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Resumo 

O crescimento da conscientização ambiental pela sociedade acarretou na necessidade de se produzir bens de 
consumo e serviços de maneira mais racional e harmônica com o meio ambiente e, dentro deste cenário, novas 
técnicas ambientais surgiram, tendo a metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) obtido destaque, uma vez 
que ela pode ser utilizada por empresas como uma ferramenta de suporte de decisão ambiental, a partir de 
indicadores ambientais relevantes e caracterizando-se como uma oportunidade competitiva para diversos setores 
da economia. Na busca por uma oportunidade de diferenciação, destacam-se as indústrias cosméticas que 
possuem a necessidade de apresentar novidades e podem, com a aplicação da metodologia de ACV, desenvolver 
produtos mais sustentáveis. Os produtos cosméticos mais consumidos pela população são os sabonetes, barra e 
líquido, que podem, em seus processos de fabricação, privilegiar o uso de ingredientes de origem vegetal e utilizar 
o apelo de serem produtos ecologicamente corretos, porém um estudo mais detalhado de todos os seus 
processos, pode incluir o consumo de alguns materiais de origem não renovável e o próprio uso do sabonete, no 
banho, pode desclassificá-lo do apelo de ecologicamente correto. Sendo assim, neste trabalho, buscou-se a 
aplicação da ferramenta de ACV na gestão da cadeia de dois sabonetes cosméticos, barra e líquido, permitindo a 
identificação das suas etapas críticas e avaliação dos seus efeitos ambientais, realizando uma comparação 
ambiental entre seus resultados para a escolha de qual sabonete é menos impactante para o meio ambiente. Foi 
realizado um estudo de caso numa empresa cosmética fabricante dos sabonetes em barra e líquido e foram 
avaliados os processos de produção nos fornecedores das matérias-primas desses sabonetes, a sua etapa de uso 
no banho e o processo de descarte das embalagens desses sabonetes. O método RECIPE 2008 foi utilizado como 
metodologia de AICV e, na comparação ambiental dos dois sabonetes, foi possível concluir que o sabonete líquido 
possui impacto globalmenor que o sabonete em barra. As categorias de impacto Mudanças climáticas e Depleção 
fóssil foram as mais significativas para ambos os sabonetes e a Transformação da terra foi significativa apenas 
para o sabonete em barra. 
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1. Introdução 

Desde a segunda revolução industrial, a pressão exercida pelos homens sobre o ecossistema tem 
aumentado, surgindo a necessidade do desenvolvimento de novas técnicas de conservação, de 
prevenção e de mitigação ambientais. Essa problemática ambiental vem estimulando empresas e 
indivíduos a adotarem uma postura mais racional em relação as suas interações com o meio ambiente. 

As organizações concluíram que as reduções do consumo de matérias-primas e de energia, por meio 
do aumento da eficiência de seus processos, traziam não só melhorias do ponto de vista ambiental, 
mas também econômico. Dessa forma, pode-se observar que as questões ambientais conquistaram 
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uma posição de destaque nas empresas, sendo inclusive uma oportunidade de diferenciação da 
empresa frente a seus concorrentes.  

Dentro desse conceito, surgiram diversos métodos de avaliação de impactos ambientais que 
auxiliavam nos cálculos da quantificação do impacto ambiental de um produto ou processo para uma 
empresa, tendo-se destaque para a metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV).  

Como oportunidade de diferenciação para a indústria cosmética e com o objetivo de realizar um 
aprofundamento na técnica da ACV, este trabalho propõe-se a desenvolver um estudo ambiental do 
uso da ferramenta de ACV para comparar o comportamento ambiental de dois sabonetes cosméticos. 

1.1 Avaliação do Ciclo de Vida 

A ACV é uma técnica para avaliação dos aspectos ambientais e dos potenciais impactos associados a 
um produto, compreendendo etapas que vão desde a retirada das matérias-primas elementares que 
entram no sistema produtivo (berço) à disposição do produto final (túmulo) ou que retornam ao 
sistema produtivo (berço).  

A utilização dessa ferramenta possibilita a saída dos limites da indústria e a realização de uma 
avaliação completa, considerando a análise dos efeitos de todos os aspectos ambientais em diversas 
categorias de impacto e definindo em que etapa da vida de um produto ocorre o maior risco ambiental.  

