝑛𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑃𝐸𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑚 + 𝐶𝑅𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 (3.2) 

Em que: 

𝐶𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 – Quantidade total de cápsulas consumidas na produção do refrigerante; 

𝐸𝐸𝑛𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜- Quantidade de cápsulas que seguiram nas embalagens para expedição; 

𝑃𝐸𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑚 – Quantidade de cápsulas acopladas às embalagens cheias rejeitadas; 

𝐶𝑅𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 – Quantidade de cápsulas não conformes desperdiçadas. 

A Figura 16 resume esquematicamente o fluxo de cápsulas (C) inerente ao enchimento do refrigerante. 

Os valores apresentados têm por base informação disponibilizada pela Etanor/Penha. De realçar que o peso 

da cápsula é o mesmo para ambos os formatos (2,5 g). Através da Figura 16 deduz-se que foram consumidas 

cerca de 11 toneladas de cápsulas no enchimento do refrigerante 0,33 L (F0,33), enquanto no formato 1,5 L 

(F1,5) se consumiu 12 toneladas.  

 

Figura 16 - Fluxo de cápsulas no processo de enchimento. 
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A Tabela 8 sumariza os fluxos de entrada e a Tabela 9 os de saída, associados ao processo de 

enchimento do refrigerante, bem como o conjunto de dados utilizados na estimativa das emissões e 

consumos necessários em cada uma das atividades background consideradas. Note-se que as informações 

presentes nas referidas tabelas dizem exclusivamente respeito a informação monitorizada internamente ou 

obtida por medição direta, sendo que as restantes emissões são estimadas através do software OpenLCA. 

Tabela 8 - Inventário das entradas para o processo de enchimento por UF (1 litro de refrigerante). 

ENTRADAS 

Unidade/UF Conjuntos de dados considerados 

Energia e combustível 

Energia Elétrica  

Formato 0,33 L 18,106 Wh 
Electricity grid mix, consumption mix, at consumer, AC, 230V/PT 

Formato 1,5 L 4,131 Wh 

Combustível (GPL)    

Formato 0,33 L 0,395 g 
Naphtha, consumption mix, at refinery, from crude oil/RER 

Formato 1,5 L 0,101 g 

Materiais 

Formato 0,33  

Cápsula (PP) 7,5883 g Polypropylene granulate (PP), production mix, at plant/RER 

Hidróxido de sódio 0,4404 g Tabela A2 4 

Ácido nítrico 0,2002 g Tabela A2 4 

Formato 1,5  

Cápsula (PP) 1,6694 g Polypropylene granulate (PP), production mix, at plant/RER 

Hidróxido de sódio 0,1273 g Tabela A2 4 

Ácido nítrico 0,0578 g Tabela A2 4 

 

Tabela 9 - Inventário das saídas para o processo de enchimento por UF (1 litro de refrigerante). 

SAÍDAS 

 Unidade/UF 

Papel/Cartão 

Formato 0,33 L 0,7470 g 
 

Formato 1,5 L 0,1643 g 

Plástico 

Formato 0,33 L 0,0217 g 
 

Formato 1,5 L 0,0028 g 

Outros resíduos 

Formato 0,33 L/1,5 L 0,3880 g  

 

O consumo elétrico associado ao enchimento do refrigerante apresenta-se como o menor consumo 

verificado dos cincos processos produtivos. A energia elétrica despendida neste processo diz respeito ao 

funcionamento da linha de enchimento propriamente dita, desde do posicionador de garrafas (no caso de 

utilização de garrafas provenientes dos silos) até à saída da sala de enchimento, isto é, quando o produto 

pasteurizado já se encontra no interior da garrafa. A sua quantificação teve por base o número de horas de 

funcionamento da linha, por cada tipo de formato do refrigerante em estudo. Por sua vez, o consumo de 

combustível compreende a produção de vapor utilizado na esterilização e limpeza CIP da enchedora. 

Considerando, novamente, que no CIP e na esterilização, o caudal admitido a cada dos 
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equipamentos/setores é o mesmo, estimou-se que cerca de 16,7% do vapor consumido na esterilização e 

CIP é atribuído ao processo de enchimento. 

O processo de produção da resina de polipropileno (PP), necessária no fabrico da cápsula do 

refrigerante, foi incluído na ACV através da base de dados Polypropylene granulate (PP), production mix, 

at plant/RER. Este conjunto de dados tem em conta a produção da resina de PP pelo método de 

polimerização em fase gasosa, desde da extração e refinação do petróleo até ao craqueamento da nafta 

para produção de propileno. Relativamente à quantificação do consumo dos agentes de limpeza (hidróxido 

de sódio e ácido nítrico) abrange-se a quantidade necessária despendida no processo CIP para limpeza da 

enchedora. Na Tabela A2 4, constam os fluxos de entrada e saída considerados na análise dos sistemas de 

produção dos agentes de limpeza considerados.  

Em matéria de resíduos, a geração de papel/cartão e plástico é fruto, sobretudo, do embalamento 

da matéria-prima (cápsulas) e da quantidade de cápsulas rejeitadas. As emissões gasosas relativas à 

combustão do GPL alocado a este processo, explicitadas na Tabela A2 2, foram também contabilizadas na 

avaliação ambiental.  

 

3.3.5 Embalamento 

Após a saída da sala de enchimento (fim do processo de enchimento do refrigerante) a garrafa inicia 

o processo de embalamento incluindo, genericamente, a rotulagem, o embalamento em pack, envolvimento 

da palete e por fim armazenamento da mesma. Assim, neste processo, predominam os consumos dos vários 

tipos de materiais utilizados no embalamento do refrigerante adequado para expedição. 

Os rótulos utilizados no fabrico do refrigerante são mangas retráteis em PET (sleeve). Tendo por base 

informação recolhida internamente relativa ao número de rótulos consumidos por formato, bem como a 

quantidade de embalagens expedidas e perdidas (já rotuladas), estimou-se a quantidade de rótulos 

rejeitados através da Equação 3.3. 

𝑅𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝐸𝐸𝑛𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑃𝐸𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑚 + 𝑅𝑅𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠  (3.3) 

Onde: 

𝑅𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠– Quantidade total de rótulos consumidos na produção do refrigerante; 

𝐸𝐸𝑛𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜- Quantidade de rótulos que seguiram nas embalagens para expedição; 

𝑃𝐸𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑚 – Quantidade de rótulos presentes nas embalagens rejeitadas; 

𝑅𝑅𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 – Quantidade de rótulos não conformes rejeitados. 

A Figura 17 resume, esquematicamente, o fluxo de rótulos (R) referente ao embalamento do 

refrigerante. O peso médio do rótulo no formato 1,5 e 0,33 L é respetivamente 3,39 e 0,92 g. Conclui-se, 

pela análise da figura, que foram necessárias aproximadamente 5 e 19 toneladas de rótulos PET no 

embalamento do refrigerante que seguiu para expedição no formato 0,33 L (F0,33) e 1,5 L (F1,5) 

respetivamente.  
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Os dados do inventário das entradas processuais do embalamento e as atividades background incluídas 

na avaliação ambiental constam na Tabela 10. Por sua vez, as saídas encontram-se na Tabela 11.  

As atividades background estão maioritariamente associadas à produção dos diferentes tipos de 

materiais consumidos neste processo cujas emissões são estimadas através do software OpenLCA. 

Tabela 10 - Inventário das entradas para o processo de embalamento por UF (1 litro de refrigerante). 

ENTRADAS 

Unidade/UF Conjunto de dados considerado 

Energia e combustível 

Energia Elétrica  

Formato 0,33 L 59,869 Wh 
Electricity grid mix, consumption mix, at consumer, AC, 230V/PT 

Formato 1,5 L 14,828 Wh 

Combustível (GPL)    

Formato 0,33 L 7,948 g 
Naphtha, consumption mix, at refinery, from crude oil/RER 

Formato 1,5 L 3,476 g 

Materiais 

Formato 0,33  

Rótulo (PET) 3,2363 g 
Polyethylene terephthalate (PET) granulate, production mix, at plant, 

amorphous/RER 

Retrátil pack 3x2/4x3 

(LDPE) 
2,9282 g Polyethylene low linear density granulate (PE-LLD), production mix, at plant/RER 

Pega pack  0,2655 g 
Graphic Paper, production mix, at plant, technology mix,  79% primary fibre, 21% 

recycled fibre/RER 

Cartão 1200x800 2,9459 g 
Cartonboard sheets; mixed technology; production mix, at plant; 46% primary 

fibre, 54% recovered fibre/RER 

Filme estirável automático 

(LDPE) 
0,0968 g Polyethylene low linear density granulate (PE-LLD), production mix, at plant/RER 

Filme pré-estirável (LDPE) 0,7365 g Polyethylene low linear density granulate (PE-LLD), production mix, at plant/RER 

Top Palete (LDPE) 0,1335 g Polyethylene low linear density granulate (PE-LLD), production mix, at plant/RER 

Etiqueta Rastreabilidade 0,0103 g - 

Formato 1,5 

Rótulo (PET) 2,5592 g 
Polyethylene terephthalate (PET) granulate, production mix, at plant, 

amorphous/RER 

Retrátil pack 2x2 (LDPE) 2,4018 g Polyethylene low linear density granulate (PE-LLD), production mix, at plant/RER 

Pega pack  0,2344 g 
Graphic Paper, production mix, at plant, technology mix, 79% primary fibre, 21% 

recycled fibre/RER 

Cartão 1200x800 1,7322 g 
Cartonboard sheets; mixed technology; production mix, at plant; 46% primary 

fibre, 54% recovered fibre/RER 

Filme estirável automático 

(LDPE) 
0,0874 g Polyethylene low linear density granulate (PE-LLD), production mix, at plant/RER 

Filme pré-estirável (LDPE) 1,0268 g Polyethylene low linear density granulate (PE-LLD), production mix, at plant/RER 

Top Palete (LDPE) 0,1205 g Polyethylene low linear density granulate (PE-LLD), production mix, at plant/RER 

Figura 17 – Fluxo de rótulos no processo de embalamento do refrigerante. 
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ENTRADAS 

Unidade/UF Conjunto de dados considerado 

Etiqueta Rastreabilidade 0,0093 g - 

 

Tabela 11- Inventário das saídas para o processo de embalamento por UF (1 litro de refrigerante). 

