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 Resumo 

 A construção civil é atualmente um dos principais agentes causadores de contaminação ambiental, devido ao 

elevado uso de insumos e gasto energético, além da geração de resíduos associados à construção. Boa parte desta 

contaminação é atribuída à fabricação de materiais de construção como o cimento, um dos principais componentes 

da construção civil. A produção de cimento envolve o consumo de grandes quantidades de matéria-prima e energia 

(calor e eletricidade), através de um processo de manufatura complexo que tem sido alvo de críticas devido aos 

impactos ambientais associados ao seu processo produtivo, especialmente pelas emissões de gases efeito estufa. 

Estas emissões estão especialmente relacionadas ao processo de clinquerização, às reações físico-químicas da 

queima das matérias-primas (calcinação) e à queima de combustíveis. Apesar das emissões de CO2 relacionadas à 

fabricação de clínquer e cimentos Portland estarem amplamente divulgadas internacionalmente, observa-se uma 

falta de estudos que estimem a emissão de CO2 dos cimentos Portland produzidos no Brasil. Sabe-se, porém, que a 

indústria Brasileira de cimento Portland é reconhecida internacionalmente como pioneira na produção de cimentos 

mais ambientalmente amigáveis, pelos elevados teores de adições empregados no processo produtivo. Deste modo, 

é esperado que o uso destas adições contribua para a redução da pegada de carbono destes cimentos, por evitar 

uma série de impactos relacionados à produção do clínquer, tais como a emissão de CO2 durante a calcinação, e o 

consumo energético necessário para a queima da farinha precursora. O objetivo principal deste estudo é estimar a 

pegada de carbono (em kg CO2 eq.) dos cimentos Portland de produção mais significativa no Brasil. Para a análise da 

pegada de carbono destes cimentos, propõe-se a aplicação da ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), tal 

como descrito na norma ISO 14067. Este método considera todas as etapas e processos de um sistema de produtos 

ou serviços, englobando toda a cadeia de produção e consumo, considerando aquisição de energia, matérias-primas 

e produtos auxiliares; aspectos dos sistemas de transportes e logística; características da utilização, manuseio, 

embalagem, consumo; sobras e resíduos e sua respectiva reciclagem ou destino final. Para isso, será necessário 

produzir um inventário de dados da indústria cimenteira nacional, considerando o uso de diferentes matérias-primas, 

energia, transporte, e as emissões associadas à produção deste material. Os resultados deste estudo são de grande 

interesse para distintos setores da sociedade, governo e indústria, e poderão servir de base para indicar melhorias 

nos processos produtivos da indústria cimenteira nacional. Ainda, os resultados serão úteis para projetistas que 

pretendam levar em conta as características ambientais dos produtos a serem utilizados, permitindo aos 

profissionais da área escolhas mais conscientes em relação à seleção e uso deste material de construção. 
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 Objetivos 

 Demonstrar a aplicabilidade da ferramenta de avaliação do ciclo de vida (ACV) para 

estimar a pegada de carbono (em kg CO2 eq.) dos cimentos Portland de produção 

mais significativa no Brasil.  

 Evidenciar a necessidade do desenvolvimento de uma base de dados nacional de 

ciclo de vida do cimento Portland. 
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 Metodologia 

Amplamente utilizada nos países desenvolvidos e descrita pela norma ISO 14040, 

considera todas as etapas e processos de um sistema de produtos e serviços, 

englobando toda a cadeia produtiva, identificando e avaliando impactos ambientais. 
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Definição do 
objetivo e escopo 

Análise de 
Inventário 

Avaliação de 
Impacto 

Interpretação dos resultados 

As quatro fases da ACV, que considera os impactos ambientais em todas as fases do 
ciclo de vida de um produto.   
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Um estudo confiável de ACV necessita, no entanto, de uma grande quantidade de dados. Utilizam-se 

dados da literatura e de bases de dados consagradas, mas muitas vezes as informações não são 

aplicáveis à realidade brasileira. Por isso, torna-se indispensável a cooperação da indústria cimenteira 

nacional no desenvolvimento de uma base de dados com informações atuais e locais para a avaliação 

dos cimentos brasileiros. 
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 Relevância 

Diferentes combustíveis e suas contribuições no processo de 
clinquerização ao longo dos últimos 40 anos (CNI, 2009). 
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 Resultados esperados – fator clínquer 

Baseado em estudos internacionalmente conhecidos, espera-se uma grande influência do fator 

clínquer na pegada de carbono dos cimentos brasileiros. Diferenças de tecnologia de produção, 

assim como grau de coprocessamento e eficiência energética são fatores que alteram o 

desempenho ambiental dos cimentos. 
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Os gráficos ilustram como o teor de adição nos cimentos apresentam melhores resultados para todas as 
categorias estudadas.  
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 Aplicações diretas da ACV para a indústria cimenteira no Brasil 

• Comprovação da influência positiva do fator clínquer na pegada de 

carbono (menor emissão de gases do efeito estufa) em cimentos nacionais 

• Consideração da matriz energética brasileira, que é altamente renovável, 

em comparação aos países onde tradicionalmente se produz este tipo de 

estudos 

• Melhorias dos produtos e processos 

• Marketing 

• Planejamento ambiental estratégico 

• Integração entre qualidade tecnológica ambiental, revertendo como 

valor agregado ao consumidor. 
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 Conclusões 
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Tendo em vista a execução de um trabalho detalhado e consistente, se faz necessária 

a participação do setor industrial para a realização de um inventário com dados 

aplicáveis à realidade do Brasil.  

Os resultados são de grande interesse para vários setores, principalmente a 

indústria, visto que apontarão processos que são  

mais impactantes para o meio ambiente,  

possibilitando indicar melhorias  

ambientais na produção do cimento  

nacional. 
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