De acordo com as normas ABNT NBR ISO 14040 e 14044 (2009), a ACV é definida como uma técnica 
que avalia os aspectos ambientais e potenciais impactos associados a um produto ou processo 
mediante a: 

� definição do objetivo e escopo, identificando o propósito do estudo e delineando os meios para 
atingir os seus objetivos; 

� compilação de um inventário de entradas e saídas pertinentes de um sistema de produto que 
compreende a coleta de dados do estudo; 

� avaliação dos potenciais impactos ambientais associados a essas entradas e saídas que ocorre 
por meio da escolha de um método de avaliação de impacto; 

� interpretação dos resultados das fases de análise de inventário e de avaliação de impactos em 
relação aos objetivos do estudo. 

A relação entre essas fases está ilustrada na Fig. 1. 

 

Fig. 1. Fases da ACV (retirado de NBR 14040, ABNT, 2009a). 



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production– Academic Work 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

3

Os métodos e os conceitos de avaliação de impactos ambientais estão constantemente em fase de 
desenvolvimento, ressaltando-se que, até então, nenhum acordo internacional sobre metodologias 
específicas encontra-se consolidado.  

Dessa forma, existem alguns métodos para avaliação de impactos em diferentes estágios de 
desenvolvimento e não há, até o momento, um único aceito como mais apropriado. Para o presente 
trabalho foi escolhido o método RECIPE 2008, que foi desenvolvido com base nos métodos CML 2001 e 
ECO-INDICATOR 99, promovendo melhores modelos para diversas categorias de impactos e melhores 
fatores de caracterização para essas categorias.  

O método RECIPE 2008 apresenta três perspectivas que agrupam tipos similares de pressupostos e 
escolhas, sendo elas: a perspectiva individualista (baseada numa visão de curto prazo); a perspectiva 
hierárquica (baseada nas políticas mais comuns de tempo e espaço) – escolhida para o trabalho e; a 
perspectiva igualitária (baseada numa visão a longo prazo).  

O método RECIPE 2008 considera dezoito categorias de impacto ambiental, sendo elas: Mudanças 
Climáticas, Destruição da camada de ozônio, Toxicidade humana, Formação de oxidantes fotoquímicos, 
Formação de partículas, Radiação ionizante, Acidificação terrestre, Eutrofização de água doce, 
Eutrofização marinha, Ecotoxicidade terrestre, Ecotoxicidade de água doce, Ecotoxicidade marinha, 
Ocupação de terras agrícolas, Ocupação do solo urbano, Transformação da terra, Esgotamento da 
água, Esgotamento de metal e Depleção Fóssil.  

Como um estudo de ACV demanda considerável esforço na obtenção dos dados, existe uma 
necessidade de aplicação de programas computacionais e bases de dados públicas para dar suporte à 
definição do sistema, identificando e coletando dados com qualidade apropriada, além de permitir 
cálculos extensos. Sendo assim, uma maneira de facilitar a realização de um estudo de ACV é por meio 
da utilização de programas computacionais especializados.  

Dentre os diversos tipos que existem disponíveis, escolheu-se para o presente trabalho, a utilização do 
System for Integrated Environmental AssessmentofProducts (SIMAPRO). Quanto à estrutura dessa 
ferramenta computacional, ela possui uma interface gráfica, uma base de dados, um processador de 
informações e um mecanismo de relatório.  

O processador de informações é alimentado com dados primários e dados genéricos de base de dados 
de materiais, energia, transporte, gerenciamento de rejeitos e processos de transformação. Esse 
processador gera uma saída que é um inventário de ciclo de vida, que pode ser a entrada de uma 
ferramenta computacional para a avaliação de impacto. 

1.2 Avaliação do Ciclo de Vida e as Indústrias Cosméticas  

A partir da década de 90, as indústrias, de uma forma geral, começaram a mudar o seu 
comportamento frente à questão ambiental. Principalmente as indústrias de bens de consumo, que 
passaram a ver uma oportunidade de diferenciação frente às demais ao começarem a se preocupar 
com o meio ambiente, observando um forte potencial de exploração de marketing ao reportar para 
seus consumidores suas boas ações ambientais.  