SAÍDAS 

 Unidade/UF 

Papel/Cartão 

Formato 0,33 L 1,0202 g 
 

Formato 1,5 L 0,4245 g 

Compósito 

Formato 0,33 L 9,3118 mg 
 

Formato 1,5 L 2,3844 mg 

Outros resíduos 

Formato 0,33 L/1,5 L 0,3880 g  

 

A quantificação da energia elétrica consumida nas etapas produtivas deste processo, inclui o 

funcionamento da linha propriamente dito destacando-se entre os equipamentos que a compõem: a 

rotuladora, a agrupadora, com um forno de retratilização de filme plástico, e ainda as unidades 

envolvedoras de filme PEBD. Na estimativa deste consumo teve-se, novamente em conta, a potência 

instalada, bem como as horas de funcionamento da linha de embalamento, para cada tipo de formato. 

Relativamente ao consumo de GPL, este compreende, unicamente, o consumo de vapor associado à 

rotulagem do produto, assumindo-se como a etapa produtiva onde o consumo de vapor é mais significativo.  

Os valores presentes nos inventários supracitados, referentes ao consumo de material, resultam 

essencialmente de informação registada internamente. De realçar que, em todos os materiais de 

embalamento considerados, excetuando o rótulo, a inventariação teve em conta apenas a quantidade de 

cada material utilizada no embalamento do produto, pelo que não foram quantificadas as perdas de 

processo. Importa ainda referir que, na estimativa do consumo de retrátil para formar o pack no formato 

0,33 L, se considerou o consumo deste filme para os dois tipos existentes (pack 3x2 e pack 4x3).  

No inventário das saídas processuais, a geração de resíduos papel/cartão resulta, essencialmente, do 

embalamento dos materiais utilizados neste processo. As embalagens compósitas geradas correspondem à 

embalagem do lubrificante utilizado nas linhas de enchimento. A geração deste tipo de resíduo é incluída 

no embalamento uma vez que é este o processo que engloba a maior parte da linha de enchimento do 

refrigerante.   

3.4 Avaliação dos Impactes  

Nesta etapa são caracterizados e avaliados os efeitos dos aspetos ambientais, tendo por base os dados 

do inventário. Para tal, é utilizada a metodologia ReCiPe 2008 (Goedkoop & Huijbregts 2012), disponível no 

software OpenLCA, cujo acrónimo representa as iniciais dos institutos que foram os principais colaboradores 

na sua conceção: the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) e Radbound 

University, Institute of Environmental Sciences (CML) e PRé Consultants. O principal objetivo do método 
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ReCiPe é fornecer um método que conjugue o método Eco-Indicator 99 e o método CML, combinando, de 

forma consciente, dois níveis de indicadores: midpoint e endpoint (Goedkoop & Huijbregts 2012).  

Neste trabalho, na etapa de Caracterização, quinze categorias são abordadas ao nível intermédio, 

designadas por Categorias de Impacte (midpoint): Acidificação Terrestre (AT), Aquecimento Global (AG), 

Depleção da Camada de Ozono (DCO), Depleção do Metal (DM), Depleção dos Recursos Fósseis (DRF), 

Ecotoxicidade da Água Doce (EcoAD), Ecotoxicidade Marinha (EcoM), Ecotoxicidade Terrestre (EcoT), 

Eutrofização da Água Doce (EuAD), Eutrofização Marinha (EuM), Formação de Material Particulado (FMP), 

Formação de Oxidantes Fotoquímicos (FOF), Toxicidade Humana (TH), Radiação Ionizante (RI) e Uso de Água 

(UA). De realçar que o método ReCiPe inclui ainda mais três categorias – Ocupação de Solos Agrícolas, 

Transformação de Terrenos Naturais e Ocupação de Solos Urbanos - no entanto, os sistemas do produto 

incluídos no estudo, não contribuem para as categorias referidas. No nível final, as categorias de impacte 

são convertidas e agregadas em três categorias de danos (endpoint): Saúde Humana, Ecossistema e Recursos, 

tal como explicitado na Tabela A3 1. Na Tabela A3 2 e a Tabela A3 3, apresentam-se as unidades de 

referência para cada categoria de impacte e de dano. Este método distingue três perspetivas: individualista 

(I), hierárquica (H) e igualitária (E). A perspetiva selecionada neste trabalho foi a perspetiva hierárquica (H) 

uma vez que é considerada a mais equilibrada das três perspetivas considerando um horizonte temporal de 

100 anos (Manfredi & Vignali 2015).  

A etapa que sucede à Caracterização, é a Normalização, na qual se pretende concluir acerca da 

magnitude relativa de cada categoria de impacte. Através dos fatores de normalização disponibilizados pelo 

método ReCiPe 2008 (perspetiva H), no software utilizado OpenLCA, explicitados nas Tabelas A3 4 e A3 5, 

procedeu-se à normalização dos resultados de impacte midpoint e endpoint para a situação de referência: 

Europa (2000). Esta opção deve-se ao facto de os dados considerados no estudo reportarem na sua maioria 

a processos europeus. Os valores normalizados (adimensionais) obtêm-se dividindo os valores dos indicadores 

provenientes da etapa de Caracterização, pelo fator de normalização específico.   

A análise de sensibilidade, prevista na fase de interpretação da avaliação do ciclo de vida, visa aferir 

os efeitos das considerações tomadas na fase do inventário, nos resultados obtidos do impacte ambiental. 

Neste estudo, são analisadas possíveis variações ao nível endpoint, nomeadamente: introdução deliberada 

de variações nos valores de dados do inventário com maior incerteza associada e alteração de base de dados 

referente à atividade background de produção de combustível, tendo em conta as opções alternativas 

disponibilizadas no software OpenLCA.  
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4 Resultados e Discussão 

Na presente secção são apresentados e discutidos os resultados obtidos na etapa de Caracterização e 

Normalização, através da fase de Avaliação de Impactes Ambientais. Para além disso, também é avaliada a 

análise de sensibilidade efetuada. 

4.1 Etapa de Caracterização 

A Figura 18 ilustra a contribuição de cada processo - Produção de Garrafas (PG), Captação de Água 

(CA), Preparação do Refrigerante (PR), Enchimento (ENC) e Embalamento (EMB) - em cada categoria de 

impacte avaliada, na etapa de caracterização, dividida por formato (0,33 e 1,5 L). Os resultados obtidos na 

etapa de caracterização e que estão na base da figura referida anteriormente, explicitam-se na Tabela A4 

1. A contribuição das várias operações, que constituem os cincos processos, para o impacte global é ilustrada 

da Figura A4 1 à Figura A4 4. De notar que o processo de Captação de Água não é subdividido em atividades, 

pois, neste caso, a única atividade alvo de avaliação de impacte ambiental, é a produção da eletricidade. 

Os resultados permitem averiguar que, com maior ou menor significância, todos os processos contribuem 

para as diversas categorias de impacte avaliadas. Tal como esperado, nos processos alvo de divisão de 

formato (PG, ENC, EMB) verifica-se que, para todas as categorias midpoint avaliadas, o maior impacte 

ambiental encontra-se associado ao formato 0,33 L. Genericamente, o processo de Produção de Garrafas 

predomina na maioria das categorias de impacte ambiental, não se verificando a sua predominância, no 

formato 0,33 L, em seis categorias: DCO, EcoAD, EuAD, RI, TH e UA.  

Produção de Garrafas (PG) 

 A maior contribuição da Produção de Garrafas, nos dois formatos, é registada na categoria de 

Formação de Oxidantes Fotoquímicos (FOF), cifrando-se em mais de 60% do total calculado para esta 

categoria (Figura 18). Tal como explicitado na Figura A4 1, das três atividades incluídas no processo PG, 

destaca-se como atividade mais preponderante no impacte ambiental a produção do granulado PET, 

contribuindo em mais de 80% para a categoria FOF.  Esta atividade não tem qualquer influência na categoria 

Depleção da Camada de Ozono, sendo esta maioritariamente referente ao sopro da pré-forma, em 

particular, à produção da eletricidade necessária nesta operação. A produção de eletricidade contribui 

também de forma significativa para a categoria Radiação Ionizante com mais de 90%. Relativamente ao 

transporte da matéria-prima, neste caso as pré-formas, denota-se a sua maior contribuição no formato 1,5 L 

comparativamente ao formato 0,33 L em todas as categorias de impacte. Esta situação deve-se ao facto da 

distância do fornecedor da pré-forma 1,5 L ser cerca de quatro vezes superior face ao fornecedor de 0,33 L. 

Esta atividade destaca-se na Eutrofização da Água Doce representando cerca de 40% do IA desta categoria, 

no formato 1,5 L.  

Embalamento (EMB) 

O processo de Embalamento (EMB), a seguir da PG, é o que mais contribui para o impacte ambiental 

total. É na categoria Radiação Ionizante que este processo exibe um maior contributo, nos dois formatos, 

representando cerca de 55% do total estimado para esta categoria. Tal facto deve-se sobretudo à produção 

do material utilizado no embalamento do refrigerante, que contribui para a categoria RI, em pouco mais de 



Avaliação do Ciclo de Vida na Indústria dos Refrigerantes – O Caso da Etanor/Penha  

 36 

70% no formato de 0,33 L e 50% no formato 1,5 L. Analisando a Figura A4 4 verifica-se que a produção do 

material de embalamento (filmes PEBD, folhas e pega de cartão, e rótulos PET) e a operação de 

embalamento representam o maior impacte no processo EMB para a maioria das categorias. Realça-se que 

a operação de embalamento engloba a produção de energia elétrica e emissões gasosas da caldeira. O 

processo de produção de combustível revela-se mais significativo na categoria de Eutrofização da Água Doce  

e o transporte da matéria-prima na Eutrofização Marinha. 

