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Resumo 

RIBEIRO, C. M. – Ciclo de Vida de Seringa para Injeção Odontológica no 

Brasil: Inventário e Análise de Melhorias. Estudo de Caso em Indústria 

Nacional de Pequeno Porte.  Dissertação (Mestrado em Engenharia de 

Produção) – Universidade Paulista, 2004   

 

O presente trabalho  realizou o Inventário da Avaliação do Ciclo de 

Vida (ACV) da fabricação da seringa para injeção odontológica (seringa 

Carpule) em uma indústria metalúrgica nacional de pequeno porte, 

fabricante de aparelhos odontológicos. Procurou-se verificar como minimizar 

os impactos ambientais resultantes da produção industrial da seringa para 

injeção odontológica, fabricada com metais não-ferrosos.  O estudo 

apresenta as etapas de planejamento e inventário do ciclo de vida do 

produto. A partir dos resultados, foram modificadas certas etapas na 

usinagem das peças que compõem o produto visando minimizar o consumo 

de energia elétrica e, também, reduzir a massa de resíduo sólido gerada.  



    
  
 
 
  
 
 

 

Abstract 

 
RIBEIRO, C. M. – Life-Cycle for Odontological Syringe in Brazil: Inventory 

and Improvement Analysis. Study in a small-size industry. Essay (Production 

Engineering MSc) – Universidade Paulista, 2004. 

 

The present work studied the  implementation of an Inventory of  Life-

Cycle Assessment (LCA) in a small-size factory, manufacturer of 

odontological features. The intent was to minimize   environment impacts 

resulting from odontological syringe production, made with non-ferrous 

metals. The study shows the planning and inventory analysis of the product. 

From results, some modifications on manufacture were done to minimize the 

electricity consumption and, also, to reduce the solid-waste mass generated.  
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1. INTRODUÇÃO 

O principal motivo deste estudo é a realização das etapas de 

planejamento e inventário da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) para 

minimizar determinados impactos ambientais resultantes da produção 

industrial de seringa para injeção odontológica, fabricada com metais não-

ferrosos.  

Este trabalho apresenta um Inventário de Ciclo de Vida  em uma 

empresa de pequeno porte industrial, fundada em 1951, localizada em São 

Paulo/SP, fabricante de aparelhos odontológicos. 

O objetivo desta pesquisa é o estudo detalhado para identificar os 

maiores impactos ambientais causados pela produção de uma seringa para 

injeção odontológica utilizando a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). A 

unidade funcional utilizada é 106 (um milhão) de anestesias aplicadas. 

Os resultados apresentados são parciais visto que, neste inventário, 

foca-se o estudo no consumo de energia elétrica e na geração de resíduos 

sólidos em cada estágio da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) excluindo-se, 

por exemplo, o impacto causado pelo transporte dentro e entre cada etapa 

da ACV. 

A partir dos resultados, foram modificadas certas etapas na usinagem 

das peças que compõem o produto visando minimizar o consumo de energia 

elétrica e, também, reduzir  a massa de resíduo sólido gerada.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA: FUNDAMENTOS   

2.1 Definições  

A Avaliação do Ciclo de Vida (Life Cycle Assessment – LCA) é um 

método utilizado para analisar o desempenho ambiental de produtos, 

processos produtivos e serviços desde a aquisição da matéria-prima até 

a utilização e o descarte final, ou seja, durante todo o seu ciclo de vida.

 A metodologia começou a ser desenvolvida em 1990, quando o termo 

Life Cycle Assessment foi criado pela SETAC (Society of Environmental 

Toxicology and Chemistry).  

2.1.1 Definições da ISO (International Organization for Standardization) 

As definições da ISO para ACV (normas ISO 14040/1/2/3) se 

caracterizam pelo conteúdo conciso e claro, resultado de uma elaboração 

cuidadosa e muito discutida por parte dos membros do comitê elaborador 

das normas relativas à ACV (ISO/TC207/5C5). 