Essa preocupação empresarial com o meio ambiente buscou atuar no chamado ciclo de vida de um 
produto, estendendo-se desde a extração de recursos naturais até a sua disposição final, o que 
introduz o conceito de avaliação de ciclo de vida nas empresas como forma de gestão ambiental de 
seus processos. 

Essa metodologia também pode ser utilizada como uma ferramenta de suporte de decisão ambiental, 
providenciando respostas e utilizando indicadores ambientais relevantes, bastando para isso a empresa 
exercer algum tipo de impacto ambiental no meio ambiente. 

E, é dentro desse conceito que se pode inserir a indústria cosmética, uma vez que o seu processo 
industrial pode ser dividido em três principais etapas: consumo de recursos, seus processamentos e 
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geração de produtos, observando que em cada uma dessas etapas ocorrem consequências ao meio 
ambiente e, portanto, exercendo o impacto ambiental.  

É possível identificar a produção de resíduos e o consumo de energia em todas as etapas do processo 
produtivo de um produto cosmético, sendo o maior componente de resíduos representado pelos 
resíduos de embalagens.  

A indústria de cosméticos é extremamente importante dentro da economia de grande parte dos países 
desenvolvidos, dentre os quais inclui-se o Brasil e, atualmente o mercado brasileiro de cosméticos vive 
um momento de franca expansão e se democratiza entre os consumidores de todas as classes. 

1.3 Sabonetes cosméticos 

O sabonete é hoje um dos principais elementos de higiene pessoal do mundo, sendo o cosmético mais 
tradicional e comprovado de limpeza pessoal. Atualmente ele pode ser encontrado em diferentes 
formas, sendo em barra a sua forma mais comum, líquido (sua segunda forma mais comum), gel, 
bifásico entre outros.  

Os sabonetes em barra são os mais consumidos no Brasil, sendo 218 mil toneladas em barra versus 
4,8 mil toneladas de sabonetes líquidos. E, seja qual for o estilo do sabonete, durante o banho, sua 
principal função é limpar a pele, removendo as impurezas e eliminando os resíduos.  

Por serem os mais representativos, foi escolhido para o presente trabalho a comparação ambiental do 
sabonete em barra e do sabonete líquido, considerando todos os seus processos de produção, uso e 
descarte, utilizando o conceito de avaliação de ciclo de vida. 

2. Metodologia 

A escolha do método de pesquisa utilizado em um trabalho é de extrema importância para o seu 
melhor entendimento, estando diretamente relacionada com o seu objetivo final. Para atingir o objetivo 
final do trabalho, comparação ambiental de dois sabonetes cosméticos, a metodologia desenvolvida foi 
baseada nas normas ABNT NBR ISO 14040 (2009a) e NBR ISO 14044 (2009b), por se tratar de um 
estudo de ACV.  

A primeira etapa da metodologia englobou principalmente a definição, o objetivo e o escopo do 
projeto, definindo-se principalmente que a Empresa Cosmética (EC) como a do estudo de caso; a 
segunda etapa consistiu na coleta de dados que dividiu-se em dois tipos: dados primários (mais 
representativos pelo ponto de vista mássico dos sabonetes e obtidos, sempre que possível, 
diretamente nas empresas) e dados secundários (menos representativos e obtidos a partir de bases de 
dados de ACV ou literatura especializada). ] 

A terceira fase da metodologia consistiu na avaliação de impacto e, para isso, na escolha do método de 
avaliação do impacto, o RECIPE 2008, representação em pontuação única (que totaliza todos os 
impactos em apenas um único indicador) e perspectiva hierárquica, a mais usual nos estudos de ACV 
e, também consistiu na escolha do software a ser utilizado para o estudo de ACV, sendo o SIMAPRO o 
escolhido para o presente trabalho.  

Na quarta e última fase, foram identificados e analisados os resultados obtidos nas fases anteriores, 
realizando-se conclusões, recomendações e limitações do estudo. Essa última fase de interpretação 
também possibilitou a recomendação de medidas para a minimização dos impactos ambientais para os 
dois sabonetes analisados. 
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3. Resultados 

3.1 Definição do objetivo e escopo 

A condução do estudo ocorreu, entre outras, pela necessidade de se conhecer melhor os aspectos e 
impactos ambientais do ciclo de vida desses sabonetes cosméticos e o objetivo da análise é avaliar e 
comparar o desempenho ambiental de dois sabonetes cosméticos: barra e líquido.  