Preparação do Refrigerante (PR) 

A Preparação do Refrigerante destaca-se na categoria do Uso da Água (UA), representando 

sensivelmente 35% do impacte total desta categoria, justificado pelo consumo da água no fabrico do produto 

cru. A partir da Figura A4 2 é possivel inferir que das cinco operações que constituem este processo, a etapa 

de fabrico de produto cru é responsável pela grande parte do impacte ambiental de cada categoria, 

excutuando-se na Eutrofização da Água Doce e na Formação do Material Particulado. Importa salientar que 

esta operação assume praticamente toda a percentagem do impacte UA, dentro deste processo. A produção 

de açúcar contribui apenas para seis das quinze categorias de impacte avaliadas, em particular: AT (25%), 

AG (4%), DRF (0,5 %), EuM (40%), FOF (38%) e FMP (50%). A produção do combustível destaca-se na categoria 

EuAD,  representando cerca de 57% do impacte total desta categoria. O transporte da matéria-prima, por 

sua vez, destaca-se nas categorias: EuAD, EM e FOF. Relativamente à produção dos agentes CIP (ácido nítrico 

e hidróxido de sódio), a sua representatividade nas categorias de impacte é relativamente idêntica, variando 

entre 3 a 6%.  

Enchimento (ENC) 

O processo de Enchimento é aquele que apresenta maior contributo (cerca de 80% em 0,33 L e 58% 

em 1,5  L) na categoria de Eutrofização de Água Doce (EuAD) (Figura 18). A operação que está na base deste 

resultado é a produção do granulado de polipropileno (PP), usado para produzir cápsulas (Figura A4 3).  Esta 

atividade, juntamente com a operação de enchimento propriamente dita apresentam as maiores 

contribuições para as categorias de impacte.  De realçar a considerável contribuição da operação de 

enchimento (em cerca de 90% em ambos os formatos) nas categorias: DCO, EcoT, RI e TH. A relevância do 

impacte ambiental associado à produção do combustível no processo ENC torna-se insignificante quando 

comparado com os restantes processos, onde o mesmo é utilizado (Preparação do Refrigerante e 

Embalamento). Este facto justifica-se com o menor consumo de GPL verificado no ENC. À semelhança dos 

restantes processos, as emissões relacionadas com o transporte da matéria-prima consumida no Enchimento, 

possuem o maior contributo na categoria de EuM. Relativamente à produção dos agentes CIP (ácido nítrico 

e hidróxido de sódio), a sua representatividade nas categorias de impacte é relativamente idêntica, variando 

entre 1 a 4%, não se verificando qualquer contribuição na categoria EuAD.  

Captação de Água (CA) 

No processo de Captação, tal como esperado, é na categoria UA que este possui maior contributo. A 

contribuição deste processo para as restantes categorias de impacte encontra-se associado apenas à 

produção de eletricidade necessária para o funcionamento das bombas de captação.  
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Figura 18 – Resultados da etapa de Caracterização: contribuição da UF (1 litro de refrigerante) para as categorias de 

impacte ambiental tendo em conta o formato e o processo considerado. Da Figura A4 1 à Figura A4 4 é apresentada a 

contribuição relativa de cada operação para o impacte ambiental total de cada processo. 
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Apresentam-se, posteriormente, os resultados obtidos para a caracterização endpoint, resultado da 

agregação e conversão das categorias midpoint em três categorias de danos: Ecossistema (E), Recursos (R) 

e Saúde Humana (SH). Para cada uma destas categorias, apresenta-se, na Figura 19, a contribuição de cada 

processo em cada formato analisado. Na Tabela A4 2 encontram-se presentes os resultados obtidos na etapa 

de caracterização ao nível endpoint.  

 

Figura 19 - Resultados da etapa de Caracterização: contribuição da UF (1 litro de refrigerante) para as categorias de 

dano tendo em conta o formato e o processo considerado.   

Os resultados para o nível endpoint reforçam as aferições efetuadas ao nível midpoint: a Produção de 

Garrafas, seguida do Embalamento são os processos, em ambos os formatos, com maior significância para o 

impacte global das categorias avaliadas. Em contrapartida, a contribuição da Captação de Água nas 

categorias citadas revela-se como sendo a menos significativa. Através da Figura 19 realça-se a maior 

contribuição dos processos de Produção de Garrafas, Captação de Água e Preparação do Refrigerante para 

o impacte ambiental no formato 1,5 L. Por outro lado, no formato 0,33 L, os processos de Enchimento e 

Embalamento apresentam maior impacte do que o verificado no formato 1,5 L. 
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4.2 Etapa de Normalização 

Nesta etapa pretende-se comparar os indicadores ambientais, de forma a obter um grau relativo de 

importância para cada problema ambiental. Para tal, procede-se à relativização dos valores para uma zona 

de referência, neste caso, Europa 2000. A Figura 20 inclui os resultados obtidos na Etapa de Normalização 

explicitando os indicadores de impacte ambiental normalizados (adimensionais) para cada categoria 

midpoint e por formato. Os valores que estão na base da figura apresentada encontram-se resumidos na 

Tabela A4 3. De notar a não inclusão do Uso de Água na figura supracitada dado que o método em questão 

apresenta um fator de normalização nulo para esta categoria. 

 

O indicador ambiental mais significativo, independentemente do formato do produto, é a Depleção 

dos Recursos Fósseis – recursos não renováveis que contêm hidrocarbonetos na sua constituição, desde 

compostos voláteis (metano e gás natural), petróleo e materiais não voláteis, como o carvão (Figura 20). 

Esta categoria de impacte pressupõe a redução das reservas destes recursos como consequência das 

atividades antropogénicas. A grande fatia do consumo destes recursos verifica-se no processo de Produção 

de Garrafas - contribuindo nos dois formatos em mais de 50% - e no Embalamento, responsável por 35% e 

22% do impacte ambiental desta categoria, nos formatos 0,33 e 1,5 L respetivamente (Figura 18). Em 

particular, é a produção do material de embalamento associado a estes processos (granulados de PET e 

PEBD) que contribui maioritariamente para o referido impacte ambiental. Em ambos os processos (PG e 

EMB) este impacte deve-se ao contributo do consumo de petróleo (43-44%), gás natural (42-43%) e antracite 

(13-15%) assumindo uma proporção equivalente em ambos os formatos. A Preparação do Refrigerante 

representa, no formato 1,5 L, aproximadamente 11% do impacte ambiental desta categoria, resultante em 

cerca de 55% da operação de fabrico de produto cru e em 37% da produção do combustível consumido na 

caldeira para a produção de vapor. Neste processo, para o impacte ambiental da categoria, contribuem os 

consumos de: petróleo em 57%, antracite em 24% e gás natural em 18%.  

Figura 20 – Resultados da etapa de Normalização: indicadores de impacte ambiental normalizados (adimensionais) para 

cada categoria de impacte e em cada formato. 
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Após a Depleção dos Recursos Fósseis, segue-se o impacte da categoria Acidificação Terrestre 

(Figura 20), que resulta da deposição atmosférica de substâncias inorgânicas como sulfatos, nitratos e 

fosfatos. Para esta categoria, destaca-se, novamente, a Produção de Garrafas (55% - 0,33 L e 54% - 1,5 L), 

cuja atividade mais influente é a produção do granulado PET (70% em 0,33 L e 80% em 1,5 L). Este impacte 

é resultado da emissão das substâncias dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de azoto (NO2). Verifica-se uma 

contribuição menos significativa para esta categoria, do Embalamento, no formato 0,33 L (27%), e da 

Preparação do Refrigerante, no formato 1,5 L (22%). Tal facto deve-se, essencialmente, à produção de 

eletricidade e à queima do combustível na caldeira que conduzem à emissão de SOx e NOx, para além das 

substâncias acima mencionadas.  

 A categoria Formação de Material Particulado (FMP) revela-se como o terceiro indicador ambiental 

mais representativo (Figura 20). Tal facto justifica-se, em grande parte, pela contribuição superior a 50% 

da Produção de Garrafas. Matéria Particulada Fina, com um diâmetro inferior a 10 µm (PM10), representa 

uma mistura complexa de substâncias orgânicas e inorgânicas que causam problemas de saúde assim que 

atingem as vias respiratórias. Partículas secundárias são formadas através das emissões de SO2, amoníaco 

(NH3) e NO2.  A operação que mais contribui para o impacte desta categoria, no processo de Produção de 

Garrafas é a produção do granulado PET (cerca de 76% em 0,33 L e 83% em 1,5 L) resultado das emissões 

atmosféricas de SO2, NO2, PM10 e PM2,5. No processo de Preparação do Refrigerante, a etapa de produção de 

açúcar representa o maior contributo neste processo para a categoria FMP, explicado pela emissão das 

substâncias PM10 (contribui em 32%) e SO2 (25%). No Embalamento do formato 0,33 L, destacam-se as 

emissões SO2, NO2 e PM10 cuja contribuição, nesta categoria, é de 40, 29 e 21%, respetivamente. 

 A Eutrofização de Água Doce caracteriza-se pela elevada quantidade de nutrientes, principalmente 

nitratos e fosfatos, que causam a degradação da fauna e da flora. As emissões deste impacte ambiental 

encontram-se, praticamente na totalidade, alocadas ao fabrico do granulado PP (material referente à 

capsula do refrigerante) associado ao processo de Enchimento (Figura A4 3). Neste processo, em ambos os 

formatos, cerca de 99% do impacte ambiental desta categoria diz respeito à emissão de fosfato para água. 

Por sua vez, o Embalamento apresenta uma percentagem de 28% nesta categoria (formato 1,5 L) destacando-

se, em particular, a produção do material de embalamento.  

Inerente à emissão de gases de efeito de estufa encontra-se a categoria Aquecimento Global. Observa-

se que, em todos os processos, a emissão de CO2 contribui em média com 90% para o impacte desta 

categoria. Outro gás emitido é o CH4, contribuindo em média com 10% para o impacte desta categoria nos 

processos PG, ENC e EMB. Na Preparação, verifica-se ainda a emissão de N2O com uma representatividade 

de 4% para o impacte desta categoria. De notar que, embora o Aquecimento Global se destaque na 

caracterização midpoint como a categoria com os indicadores mais elevados em termos quantitativos, após 

a etapa de normalização, esta categoria não se revela como sendo das mais preponderantes. No cerne desta 

inversão está o fator de normalização estipulado no método adotado para a categoria em questão (Tabela 

A3 4).  