Segundo a ISO, na norma ISO 14040, a Avaliação do Ciclo de Vida é 

a compilação e valoração das entradas e saídas e dos impactos ambientais 

potenciais de um sistema de produto através do seu ciclo de vida, conforme 

um conjunto sistemático de procedimentos. Este método é composto de 

quatro etapas, ainda segundo a norma NBR ISO 14040: Definição de 

Objetivo e Escopo, Análise de Inventário do Ciclo de Vida, Avaliação de 

Impactos do Ciclo de Vida e Interpretação (Figura 2.1).  
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Figura 2.2 –  ACV, Metodologia de execução (ISO 14040 – 1997). 

• Definição de Objetivo e Escopo 

É a primeira fase de uma ACV, na qual o objetivo e o escopo do estudo 

devem ser claramente definidos e consistentes com a aplicação pretendida. 

Segundo a norma ISO 14040, o objetivo de uma ACV específica deve 

conter a aplicação pretendida, bem como os motivos para a elaboração do 

estudo, além de incluir a audiência pretendida (quando houver a intenção de 

comunicar os resultados do estudo). Já na definição do escopo os seguintes 

itens devem ser considerados e claramente descritos: a função do sistema, a 

unidade funcional, o sistema a ser estudado, as fronteiras do sistema, as 

regras de alocação, a extensão e o tipo de metodologia de avaliação de 

impactos a ser usada, os dados requeridos, as hipóteses feitas, as 

limitações do estudo, os requisitos iniciais de qualidade dos dados, o tipo de 

revisão crítica (se existir), o tipo e o formato do relatório requerido para o 

estudo. 
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• Análise de Inventário 

É a fase da ACV que envolve a compilação e a quantificação de entradas 

e saídas para um dado sistema de produto através de seu ciclo de vida (ISO 

14040, 1997). 

• Avaliação de Impacto 

É a fase da ACV que visa ao entendimento e valoração da magnitude e 

significância dos impactos ambientais potenciais de um dado sistema de 

produto (ISO 14040, 1997). 

• Interpretação 

É a fase da ACV na qual os resultados obtidos na etapa de inventário e/ou 

na etapa de avaliação de impactos são associados de forma consistente 

com o objetivo e o escopo do estudo, de modo a gerar conclusões e 

recomendações (ISO 14040, 1997). 

2.2 Aplicações da Técnica 

Segundo Almeida (1998) a técnica de Avaliação do Ciclo de Vida, por 

ser uma abordagem holística, produz uma gama enorme de informações 

sobre o objeto de estudo que podem ser utilizadas em diversas áreas de 

atuação. Como toda técnica, a ACV possui limitações, não devendo ser 

utilizada individualmente nas tomadas de decisão, mas funcionando como 

forte apoio quando em conjunto com outras ferramentas como Análise de 

Riscos ou Análise Custo-benefício. 

A ACV possui diversas aplicações em duas grandes áreas de atuação: 

o setor público e o setor privado. Os resultados quantitativos e qualitativos 

obtidos através do estudo sobre produtos, embalagens ou serviços podem 

significar uma excelente fonte de informação e de apoio à tomada de 

decisões nos dois setores, representando um grande auxílio ao 

planejamento estratégico dos poderes públicos e empresas privadas. 
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2.2.1 Aplicações da ACV no Setor Público 

A ACV pode ser útil ao setor público de diversas maneiras, abaixo 

descritas: 

• como ferramenta para o desenvolvimento de programas de Rotulagem 

Ambiental; 

• como ferramenta para a formulação e implementação de políticas públicas 

em relação a produtos comercializados no país; 

• como auxílio para avaliar autodeclarações ambientais de produtos; 

• como referência à elaboração de leis; 

• como auxílio à definição de estratégias de planejamento ambiental; 

• como instrumento de fiscalização; 

• como ferramenta de suporte à iniciativas de prevenção da poluição; 

• como ferramenta de suporte a medidas relativas a políticas públicas 

relacionadas a materiais ou produtos específicos; 

• como fonte de informação para avaliação de políticas existentes e futuras 

referentes ao uso de recursos e emissões para o meio ambiente; 

• como instrumento para identificação de áreas carentes de conhecimento, 

auxiliando o estabelecimento de prioridades de pesquisa e monitoramento; 

• como instrumento para educação ambiental. 
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2.2.2 Aplicações da ACV no Setor Privado 

No setor privado, a ACV pode ser utilizada como ferramenta de 

gestão ambiental pelas empresas. Há uma gama de aplicações diretas e 

indiretas, nas quais os resultados do estudo servem de entrada para outras 

ferramentas de gestão, enriquecendo as análises com informações 

adicionais. 