A função principal definida para o sabonete cosmético foi a de higienizar corpos e a unidade funcional 
adotada foi a de higienizar 50 corpos. De acordo com dados internos de desempenhos técnicos de 
produtos da empresa EC, tem-se que a quantidade média de consumo dos sabonetes em estudo no 
banho é: 4 gramas para o sabonete em barra e 6 gramas para o sabonete líquido.   

Como o sabonete em barra adotado para o presente estudo possui peso líquido de 100 gramas por 
produto e, o sabonete líquido possui o peso líquido de 300 gramas. Tem-se para o fluxo de referência 
que são necessários dois sabonetes em barra versus um sabonete líquido para atender a unidade 
funcional adotada para o sabonete que é a de higienizar 50 corpos. 

3.2 Inventário do ciclo de vida 

O desenvolvimento de um ICV completo demanda grandes volumes de informação, muitas vezes de 
difícil obtenção, grande quantidade de tempo e esforço. Como forma de facilitar a visualização dos ICV 
dos sabonetes cosméticos, as Fig. 2 e 3 ilustram os fluxogramas simplificados das principais etapas 
que os dois sabonetes propostos no estudo passam até completar o seu ciclo de vida. 

 

 

Fig. 2. Fluxograma simplificado do sabonete em barra (elaborado pelo autor). 
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Fig. 3. Fluxograma simplificado do sabonete líquido (elaborado pelo autor). 

Com o objetivo de facilitar a realização da etapa de ICV, fez-se uma proposta de divisão dos principais 
subsistemas que compõem o ciclo de vida dos sabonetes cosméticos do presente estudo, sendo ela: 

� subsistema da energia elétrica; 

� subsistema de derivados do petróleo; 

� subsistema de transporte; 

� subsistema da etapa de uso; 

� subsistema das matérias-prima dos sabonetes, considerando o modelo de descarte das suas 
embalagens.   

As diferenças de cores nas Fig. 2 e 3, dos fluxogramas, representam: verde, tiveram seus ICV´s 
realizados por representarem mais de 80% da composição dos sabonetes, tendo sido utilizado o 
critério mássico para corte; azul, tiveram suas produções adaptadas para as condições brasileiras, 
como por exemplo, a substituição da matriz energética europeia ou americana pela matriz energética 
brasileira e; cinza, apresentaram pouca representatividade mássica e seus valores foram obtidos 
diretamente na base de dados do Ecoinvent. 

3.3 Avaliação de impacto 

A metodologia de avaliação de impacto de ciclo de vida (AICV) escolhida foi o RECIPE 2008 
EnpointHierarchist e o software foi o SIMAPRO com a finalidade de se obter maior comparabilidade dos 
resultados e com o objetivo de avaliar para cada sabonete, em barra ou líquido, qual ou quais os 
subsistemas mais impactantes. 
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A Fig. 4 ilustra o resultado da comparação dos dois sabonetes por meio da etapa de normalização, que 
possibilitou a análise da contribuição das múltiplas entradas e saídas de cada categoria para os 
determinados potenciais de impacto. 

 

 

Fig. 4. Comparação dos dois sabonetes pelo método RECIPE 2008 H (SIMAPRO) – Dados 
normalizados. 

 

A partir da Fig. 4 observa-se que as categorias de impacto mais significativas para o sabonete em 
barra são Mudanças climáticas (dano à saúde humana), Transformação da terra e Depleção de fósseis. 
Já para o sabonete líquido, as categorias de impacto mais significativas são Mudanças climáticas (dano 
à saúde humana) e Depleção de fósseis. 

O método RECIPE, após a etapa de normalização, realiza o agrupamento dessas 18 categorias de 
impacto em apenas três categorias de impacto, sendo elas: Dano a saúde humana; Dano ao 
ecossistema e; Dano aos recursos naturais.  