A categoria Formação de Oxidantes Fotoquímicos resulta da emissão de poluentes resultantes das 

reações entre os NOx e os COVs. Este impacte, associado maioritariamente ao processo de Produção de 

Garrafas (mais de 60% para o impacte ambiental total desta categoria), deve-se essencialmente à emissão 
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de NO2 e compostos orgânicos voláteis não metálicos (COVNM). Substâncias como o SO2 e CO contribuem, 

apesar de forma menos significativa, no impacte ambiental desta categoria. Os restantes indicadores 

ambientais revelam-se marginais, em termos quantitativos, quando comparados com as citados. 

Foram igualmente obtidos os resultados para o impacte ambiental normalizado (adimensional) por 

formato, ao nível endpoint, explicitados na Figura 21. Constata-se uma magnitude muito significativa na 

categoria de Recursos, tal como seria previsível dadas as ilações retiradas até este momento. Os valores na 

base do gráfico apresentado encontram-se resumidos na Tabela A4 4. 

 

 

 

 

 

4.3 Análise de Sensibilidade 

A análise de sensibilidade efetuada neste estudo pretende, essencialmente, compreender em que 

medida as considerações tomadas e a quantificação de consumos, efetuada na etapa Análise do Inventário, 

acarretam alterações significativas no impacte ambiental global, ao nível endpoint. Em primeiro lugar foi 

analisada a sensibilidade do impacte ambiental à alteração da base de dados de produção do combustível 

fóssil (AS1). Tal como referido na fase da Análise do Inventário, dada a indisponibilidade de uma base de 

dados para o software OpenLCA referente à produção de GPL, considerou-se a atividade background 

disponível, relativa à produção de nafta. Porém, encontram-se disponíveis bases de dados de produção de 

outros derivados da destilação fracionada do petróleo como gasolina, gasóleo e querosene. Assim, 

apresenta-se na Figura 22 a), a variação do impacte ambiental, relativamente à situação inicial, das três 

alternativas para a produção do combustível. A segunda análise de sensibilidade (AS2) diz respeito à 

alteração do sistema de transporte da matéria-prima, não se considerando as cargas ambientais associadas 

à viagem de regresso, tidas em conta na situação inicial. A variação do impacte ambiental, ao nível 

endpoint, relativamente à situação inicial ilustra-se na Figura 22 b). Por último, são realizadas duas análises 

de sensibilidade onde são alterados os valores iniciais dos dados do inventário, em ±30%: na Análise de 

Sensibilidade 3 (AS3) modificou-se o consumo de GPL e na Análise de Sensibilidade 4 (AS 4) o consumo de 

eletricidade. As variações do impacte ambiental ao nível endpoint estão ilustradas nas Figura 22 c) e Figura 

22 d). Estes são considerados os dados de inventário passíveis de conter um grau de incerteza superior, 

devido às considerações tomadas na repartição dos consumos globais, visto que apenas se pretende avaliar 

uma das quatro marcas de refrigerantes produzidas na Etanor/Penha. 

Figura 21 – Resultados da etapa de Normalização: indicadores de impacte ambiental normalizados (adimensionais) para 

cada categoria de dano e em cada formato. 
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Importa salientar que uma variação positiva, em qualquer cenário, traduz um aumento do impacte 

ambiental, sendo representada na Figura 22 com um preenchimento a vermelho. Em contrapartida, 

variações negativas, ou seja, diminuição do impacte ambiental são ilustradas graficamente com o 

preenchimento da coluna a verde. De forma geral, observam-se variações mais significativas do impacte 

ambiental para as categorias Ecossistema e Saúde Humana. 

 Os resultados da Análise de Sensibilidade 1 (AS1) (Figura 22 a)) permitem concluir que todas as 

alternativas disponíveis para a produção do combustível causariam uma variação do impacte ambiental 

inferior a 1%, reforçando a opção tomada na fase de inventário. A não inclusão das emissões, associadas à 

viagem de volta dos meios de transporte responsáveis pelo fornecimento das matérias-primas, provoca uma 

redução no impacte ambiental inferior a 1%, nas três categorias endpoint (Figura 22 b)).  

Observando os resultados da Análise de Sensibilidade 3 (AS3) (Figura 22 c)) visualiza-se quer para o 

aumento, quer para a redução do consumo de GPL, variações equitativas do impacte ambiental. Tal situação 

deve-se à correlação direta entre o consumo de combustível e as emissões inerentes à sua queima. Também 

se verifica que, qualquer que seja a variação no consumo de GPL, esta tem maior influência no formato 

1,5 L.  

Para finalizar, analisando as variações no impacte ambiental provocadas pela introdução da variação 

±30% no consumo de eletricidade (Figura 22 d)), conclui-se que um aumento do consumo de eletricidade 

afeta de forma mais significativa as categorias de dano no formato 0,33 L. Por outro lado, caso se proceda 

a uma redução deste consumo, é no formato 1,5 L que se verifica uma redução do impacte ambiental mais 

acentuada.  
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Figura 22 – Resultados da Análise de Sensibilidade (AS): variação do impacte ambiental relativamente à situação inicial 

(sem qualquer alteração dos valores) ao nível endpoint. Os resultados que estão na base da figura apresentada 

encontram-se explicitados da Tabela A4 5 à Tabela A4 8.  
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Com base nos resultados obtidos na AS3 e AS4, é possível afirmar que o mix energético (proporção 

entre o consumo de eletricidade e GPL) e as quantidades totais produzidas para cada formato, fundamentam 

as tendências verificadas para estes cenários. Desta forma, consegue-se explicar as diferenças de 

comportamento entre formatos e fontes energéticas, para a mesma variação de consumo. 

4.4 Comparação dos Resultados com a Bibliografia Revista 

Os resultados obtidos no presente estudo foram comparados com resultados disponíveis na bibliografia 

revista para a avaliação do ciclo de vida no setor das bebidas. No entanto, realça-se algumas das 

condicionantes que limitam a comparação efetuada, nomeadamente: os estudos revistos não concretizam a 

etapa de Normalização; as diferentes metodologias consideradas na avaliação dos impactes e as diferentes 

fronteiras do sistema. Posto isto, comparando os resultados ao nível midpoint com um estudo cujo método 

de avaliação dos impactes é o mesmo (Manfredi & Vignali 2015) conclui-se que não se obteve impacte 

ambiental nas categorias Ocupação de Solos Agrícolas, Transformação de Terrenos Naturais e Ocupação de 

Solos Urbanos, à semelhança deste estudo. O mesmo estudo, cuja unidade funcional são 0,5 litros de sumo 

de laranja embalado em garrafas PET não reutilizáveis, apresenta os seguintes indicadores: 1,74E-01 

kg CO2 eq/L; 1,14E-01 kg oil eq/L; 8,36E-06 kg P eq/L; 1,49E-05 kg N eq/L e 1,49E-04 kg PM10/L. Estes 

valores, quando comparados com os resultados obtidos no presente estudo, para o impacte ambiental no 

formato 0,33 L (Tabela A4 1), apresentam a mesma ordem de grandeza. Verifica-se também que, 

excetuando-se a categoria Eutrofização da Água Doce (cuja unidade de referência é kg P eq/L), os resultados 

obtidos no referido trabalho são inferiores aos obtidos neste estudo justificado pelo maior volume da 

embalagem associada.  

Por comparação com um outro estudo (Amienyo et al. 2013), onde se diferencia, igualmente, o 

impacte ambiental associado a dois tipos de formatos (0,5 L e 2 L) verifica-se que, apesar do diferente 

método de avaliação, alguns dos resultados presentes no referido estudo, nomeadamente: Aquecimento 

Global, em kg CO2 eq/L (0,5 L - 2,93E-01 e 2 L - 1,51E-01); Consumo de Energia Primária, em GJ/L (0,5 L – 

7,30E-03 e 2 L - 4,10E-03) e Acidificação em kg SO2/L (0,5 L – 1,30E-03 e 2 L - 7,00E-04), se assemelham 

com os valores obtidos nesta ACV. De notar que a categoria de Consumo de Energia Primária foi comparada 

com a categoria de Depleção dos Recursos Fósseis, avaliada no presente estudo. O referido estudo aponta 

como maior hot spot a produção de todos os materiais de embalagem (desde da pré-forma até à palete). 

Tal facto, corrobora o presente estudo, dado que a contribuição mais significativa, na maioria dos impactes 

ambientais avaliados, é referente à produção dos materiais de embalamento. O mesmo trabalho conclui 

ainda que, tal como no presente estudo, em todas as categorias midpoint avaliadas, o impacte ambiental 

associado à embalagem de menor volume é mais significativo.  

  



Avaliação do Ciclo de Vida na Indústria dos Refrigerantes – O Caso da Etanor/Penha  

 44 

5 Análise de Cenários na Produção do Refrigerante 

Nesta secção são formulados cenários que visam a avaliação do impacte ambiental para duas situações 

distintas da situação analisada anteriormente. Estes cenários são avaliados individualmente, em relação à 

situação inicial, no que respeita à sua influência no valor calculado para cada categoria de impacte e para 

cada categoria de dano. Na formulação do cenário 1 (C1) “Redução de 1 grama na pré-forma” analisa-se a 

variação do impacte resultante da alteração do peso da pré-forma, nos dois formatos. Esta alteração 

influencia o impacte ambiental associado às atividades background de produção de granulado PET e 

transporte da matéria-prima no processo de Produção de Garrafas.  

O cenário 2 (C2) “Alteração GPL para gás natural” caracteriza-se como sendo um cenário futuro, visto 

que a empresa se encontra, atualmente, a proceder aos trabalhos necessários para efetuar esta melhoria. 