Dentre as diversas aplicações da ACV como ferramenta de gestão 

ambiental nas empresas, as principais estão listadas a seguir: 

• como ferramenta de suporte à área de Marketing, principalmente com 

relação à Rotulagem Ambiental de produtos; 

• como fonte de informação para o Ecodesign; 

• como suporte aos estudos de Análise de Risco; 

• como fonte de informação adicional às avaliações de Impacto Ambiental 

clássicas conduzidas para casos particulares; 

• como auxílio à definição do planejamento estratégico da empresa; 

• como suporte para definir o desenvolvimento da estratégia ambiental; 

• como fonte de informação para a escolha de indicadores de desempenho 

ambiental; 

• como instrumento para fornecer informação upstream e downstream para 

consumidores e fornecedores; 

• como ferramenta de auxílio às tomadas de decisão; 

• como fonte de informação à educação ambiental; 

• como suporte a programas de conservação de matéria e energia, 

envolvendo reciclagem, por exemplo; 
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• como instrumento de apoio à definição de ações na área de Prevenção da 

Poluição. 

2.3 Limitações da Técnica 

A ACV, como qualquer outra técnica, possui suas limitações, que vêm 

sendo objeto de discussão no meio científico e empresarial. Além das 

limitações ligadas à parte quantitativa do método, existem também as 

relacionadas à parte qualitativa, onde há uma parcela de subjetividade, 

dentre outros fatores discutíveis. 

Apesar disso, é certo que se trata de uma ferramenta no mínimo 

interessante e digna de estudo e discussão, pois nenhuma outra nos remete 

a uma análise realmente global dos produtos em questão. A idéia de se 

obter uma radiografia da cadeia produtiva até o descarte de determinado 

produto em termos energéticos e materiais, além do seu perfil ambiental, é 

altamente interessante, e nos leva a pensar no quanto estes dados são 

valiosos para tomadas de decisão nas mais variadas áreas de atuação. 

Mas para sua utilização adequada, é necessário um grande 

conhecimento da técnica e experiência, para que seus resultados possam 

ser aproveitados ao máximo e com consciência de todas as limitações 

envolvidas. 

A ACV é uma ferramenta intensiva em tempo e recursos. A coleta de 

dados é complexa e bastante dispendiosa. 

Apesar das limitações levantadas, é possível a utilização eficiente da 

técnica, sendo necessário para isso um completo entendimento de todos os 

seus resultados  (Almeida, 1998). 

2.4 Estrutura  Metodológica da Análise do Ciclo de Vida 

A ACV possui uma estrutura metodológica obtida através de 

consenso entre vários especialistas de todo o mundo no âmbito da 
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elaboração das normas ISO 14000. Esta estrutura, descrita na norma ISO 

14040 (1997), baseia-se em quatro etapas principais (Figura 2.2): 

• Definição do Escopo e Objetivo do estudo 

• Análise de Inventário  

• Avaliação de Impacto 

• Interpretação de Resultados 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.2 – Etapas da ACV (Chehebe, 1998) 

A cada uma das etapas do estudo estão associados requisitos que 

irão garantir a validade e a clareza do mesmo, assim como a confiabilidade 

dos dados utilizados e dos resultados obtidos. 

2.4.1      Definição de Objetivo e Escopo 

Esta é a primeira etapa de um estudo de ACV. Ela consiste em definir 

claramente o motivo pelo qual o estudo está sendo realizado e as aplicações 

pretendidas. Além disso, deve ser definido o escopo do estudo, ou seja, todo 

o conjunto de informações e hipóteses utilizadas, discriminando sua origem 

e seu grau de incerteza.  
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• Objetivo 

A definição do objetivo como primeiro passo é muito importante porque 

todo o decorrer do estudo, incluindo escolha de dados e unidade funcional, 

escolha de categorias de impacto, hipóteses feitas e interpretação de 

resultados, será função do objetivo delineado no início. 