A Fig. 5 ilustra o agrupamento realizado pelo método para os dois ciclos de vida do estudo. Observa-se 
nesse agrupamento que os ciclos de vida dos dois sabonetes são mais impactantes para os danos a 
saúde humana e aos recursos naturais. 
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Fig.5. Comparação dos dois sabonetes pelo método RECIPE 2008 H (SIMAPRO) – Dados agregados. 

A Fig. 6 ilustra o resultado da comparação por pontuação única dos dois sabonetes cosméticos, que 
consiste na soma dos dados ponderados das categorias de impacto, com o objetivo de encontrar qual o 
sabonete que possui o ciclo de vida menos impactante.  

Por essa figura, observa-se que o ciclo de vida do sabonete em barra possui um impacto global maior 
que o ciclo de vida do sabonete líquido, sendo portanto o sabonete em barra o sabonete com maior 
impacto ambiental. 

 

Fig.6. Comparação dos dois sabonetes pelo método RECIPE 2008 H (SIMAPRO) – Pontuação única. 
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3.4 Interpretação dos resultados 

De acordo com os resultados dos inventários obtidos e da avaliação de impactos, os subsistemas que 
se destacaram nesse estudo são referentes à matriz energética brasileira e à plantação da palma, 
estando esses subsistemas diretamente relacionados com as categorias de impacto: Mudanças 
climáticas, Transformação da terra e Depleção fóssil.  

A alta representatividade do subsistema matriz energética brasileira contribui diretamente para as 
categorias de impacto Mudanças Climáticas e Depleção Fóssil, uma vez que embora a hidroeletricidade 
seja a principal fonte de energia da matriz energética brasileira, há emissões de gases de efeito estufa 
por meio da decomposição de árvores acima da água que emitem gás carbônico e na liberação de 
metano na zona de depleciamento (área do fundo do reservatório).  

Já para a Depleção Fóssil, há geração de energia no Brasil, por volta de 7%, oriunda de combustíveis 
fósseis como o gás natural. Uma sugestão de redução desse impacto seria a diminuição do tempo de 
banho do usuário. A plantação da palma contribui para a categoria de Transformação da terra 
(sabonete em barra) e, a partir dos inventários, observou-se que para ocorrer a primeira plantação da 
palma, ocorre o desmatamento de uma floresta tropical.  

Entretanto esse desmatamento só ocorre quando é realizada a primeira plantação de palma e, o reuso 
do solo para as demais plantações não é contabilizado no subsistema da plantação e, uma forma de 
reduzir a contribuição dessa categoria para esse impacto seria realizar o modelamento desse 
subsistema considerando a etapa de reuso do solo da plantação da palma. 

4. Conclusões e Recomendações 

A comparação dos ciclos de vida dos sabonetes cosméticos foi realizada entre dois sabonetes em barra 
versus um sabonete líquido e, com base na avaliação do inventário e nos resultados da avaliação de 
impacto é possível concluir que o ciclo de vida do sabonete líquido possui menor impacto global que o 
ciclo de vida do sabonete em barra.  

As categorias de impacto mais representativas no estudo foram as Mudanças climáticas, 
Transformação da terra e Depleção fóssil. E os subsistemas que mais contribuíram para essas 
categorias de impacto foram a matriz energética brasileira e a plantação da palma.  

As etapas do ciclo de vida dos sabonetes cosméticos do estudo apresentam grande similaridade com 
algumas etapas de outros produtos cosméticos, como xampu, óleo para banho etc. Portanto, a partir 
deste estudo de ACV para sabonetes cosméticos, adaptado para as condições brasileiras, recomenda-
se como trabalho futuro, sua aplicação para outros produtos cosméticos com o objetivo de ampliar o 
uso da ferramenta de ACV na indústria cosmética.  

A etapa do sabonete em barra mais impactante está relacionada com a plantação da palma, devido à 
presença significativa de óleo de palma em sua composição. Desta forma, fazem-se duas 
recomendações de trabalhos futuros que podem promover redução dessa categoria de impacto: 1) 
modelar o subsistema de plantação de palma do Ecoinvent v2 considerando o reuso do solo para 
plantação, detalhado anteriormente ou; 2) substituir o óleo de palma por outro óleo vegetal menos 
impactante. 
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