Para tal, foram estimadas as emissões referentes à combustão do gás natural (apresentados na Tabela A5 1) 

através dos fatores de emissão disponibilizadas pela APA  (APA 2015)(Tabela A1 1). São igualmente incluídas 

as emissões associadas à produção do gás natural utilizando a base de dados Natural Gas Mix, consumption 

mix, at consumer, technology mix, including pipeline/EU27. A estipulação deste cenário induz alterações 

em três dos cinco processos: Preparação do Refrigerante, Enchimento e Embalamento. As variações do 

impacte ambiental verificadas para cada cenário formulado, ao nível do endpoint, apresentam-se na 

Figura 23 pelo que os resultados obtidos para o nível midpoint ilustram-se nas Figuras A5 1 e A5 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que maiores variações são verificadas no cenário 1 e para o 

formato 1,5 L. Analisando o formato 1,5 L, para o C1 é constatada uma redução do valor inicial 2,2%, para 

a categoria de Recursos, devido sobretudo à igual redução verificada na categoria Depleção dos Recursos 

Fósseis (Figura A5 1). Tal facto deve-se essencialmente à redução do consumo de gás natural e petróleo 

necessário na produção do granulado PET. Para as restantes categorias de dano (E e SH) observam-se 

variações percentuais bastante semelhantes, embora inferiores às da categoria R. Para este cenário ocorre 

uma diminuição de 2,2% na categoria de impacte Formação de Oxidantes Fotoquímicos, relacionada à 

redução de NO2 e COVNM.  Na categoria Aquecimento Global, esta diminuição cifra-se em 1,8%, como 

resultado da menor emissão de CO2 e CH4 (Figura A5 1). De salientar que, tal como espectável, as menores 

variações são observadas nas categorias: Depleção da Camada de Ozono, Eutrofização da Água Doce, 
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Figura 23 – Resultados da Análise de Cenários: variação do impacte ambiental relativamente à situação inicial (sem 

qualquer alteração dos valores) ao nível endpoint, por formato do produto. 
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Radiação Ionizante, Toxicidade Humana e Uso da Água em virtude da menor contribuição da atividade de 

produção de granulado PET (Figura A4 2).  

Ao contrário do cenário anterior, no cenário 2 verificam-se variações positivas (aumento no impacte 

ambiental da unidade funcional) em particular, nas categorias midpoint (Figura A5 2): Depleção dos Recursos 

Fósseis, Ecotoxicidade Água Doce, Toxicidade Humana, Radiação Ionizante, Depleção do Metal e Uso da 

Água. Tais variações traduzem-se, ao nível endpoint, num aumento considerado insignificante (0,3%) do 

impacte ambiental referente à categoria de Recursos. Todavia, infere-se uma diminuição do impacte 

ambiental inferior a 1% nos dois formatos, nas categorias Ecossistemas e Saúde Humana. Assim, é possível 

afirmar que a opção por gás natural acarreta menor impacte ambiental global que o consumo de GPL, no 

contexto geral, isto é, avaliando as três categorias de dano simultaneamente.  
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6 Conclusões  

Este estudo, inserido num contexto empresarial, estimou o impacte ambiental associado ao ciclo de 

vida de uma bebida refrigerante comercializada em dois diferentes formatos (1,5 L e 0,33 L), através da 

aplicação da ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida.  Para tal, o sistema do produto foi dividido em cinco 

processos – Produção de Garrafas, Captação de Água, Preparação do Refrigerante, Enchimento e 

Embalamento. Para o impacte ambiental de cada processo contribuem diferentes operações associadas às 

seguintes atividades: produção de energia elétrica e combustível; produção dos materiais de embalamento, 

ingredientes e agentes de limpeza CIP e transporte da matéria-prima até à instalação fabril. Após a 

identificação e quantificação dos fluxos de entrada e saída, em cada processo e por formato de 

embalamento, foram calculados os indicadores ambientais em quinze categorias midpoint e três categorias 

endpoint, utilizando o método de avaliação de impactes ReCiPe 2008 (perspetiva H), disponível no software 

OpenLCA. Posteriormente, os resultados indicativos ao nível midpoint e endpoint foram normalizados para 

a situação de referência Europa (2000). De modo a avaliar em que medida as decisões tomadas e a 

quantificação de consumos, afetam o impacte ambiental ao nível endpoint foi realizada uma análise de 

sensibilidade alterando valores do inventário e atividades background com maior incerteza associada. Por 

último, foram formulados dois cenários referentes a possíveis alterações nas atividades produtivas 

desenvolvidas na instalação fabril. Estes cenários foram avaliados individualmente, relativamente à situação 

inicial, no que respeita à sua influência no cálculo dos indicadores endpoint.  

Genericamente, as principais conclusões após a realização deste estudo ACV são: 

• O refrigerante em estudo contribui para quinze dos dezoito problemas ambientais abrangidos pelo 

método ReCiPe destacando-se como mais significativas, no impacte ambiental normalizado: a Depleção 

dos Recursos Fósseis, Acidificação Terrestre e Formação de Material Particulado. Categorias como Uso 

de Água, Depleção do Metal, Radiação Ionizante, Ecotoxicidade Terrestre e Ecotoxicidade na Água Doce 

possuem uma relevância insignificante. Os resultados, ao nível endpoint, revelam uma maior relevância 

da categoria Recursos no impacte ambiental global normalizado para ambos os formatos; 
 

• Entre as principais emissões gasosas durante o ciclo de vida analisado destaca-se a emissão de: 168,4 e 

404,8 g de CO2/UF; 2,01 e 0,77 g de CH4/UF; 0,71 e 0,30 g de CO/UF; 1,48 e 0,60 g de SO2/UF e 0,98 e 

0,41 g de NO2, nos formatos 0,33 e 1,5 respetivamente; 
 

• Para as categorias de impacte mais relevantes, no impacte ambiental normalizado, o processo mais 

preponderante é a Produção de Garrafas, contribuindo em mais de 50% para o impacte ambiental global 

dessas categorias. A atividade que está na base dessa contribuição é a produção do granulado PET, 

constituinte da pré-forma. Verificou-se uma contribuição relativamente significativa, embora menor, do 

processo de Embalamento e Preparação do Refrigerante. Relativamente ao Embalamento, a produção do 

material de embalamento destaca-se, claramente, na categoria Depleção de Recursos Fósseis. Esta 

operação, juntamente com a operação de embalamento destaca-se na Formação de Material Particulado. 

Esta última atividade é igualmente considerável no indicador Acidificação Terrestre. No processo de 

Preparação, a maior contribuição na categoria de Formação do Material Particulado é referente à 

atividade de produção de açúcar, pelo que, nas categorias Depleção de Recursos Fósseis e Acidificação 

Terrestre esta é maioritariamente referente ao fabrico do produto cru; 
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• Em termos de diferenças no impacte ambiental entre formatos, conclui-se que para todas as categorias 

midpoint, e consequentemente endpoint, o formato 0,33 L se apresenta como a opção de embalamento 

de produto menos sustentável, em termos ambientais. Genericamente, os processos de Produção de 

Garrafas, Captação de Água e Preparação do Refrigerante contribuem maioritariamente para o impacte 

ambiental no formato 1,5 L, em contraste com o que se verifica no Enchimento e Embalamento, cuja 

representatividade é maior no formato 0,33 L; 
 

• A análise de sensibilidade revela que os resultados do impacte ambiental global não variam 

significativamente por alterações consideráveis dos dados do inventário. Nas categorias Ecossistema e 

Saúde Humana, para o formato 1,5 L, obtêm-se variações ao nível endpoint mais relevantes. É possível 

ainda inferir que, submetendo o consumo de eletricidade e GPL à mesma gama de variação, se verifica 

que as alterações provocadas no consumo de energia elétrica apresentam maior variação nas categorias 

de dano. Com esta análise torna-se percetível a influência no impacte ambiental do mix energético e 

das proporções entre as quantidades produzidas de cada formato. 
 

• A análise de cenários demonstra que o cenário “Redução de 1 grama na pré-forma” provoca redução no 

impacte ambiental em todas as categorias de dano, sendo a maior redução verificada na categoria 

Recursos, no formato 1,5 L (2,2%). O cenário “Alteração GPL para gás natural” apresenta variações menos 

significativas, inferiores a 1%. De qualquer forma, ambos os cenários devem ser considerados como 

eventuais melhorias a aplicar no processo, visando a redução do impacte ambiental global.  
 

• A comparação dos resultados obtidos com outros trabalhos corrobora o presente estudo na medida em 

que se obteve valores com a mesma ordem de grandeza em algumas das categorias midpoint avaliadas. 

Um dos trabalhos revistos identifica a produção dos materiais de embalagem como o hot spot do ciclo 

de vida do refrigerante, tal como o presente estudo que aponta, como preponderante na maioria das 

categorias avaliadas, a operação de fabrico dos diferentes materiais de embalamento. À semelhança 

deste trabalho, o mesmo indica a embalagem de menor volume como a opção menos sustentável.  

Em suma, após a realização deste estudo, identifica-se a produção dos materiais de embalagem (da 

garrafa à formação da palete) como a fase mais crítica, do ponto de vista ambiental, no ciclo de vida do 

refrigerante. 

6.1 Perspetivas de Trabalho Futuro 

No seguimento do presente estudo, algumas oportunidades e recomendações de trabalhos futuros são 

apontadas de modo a complementar os resultados obtidos, salientando-se: 

• Expansão das fronteiras do sistema em estudo (análise do tipo cradle to grave) através da inclusão das 

fases do ciclo de vida do refrigerante não incluídas neste trabalho nomeadamente: transporte associado 

à distribuição/retalho; uso/consumo do produto; opções fim de vida das garrafas PET e transporte; e 

deposição final dos resíduos gerados na atividade produtiva da empresa; 

• Inclusão da produção de ingredientes não considerados neste estudo, dada a indisponibilidade de dados 

(frutose, ácido cítrico monoidratado, concentrado, etc); 
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• Integração do consumo de óleos lubrificantes utilizados nas atividades produtivas da empresa e de outros 

produtos químicos (além dos agentes CIP) como desinfetantes e desengordurantes; 

• Ajustamento do âmbito de estudo, para avaliação do impacte ambiental associado aos restantes produtos 

fabricados na Etanor/Penha, nomeadamente água da nascente engarrafada e/ou outro tipo de 

refrigerante. 
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Anexo 1 Fatores de Emissão para Fontes de Combustão 
Estacionárias 

 

Tabela A1 1 - Valores dos fatores de emissão para fontes de combustão estacionárias, em particular, caldeiras com 

potência menor que 50 Mw (APA 2015). Estes fatores de emissão foram compilados com base em IPPC (2006), 

EMEP/CORINAIR (2007) e EMEP/CORINAIR (2009). 