Na definição do objetivo deve ser descrita qual é a proposta do estudo e 

quais as aplicações pretendidas para os seus resultados. Por exemplo, 

quem será o usuário do estudo, que tipo de decisão os resultados 

influenciarão, que informação é necessária para isso e a que nível de 

detalhe, são informações típicas para definir o objetivo do estudo. É também 

importante deixar claro se a aplicação será interna ou externa à empresa 

que está conduzindo o estudo. 

A norma ISO 14040 estabelece que além de esclarecer a utilização que 

se pretende dar aos resultados do estudo e a que tipo de audiência se 

destina, deve ser também descrito o tipo de revisão crítica que se pretende 

adotar (Chehebe, 1998). 

Nesse estágio é preciso que se defina se o que se pretende é a 

comparação de produtos ou somente o estabelecimento de uma relação 

com um padrão como no selo verde; se existe a intenção de se promover 

alguma melhoria ambiental em um determinado produto existente ou projetar 

um produto completamente novo; ou se simplesmente pretende-se obter 

mais informações sobre seu produto. Deve-se informar, também, se o 

estudo se destina somente à utilização dentro de empresa ou se os 

resultados serão tornados públicos para o governo, consumidores, 

organizações ou marketing. Estudos destinados ao público devem obedecer 

a vários requisitos das normas ISO 14040/41.  

Chehebe (1998) ressalta o caráter preliminar da definição de objetivo, 

pois a ACV é uma ferramenta iterativa e faz parte de sua metodologia a 

revisão, quando necessária, do planejamento inicial. 
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• Escopo 

Na definição do escopo devem ser delineados o sistema analisado, as 

fronteiras do estudo, os dados necessários, a unidade funcional, as 

hipóteses feitas e as limitações. O nível de detalhe do escopo deve ser tal 

que permita esclarecer que o conteúdo do estudo é compatível com o 

objetivo inicial e suficiente para alcançá-lo. Todas as fronteiras, 

metodologias, categorias de dados, hipóteses, extensão geográfica (local, 

regional, nacional, continental ou global) e temporal (vida do produto, 

horizonte de tempo dos processos e impactos) devem ser claramente 

definidas, de forma compreensível e visível. 

Um elemento-chave na definição do escopo é a especificação da função 

do sistema estudado e, conseqüentemente, da unidade funcional. Esta 

consiste na unidade de medida do desempenho do sistema estudado e deve 

ter como características ser clara, mensurável, e relevante em relação aos 

fluxos que entram e saem do sistema. 

A norma ISO 14040 estabelece em forma de itens a composição do 

escopo: 

• O sistema a ser estudado; 

• A função do sistema e a unidade funcional; 

• As fronteiras do sistema; 

• Os procedimentos de alocação; 

• Os requisitos de dados; 

• As hipóteses do estudo; 

• As limitações do estudo; 

• Os requisitos iniciais de  qualidade dos dados; 
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• O tipo de revisão crítica, se existir; 

• Os tipos de impactos considerados e a metodologia de Avaliação de 

Impacto e Interpretação, se existir. 

A norma ISO 14040 contém algumas recomendações e comentários 

sobre alguns itens do escopo que refletem a preocupação dos membros 

redatores da norma: estabelecer critérios que assegurem a transparência e a 

validade dos estudos comparativos. 

Definição do Sistema   

Para a realização do inventário, é necessário definir o ciclo de vida do 

produto estudado como um sistema de modo a deixar bem claro todas as 

entradas e saídas pertinentes ao estudo e facilitar ao máximo a análise. 

Como geralmente os sistemas estudados são bastante complexos, com 

cadeias produtivas longas e muitas vezes interligadas, é necessária uma 

representação gráfica, por fluxograma, onde o sistema é dividido em 

subsistemas que representam as diversas operações realizadas ao longo do 

ciclo de vida do produto (Almeida, 1998). 