Poluente Unidade 
Fator de emissão 

(GPL) 

Fator de emissão 

(Gás Natural) 

CO2 kg/GJ 6,31E+01 5,66E+01 

CH4 kg/GJ 1,40E-03 1,40E-03 

N20 kg/GJ 1,40E-03 1,40E-03 

NOx kg/GJ 7,00E-02 7,00E-02 

CO kg/GJ 2,50E-02 2,00E-02 

VOCNM kg/GJ 2,50E-03 2,00E-03 

PM10 kg/GJ 5,00E-04 5,00E-04 

Dioxinas e Furanos (PCDD/F) kg TEQ/GJ 2,00E-12 2,00E-12 

Cd kg/GJ 5,15E-07 5,20E-07 

Hg kg/GJ 2,30E-07 2,30E-07 

As kg/GJ 9,37E-08 9,40E-08 

Cr kg/GJ 6,56E-07 6,60E-07 

Cu kg/GJ 3,98E-07 4,00E-07 

Ni kg/GJ 9,84E-07 9,84E-07 

Zn kg/GJ 1,36E-05 1,36E-05 

HC aromáticos policíclicos (PAH) kg/GJ 2,01E-08 - 
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Anexo 2 Análise do Inventário  

Tabela A2 1 - Mix energético considerado na produção de energia elétrica em Portugal no ano de 2008. 

Fonte de Produção % no mix energético 

Gás Natural 33,4 

Carvão (Hulha) 24,6 

Hidráulica 16,0 

Eólica 12,8 

Fuelóleo 9,1 

Outras (biomassa, biogás, resíduos, geotérmica) 4,1 

 

Tabela A2 2 - Emissões de poluentes resultantes da combustão do GPL na caldeira distribuídos pelos processos 

consumidores de vapor. Os valores encontram-se reportados à UF (1 litro de refrigerante). 

Processo 
Poluente                      Formato 

Preparação  Enchimento Embalamento 

- 0,33 L 1,5 L 0,33 L 1,5 L 

CO2, kg 8,12E-03 (1) 1,20E-03 (1) 3,07E-04 (1) 2,42E-02 (1) 1,06E-02 (1) 

CH4, kg 1,81E-07 (2) 2,68E-08 (2) 6,85E-09 (2) 5,39E-07 (2) 2,36E-07 (2) 

N20, kg 1,81E-07 (2) 2,68E-08 (2) 6,85E-09 (2) 5,39E-07 (2) 2,36E-07 (2) 

NOx, kg 9,06E-06 (2) 1,34E-06 (2) 3,43E-07 (2) 2,70E-05 (2) 1,18E-05 (2) 

CO, kg 3,23E-06 (2) 4,78E-07 (2) 1,22E-07 (2) 9,63E-06 (2) 4,21E-06 (2) 

VOCNM, kg 3,23E-07 (2) 4,78E-08 (2) 1,22E-08 (2) 9,63E-07 (2) 4,21E-07 (2)  

PM10, kg 6,47E-08 (2) 9,56E-09 (2) 2,45E-09 (2) 1,93E-07 (2) 8,42E-08 (2) 

Dioxinas e Furanos (PCDD/F), kg TEQ 2,59E-16 (2) 3,82E-17 (2) 9,79E-18 (2) 7,70E-16 (2) 3,37E-16 (2) 

Cd, kg 6,66E-11 (2) 9,84E-12 (2) 2,52E-12 (2) 1,98E-10 (2) 8,67E-11 (2) 

Hg, kg 2,98E-11 (2) 4,40E-12 (2) 1,13E-12 (2) 8,86E-11 (2) 3,87E-11 (2) 

As, kg 1,21E-11 (2) 1,79E-12 (2) 4,59E-13 (2) 3,61E-11 (2) 1,58E-11 (2) 

Cr, kg 8,49E-11 (2) 1,25E-11 (2) 3,21E-12 (2) 2,53E-10 (2) 1,10E-10 (2) 

Cu, kg 5,15E-11 (2) 7,61E-12 (2) 1,95E-12 (2) 1,53E-10 (2) 6,70E-11 (2) 

Ni, kg 1,27E-10 (2) 1,88E-11 (2) 4,82E-12 (2) 3,79E-10 (2) 1,66E-10 (2) 

Zn, kg 1,76E-09 (2) 2,60E-10 (2) 6,66E-11 (2) 5,24E-09 (2) 2,29E-09 (2) 

HC aromáticos policíclicos (PAH), kg 2,60E-12 (2) 3,84E-13 (2) 9,84E-14 (2) 7,74E-12 (2) 3,38E-12 (2) 

(1) Emissão CO2 (kg/ano) = Combustível consumido (t ou m3/ano) x PCI do combustível (GJ/t ou m3) x Fator de Emissão (kg/GJ) 

x Fator de Oxidação. PCI do combustível (GPL) é 0,04845 GJ/kg e fator de oxidação 0,995. 

(2) Emissão de poluente (kg/ano) = Combustível consumido (t/ano) x PCI do combustível (GJ/t) x Fator de Emissão (kg/GJ). 

PCI do combustível (GPL) é 0,04845 GJ/kg. 

Nota: Não foram quantificadas emissões de SO2, SOx e de Pb visto que o combustível GPL não contém chumbo e apresenta um 

teor muito baixo em enxofre. 

 

Tabela A2 3 - Perfil dos transportes incluídos no estudo. 

Processo Tipo de Transporte Distância (km) 

Produção de Garrafas 
FPré-formas|0,33 – Etanor/Penha 157 

FPré-formas|1,5 – Etanor/Penha 523 

Preparação do Refrigerante 

FAçúcar – Etanor/Penha 62 

FHNO3 – Etanor/Penha 55 

FNaOH – Etanor/Penha 395 

FConcentrado– Etanor/Penha 2.096 

FFrutose – Etanor/Penha 402 

FÁcido cítrico – Etanor/Penha 114 

FSumo de limão– Etanor/Penha 958 

Enchimento 
FHNO3 – Etanor/Penha 55 

FNaOH – Etanor/Penha 395 
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Processo Tipo de Transporte Distância (km) 

FCápsula – Etanor/Penha 1.061 

Embalamento 

FRótulo – Etanor/Penha 1.108 

FRetrátil – Etanor/Penha 118 

FPega – Etanor/Penha 87 

FPré Estirável – Etanor/Penha 50 

FCartão – Etanor/Penha 83 

FTop Palete – Etanor/Penha 50 

FAuto Estirável – Etanor/Penha 118 

 

Tabela A2 4 - Fluxos de entrada e saída do sistema de produção de hidróxido de sódio e ácido nítrico (Castanheira 

2008). 

ENTRADAS 

 Por kg de NaOH Por kg de HNO3 

Recursos Água, kg 7,000 0,150 

Energia e Combustível 
Eletricidade da rede, MJ 5,400 0,030 

Nafta, kg - 0,040 

Materiais 
NaCl 0,750 - 

NH3 - 0,280 

SAÍDAS 

Emissões gasosas 

NH3, g - 0,100 

Partículas, g  - 1,673 

CO2, g - 119,479 

CH4, g - 0,005 

N2O, g - 0,001 

SO2, g - 0,525 

CO, g - 0,616 

NOx, g - 1,430 

 

Tabela A2 5 - Fluxos de entrada e saída do sistema de processamento da cana de açúcar. Os valores encontram-se 

reportados à produção de 1 kg de açúcar (UF) (Renouf & Wegener 2007). 

ENTRADAS 

 Por kg de açúcar 

Colheita Cana de açúcar, kg 7,00E+00 

Energia Carvão (hulha), MJ 7,00E-02 

Materiais 
Óxido de cálcio (CaO), kg 
Ácido fosfórico (H3PO4), kg 

Floculante, kg 

4,00E-03 
3,00E-04 
1,00E-06 

SAÍDAS 

Emissões gasosas 

PM10, kg 8,00E-04 

CH4, kg 2,00E-04 

NOx, kg 1,50E-03 

N2O, kg 1,00E-04 

SOx, kg 6,00E-04 

VOCNM, kg 2,00E-06 

Emissões para a água  
CBO, kg 1,00E-06 

SST, kg 2,00E-06 
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Anexo 3 Método ReCiPe 2008 

Tabela A3 1 - Conexão entre as categorias de impactes e as categorias de danos. 

 Categoria de Dano (Endpoint) 

Categoria de Impacte (midpoint) Saúde Humana Ecossistema Recursos 

Aquecimento Global ✓  ✓   

Depleção da Camada de Ozono ✓  ×  

Acidificação Terrestre  ✓   

Eutrofização da Água Doce  ✓   

Eutrofização Marinha  ×  

Toxicidade Humana ✓    

Formação de Oxidantes Fotoquímicos ✓  ×  

Formação de Material Particulado ✓    

Ecotoxicidade Terrestre  ✓   

Ecotoxicidade da Água Doce  ✓   

Ecotoxicidade Marinha  ✓   

Radiação Ionizante ✓    

Uso da Água   × 

Depleção do Metal   ✓  

Depleção dos Recursos Fósseis   ✓  

Legenda: 
✓  Significa que existe uma conexão quantitativa entre os dois tipos de categorias no método ReCiPe 2008. 
×  Significa que embora seja uma ligação importante, nenhuma conexão quantitativa pode ser estabelecida. 

 

Tabela A3 2 - Descrição das categorias de impacte (midpoint). 

CATEGORIA DE IMPACTE ABREVIATURA UNIDADE DE REFERÊNCIA 

Aquecimento Global AG kg (CO2 para o ar) 

Depleção da Camada de Ozono DCO kg (CFC-11 (1) para o ar) 

Acidificação Terrestre AT kg (SO2 para o ar) 

Eutrofização da Água Doce EuAD kg (P para a água doce) 

Eutrofização Marinha EuM kg (N para a água doce) 

Toxicidade Humana TH kg (1,4 DCB para o ar urbano) 

Formação de Oxidantes Fotoquímicos FOF kg (COVNM (2) para o ar) 

Formação de Material Particulado FMP kg (PM10 para o ar) 

Ecotoxicidade Terrestre EcoT kg (1,4 DCB (3) para o solo) 

Ecotoxicidade da Água Doce EcoAD kg (1,4 DCB (3) para a água doce) 

Ecotoxicidade Marinha EcoM kg (1,4 DCB (3) para a água marinha) 

Radiação Ionizante RI kg (U235 para o ar) 

Uso da Água UA m3 (água) 

Depleção do Metal DM kg (Fe) 

Depleção dos Recursos Fósseis DRF kg (oil (4)) 

(1) CFC-11: Clorofluorocarboneto 
(2) COVNM: Compostos Orgânicos Voláteis Não Metálicos 
(3) 1,4 DCB: 1,4 Diclorobenzeno 
(4) A extração precisa de referência é “oil, crude, feedstock, 42 MJ per kg, in ground”. Equivale a 1 kgep.  

 

Tabela A3 3 - Descrição das categorias de danos (endpoint). 

CATEGORIA DE DANO ABREVIATURA UNIDADE DE REFERÊNCIA 

Saúde Humana SH DALY (1) 

Ecossistema E species.yr (2) 

Recursos R $ (3) 
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CATEGORIA DE DANO ABREVIATURA UNIDADE DE REFERÊNCIA 

(1) DALY: Disability-adjusted life years. Índice também utilizado pela organização mundial de saúde (OMS). A unidade é anos.  
(2) Species.yr: Extinção de espécies, numa determinada área e durante um certo tempo. A unidade é anos. 
(3) $: Aumento marginal do custo de extração como resultado dos efeitos decorrentes da extração contínua.  

 

Tabela A3 4 - Fatores de Normalização utilizados para as categorias midpoint para a situação de referência: Europa 

(2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela A3 5 - Fatores de Normalização utilizados para as categorias endpoint para a situação de referência: Europa 

(2000). 

 

Categoria de Impacte (Midpoint) 
Fator de Normalização  
(Europe ReCiPe H, 2000) 

Acidificação Terrestre 2,50E+10 kg SO2 eq./ano 

Aquecimento Global 8,15E+12 kg CO2 eq./ano 

Depleção da Camada de Ozono 1,60E+05 kg CFC-11 eq./ano 

Depleção do Metal 5,19E+11 kg Fe eq./ano 

Depleção dos Recursos Fósseis 1,13E+12 kg oil eq./ano 

Ecotoxicidade da Água Doce 8,00E+09 kg 1,4 DCB eq./ano 

Ecotoxicidade Marinha 6,32E+09 kg 1,4 DCB eq./ano 

Ecotoxicidade Terrestre 6,01E+09 kg 1,4 DCB eq./ano 

Eutrofização da Água Doce 3,02E+07 kg P eq./ano 

Eutrofização Marinha 7,36E+09 kg N eq./ano 

Formação de Material Particulado 1,08E+10 kg PM10 eq./ano 

Formação de Oxidantes Fotoquímicos 4,13E+10 kg COVNM eq./ano 

Radiação Ionizante 4,54E+12 kg U235 eq./ano 

Toxicidade Humana 4,57E+11 kg 1,4 DCB eq./ano 

Uso da Água 0,00E+00 kg m3 eq./ano 

Categoria de Dano 
Fator de Normalização 
(Europe ReCiPe H, 2000) 

 

Recursos 9,55E+10 DALY/ano 

Ecossistema 1,35E+05 species.yr/ano 

Saúde Humana 1,53E+07 $/ano 
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Anexo 4 Resultados  

Tabela A4 1 - Resultados da etapa de Caracterização para cada categoria de impacte (midpoint) e para cada processo. 

Os valores encontram-se reportados à UF (1 litro de refrigerante). 

CATEGORIA DE 

IMPACTE 
FORMATO 

Captação de 

água 

Produção de 

garrafas 

Preparação do 

Refrigerante 
Enchimento Embalamento 

IMPACTE 

AMBIENTAL 

Unidade 

de 

referência 

Acidificação 

Terrestre 

0,33 2,60E-05 1,97E-04 1,97E-04 5,64E-04 1,16E-03 2,09E-03 
kg SO2 eq 

1,5 2,60E-05 4,80E-04 1,97E-04 3,46E-05 1,56E-04 8,93E-04 

Aquecimento 

Global 

0,33 3,98E-03 2,44E-01 3,14E-02 3,32E-02 1,46E-01 4,59E-01 
kg CO2 eq 

1,5 3,98E-03 1,06E-01 3,14E-02 7,51E-03 4,18E-02 1,90E-01 

Depleção da 

Camada de 

Ozono 

0,33 2,50E-11 3,22E-10 1,46E-10 1,01E-10 6,48E-10 1,24E-09 
kg CFC-11 

eq 
1,5 2,50E-11 8,51E-11 1,46E-10 2,33E-11 2,72E-10 5,51E-10 

Depleção do 

Metal 

0,33 1,14E-06 1,01E-04 8,42E-06 1,26E-05 7,16E-05 1,95E-04 
kg Fe eq 

1,5 1,14E-06 4,47E-05 8,42E-06 2,84E-06 1,76E-05 7,47E-05 

Depleção 

Recursos Fósseis 

0,33 1,00E-03 1,11E-01 8,56E-03 1,69E-02 7,44E-02 2,12E-01 
kg oil eq 

1,5 1,00E-03 5,00E-02 8,56E-03 3,78E-03 1,75E-02 8,09E-02 

Ecotoxicidade 

Água Doce 

0,33 1,53E-07 9,30E-06 1,05E-06 1,21E-06 9,87E-06 2,16E-05 kg 1,4-DB 

eq 
1,5 1,53E-07 3,99E-06 1,05E-06 2,74E-07 2,90E-06 8,37E-06 

Ecotoxicidade 

Marinha 

0,33 1,16E-06 4,94E-05 8,91E-06 5,34E-06 3,03E-05 9,51E-05 kg 1,4-DB 

eq 
1,5 1,16E-06 2,05E-05 8,91E-06 1,24E-06 1,32E-05 4,50E-05 

Ecotoxicidade 

Terrestre 

0,33 1,19E-07 3,54E-06 6,53E-07 4,68E-07 2,18E-06 6,97E-06 kg 1,4-DB 

eq 
1,5 1,19E-07 1,34E-06 6,53E-07 1,08E-07 9,10E-07 3,13E-06 

Eutrofização 

Água Doce 

0,33 2,32E-09 4,72E-08 4,53E-08 1,36E-06 2,56E-07 1,72E-06 
kg P eq 

1,5 2,32E-09 2,20E-08 4,53E-08 3,01E-07 1,42E-07 5,12E-07 

Eutrofização 

Marinha 

0,33 4,42E-07 2,23E-05 5,04E-06 3,46E-06 1,24E-05 4,37E-05 
kg N eq 

1,5 4,42E-07 9,86E-06 5,04E-06 7,94E-07 3,75E-06 1,99E-05 

Formação de 

Oxidantes 

Fotoquímicos 

0,33 1,33E-05 1,20E-03 1,43E-04 1,23E-04 4,61E-04 1,94E-03 

kg NMVOC 

1,5 1,33E-05 5,45E-04 1,43E-04 2,81E-05 1,34E-04 8,62E-04 

Formação 

Material 

Particulado 

0,33 7,30E-06 4,13E-04 8,57E-05 4,74E-05 1,97E-04 7,51E-04 

kg PM10 eq 

1,5 7,30E-06 1,78E-04 8,57E-05 1,08E-05 5,27E-05 3,34E-04 

Radiação 

Ionizante 

0,33 3,40E-05 4,38E-04 1,96E-04 1,37E-04 9,73E-04 1,78E-03 
kg U235 eq 

1,5 3,40E-05 1,15E-04 1,96E-04 3,16E-05 4,62E-04 8,39E-04 

Toxicidade 

Humana 

0,33 1,39E-04 2,10E-03 7,60E-04 5,53E-04 2,53E-03 6,09E-03 kg 1,4-DB 

eq 
1,5 1,39E-04 6,05E-04 7,60E-04 1,28E-04 1,04E-03 2,67E-03 

Uso da Água 
0,33 2,19E-03 9,95E-05 1,35E-03 5,04E-05 1,29E-04 3,82E-03 

m3 

1,5 2,19E-03 2,81E-05 1,35E-03 1,14E-05 4,33E-05 3,62E-03 
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Figura A4 1 - Contribuição relativa de cada operação para o impacte ambiental total no processo Produção de Garrafas. 

 

Figura A4 2- Contribuição relativa de cada operação para o impacte ambiental total no processo Preparação do 

Refrigerante. 
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Figura A4 3 - Contribuição relativa de cada operação para o impacte ambiental total no processo Enchimento. 

 

Figura A4 4 - Contribuição relativa de cada operação para o impacte ambiental total no processo Embalamento. 
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Tabela A4 2 - Resultados da etapa de Caracterização para cada categoria de dano (endpoint) e para cada processo. Os 

valores encontram-se reportados à UF (1 litro de refrigerante). 

CATEGORIA DE 

DANO 
FORMATO 

Captação de 

água 

Produção de 

garrafas 

Preparação do 

Refrigerante 
Enchimento Embalamento 

IMPACTE 

AMBIENTAL 

Unidade 

de 

referência 

Ecossistema 
0,33 3,17E-11 1,94E-09 2,51E-10 2,64E-10 1,16E-09 3,65E-09 

species.yr 
1,5 3,17E-11 8,40E-10 2,51E-10 5,97E-11 3,33E-10 1,34E-02 

Recursos 
0,33 1,70E-04 1,84E-02 1,42E-03 2,80E-03 1,23E-02 3,51E-02 

$ 
1,5 1,70E-04 8,28E-03 1,42E-03 6,30E-04 2,89E-03 1,51E-09 

Saúde Humana 
0,33 7,57E-09 4,51E-07 6,68E-08 5,91E-08 2,57E-07 8,42E-07 DALY 

 1,5 7,57E-09 1,94E-07 6,68E-08 1,34E-08 7,30E-08 3,55E-07 

 

Tabela A4 3 - Resultados da etapa de Normalização para cada categoria de impacte (midpoint) para a situação de 

referência: Europa (2000). Os valores encontram-se reportados à UF (1 litro de refrigerante). 

CATEGORIA DE IMPACTE FORMATO 
IMPACTE AMBIENTAL 

NORMALIZADO 

Acidificação Terrestre 
0,33 8,38E-14 

1,5 3,58E-14 

Aquecimento Global 
0,33 5,63E-14 

1,5 2,34E-14 

Depleção da Camada de Ozono 
0,33 7,76E-15 

1,5 3,44E-15 

Depleção do Metal 
0,33 3,75E-16 

1,5 1,44E-16 

Depleção Recursos Fósseis 
0,33 1,88E-13 

1,5 7,15E-14 

Ecotoxicidade Água Doce 
0,33 2,70E-15 

1,5 1,05E-15 

Ecotoxicidade Marinha 
0,33 1,50E-14 

1,5 7,12E-15 

Ecotoxicidade Terrestre 
0,33 1,16E-15 

1,5 5,21E-16 

Eutrofização Água Doce 
0,33 5,21E-16 

1,5 1,70E-14 

Eutrofização Marinha 
0,33 5,94E-15 

1,5 2,70E-15 

Formação de Oxidantes 

Fotoquímicos 

0,33 4,70E-14 

1,5 2,09E-14 

Formação Material Particulado 
0,33 6,93E-14 

1,5 3,09E-14 

Radiação Ionizante 
0,33 3,91E-16 

1,5 1,85E-16 

Toxicidade Humana 
0,33 1,33E-14 

1,5 5,85E-15 

Uso da Água 
0,33 0,00E+00 

1,5 0,00E+00 
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Tabela A4 4 - Resultados da etapa de Normalização para cada categoria de dano (endpoint) para a situação de 

referência: Europa 2000. Os valores encontram-se reportados à UF (1 litro de refrigerante). 

CATEGORIA DE DANO FORMATO 
IMPACTE AMBIENTAL 

NORMALIZADO 

Ecossistema 
0,33 2,70E-14 

1,5 1,12E-14 

Recursos 
0,33 3,67E-13 

1,5 1,40E-13 

Saúde Humana 
0,33 5,51E-14 

1,5 2,33E-14 

 

Tabela A4 5 - Resultados da Análise de Sensibilidade 1 (AS1). 

CATEGORIA 

DE DANO 
FORMATO 

 Alternativa 1 

(Gasolina) 

Alternativa 2 

(Gasóleo) 

Alternativa 3 

(Querosene) 

Unidade de 

referência 

Ecossistema 
0,33 3,67E-09 3,65E-09 3,64E-09 

species.yr 
1,5 1,53E-09 1,51E-09 1,51E-09 

Recursos 
0,33 3,52E-02 3,51E-02 3,51E-02 

$ 
1,5 1,34E-02 1,34E-02 1,34E-02 

Saúde 

Humana 

0,33 8,47E-07 8,41E-07 8,40E-07 
DALY 

1,5 3,58E-07 3,55E-07 3,54E-07 

 

Tabela A4 6 - Resultados da Análise de Sensibilidade 2 (AS2). 

CATEGORIA DE DANO FORMATO 
Transporte da Matéria-prima 

(sem viagem de regresso) 

Unidade de 

referência 

Ecossistema 
0,33 3,63E-09 

species.yr 
1,5 1,50E-09 

Recursos 
0,33 3,50E-02 

$ 
1,5 1,33E-02 

Saúde Humana 
0,33 8,38E-07 

DALY 
1,5 3,52E-07 

 

Tabela A4 7 - Resultados da Análise de Sensibilidade 3 (AS3). 

CATEGORIA DE DANO FORMATO 
-30% Consumo de 

GPL 

+30% Consumo de 

GPL 

Unidade de 

referência 

Ecossistema 
0,33 3,56E-09 3,74E-09 

species.yr 
1,5 1,46E-09 1,57E-09 

Recursos 
0,33 3,44E-02 3,57E-02 

$ 
1,5 1,30E-02 1,38E-02 

Saúde Humana 
0,33 8,24E-07 8,59E-07 

DALY 
1,5 3,45E-07 3,65E-07 
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Tabela A4 8 - Resultados da Análise de Sensibilidade 4 (AS4). 

CATEGORIA DE DANO FORMATO 
-30% Consumo de 

Eletricidade 

+30% Consumo de 

Eletricidade 

Unidade de 

referência 

Ecossistema 
0,33 3,57E-09 3,98E-09 

species.yr 
1,5 1,45E-09 1,63E-09 

Recursos 
0,33 3,46E-02 3,68E-02 

$ 
1,5 1,31E-02 1,40E-02 

Saúde Humana 
0,33 8,22E-07 9,19E-07 

DALY 
1,5 3,41E-07 3,82E-07 
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Anexo 5 Análise de Cenários 

 

Figura A5 1 - Resultados da Análise de Cenários 1 (C1) “Redução de 1 grama na pré-forma”: variação do impacte 

ambiental relativamente à situação inicial (sem qualquer alteração dos valores) ao nível midpoint, por formato do 

produto. 

 

 

Figura A5 2 - Resultados da Análise de Cenários 1 (C1) “Alteração do GPL para gás natural”: variação do impacte 

ambiental relativamente à situação inicial (sem qualquer alteração dos valores) ao nível midpoint, por formato do 

produto. 
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Tabela A5 1 - Emissões de poluentes resultantes da combustão do Gás Natural na caldeira distribuídos pelos processos 

consumidores de vapor. O possível consumo de Gás natural em cada processo foi estimado tendo por base que 1 tonelada 

de GPL é equivalente a 1,19E+03 Nm3.Os valores encontram-se reportados à UF (1 litro de refrigerante). 

Processo 

Poluente                      Formato 

Preparação  Enchimento Embalamento 

- 0,33 L 1,5 L 0,33 L 1,5 L 

CO2, kg 7,29E-03 (1) 1,08E-03 (1) 2,76E-04 (1) 2,17E-02 (1) 9,48E-03 (1) 

CH4, kg 1,81E-07 (2) 2,68E-08 (2) 6,85E-09 (2) 5,39E-07 (2) 2,36E-07 (2) 

N20, kg 1,81E-07 (2) 2,68E-08 (2) 6,85E-09 (2) 5,39E-07 (2) 2,36E-07 (2) 

NOx, kg 9,06E-06 (2) 1,34E-06 (2) 3,43E-07 (2) 2,70E-05 (2) 1,18E-05 (2) 

CO, kg 2,59E-06 (2) 3,82E-07 (2) 9,79E-08 (2) 7,70E-06 (2) 3,37E-06 (2) 

VOCNM, kg 2,59E-07 (2) 3,82E-08 (2) 9,79E-09 (2) 7,70E-07 (2) 3,37E-07 (2)  

PM10, kg 6,47E-08 (2) 9,56E-09 (2) 2,45E-09 (2) 1,93E-07 (2) 8,42E-08 (2) 

SO2, kg 4,78E-08 (3) 7,06E-09 (3) 1,81E-09 (3) 1,42E-07 (3) 2,52E-09 (3) 

SOx, kg 4,83E-08 (4) 7,13E-09 (4) 1,83E-09 (4) 1,44E-07 (4) 2,55E-09 (4) 

Dioxinas e Furanos (PCDD/F), kg TEQ 2,59E-16 (2) 3,82E-17 (2) 9,79E-18 (2) 7,70E-16 (2) 3,37E-16 (2) 

Cd, kg 6,73E-11 (2) 9,94E-12 (2) 2,54E-12 (2) 2,00E-10 (2) 8,76E-11 (2) 

Hg, kg 2,98E-11 (2) 4,40E-12 (2) 1,13E-12 (2) 8,86E-11 (2) 3,87E-11 (2) 

As, kg 1,22E-11 (2) 1,80E-12 (2) 4,60E-13 (2) 3,62E-11 (2) 1,58E-11 (2) 

Cr, kg 8,54E-11 (2) 1,26E-11 (2) 3,23E-12 (2) 2,54E-10 (2) 1,11E-10 (2) 

Cu, kg 5,18E-11 (2) 7,65E-12 (2) 1,96E-12 (2) 1,54E-10 (2) 6,74E-11 (2) 

Ni, kg 1,27E-10 (2) 1,88E-11 (2) 4,82E-12 (2) 3,79E-10 (2) 1,66E-10 (2) 

Zn, kg 1,76E-09 (2) 2,60E-10 (2)  6,66E-11 (2) 5,24E-09 (2) 2,29E-09 (2) 

(1) Emissão CO2 (kg/ano) = Combustível consumido (t ou m3/ano) x PCI do combustível (GJ/t ou m3) x Fator de Emissão (kg/GJ) 

x Fator de Oxidação. PCI do combustível (Gás Natural) é 0,0406 GJ/Nm3 e fator de oxidação 0,995. 

(2) Emissão de poluente (kg/ano) = Combustível consumido (t/ano) x PCI do combustível (GJ/t) x Fator de Emissão (kg/GJ). 

PCI do combustível (Gás Natural) é 0,0406 GJ/Nm3. 

(3) Emissão SO2 (kg/ano) = 2 × Combustível consumido (kg/ano) x S × (1-Ret.Cinzas). S é o coeficiente de teor em enxofre e 

Ret.Cinzas representa o coeficiente de retenção de enxofre. Os valores para o Gás Natural são, respetivamente, 7,50E-06 

e 0.  

(4) Emissão SOx (kg/ano) = Emissão SO2 × 1,01.  

 