Para a construção do fluxograma, é preciso que primeiramente seja 

definido o sistema a ser estudado e sejam delineadas suas fronteiras, sendo 

que o meio-ambiente será tudo o que for externo às fronteiras do mesmo 

(Figura 2.3,). Depois, devem ser adicionados os fluxos de matéria e energia 

que atravessam as fronteiras do sistema: as entradas (matérias-primas, 

insumos, energia elétrica e térmica de vários combustíveis) e saídas  

(subprodutos, emissões para a água, solo e ar , rejeitos líquidos e rejeitos 

sólidos), além dos fluxos das unidades de processo e fluxos de produtos 

intermediários. A definição do sistema está ligada ao objetivo do estudo, 

assim como sua extensão, devendo, porém, sempre respeitar as leis de 

conservação de massa e energia (Almeida, 1998). 
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Figura 2.3 – Definição do Sistema  

Geralmente, o sistema é definido como um conjunto de operações ou 

etapas básicas (subsistemas ou unidades de processo): 

• Aquisição de matérias-primas e energia: a fronteira para o elemento de 

inventário matéria-prima começa em todas as atividades necessárias para 

aquisição de matéria-prima ou energia e termina no primeiro estágio de 

manufatura ou processamento que refina a mesma. 

• Processo de fabricação: é o estágio do ciclo de vida que transforma as 

matérias-primas e insumos em produtos finais. 

• Transporte: este estágio está presente ao longo de todo o ciclo de vida do 

produto. Transporte é o movimento de materiais ou energia entre operações 

realizadas em diferentes locais e pode ocorrer em qualquer estágio do ciclo 

de vida. 

• Distribuição: este estágio consiste na transferência do produto final ao seu 

usuário final. 

• Uso/re-uso/manutenção: a fronteira deste estágio do ciclo de vida começa 

após a distribuição de produtos ou materiais e termina onde os produtos ou 
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materiais são descartados e entram no sistema de gerenciamento de 

resíduos. 

• Reciclagem: este estágio engloba todas as atividades necessárias para 

incorporar um rejeito ao processo de fabricação. 

• Gerenciamento de resíduos: em cada estágio do ciclo de vida são geradas 

correntes de resíduos, sendo resíduo qualquer material descartado para o 

meio-ambiente (ar, água ou solo). O estágio de gerenciamento de resíduos 

inclui todos os mecanismos para tratamento ou manuseio dos resíduos 

gerados antes do descarte para o meio-ambiente. 

Como enfatiza Chehebe (1998), os estudos de ACV são realizados 

através do desenvolvimento de modelos que descrevem os elementos-

chaves do sistema físico, podendo não ser prático estudar todas as relações 

entre todas as unidades de processo em um sistema de produto ou todas as 

relações entre o sistema de produto e o ambiente do sistema. A escolha dos 

elementos do sistema físico depende, da definição dos objetivos e do 

escopo do estudo. Cada unidade de processo deve ser descrita, segundo 

Chehebe (1998), para definir: 

• onde a unidade de processo inicia, em termos de recebimento das 

matérias-primas ou produtos intermediários; 

• a natureza da transformação e operações que ocorrem como parte das 

unidades de processo; 

• onde a unidade de processo termina em termos de destinação dos 

produtos intermediários e finais. 

As unidades de processo são ligadas umas às outras por fluxos 

intermediários de produtos e/ou resíduos para tratamento, a outros sistemas 

por fluxos de produtos, e ao meio-ambiente por fluxos elementares. Os 

fluxos elementares que entram nas unidades de processo podem ser, por 

exemplo, petróleo, radiação  solar ou argila. Já os que saem podem ser 
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emissões para o ar e água. Os fluxos de produtos intermediários podem ser 

materiais básicos, submontagens, etc (Chehebe, 1998). 

É importante ressaltar que além da cadeia principal de produção 

fazem também parte do sistema a cadeia de produção dos insumos 

secundários utilizados na cadeia principal e a cadeia de produção de 

energia. 

Escolha da Unidade Funcional  

Todo balanço material ou energético é feito sobre uma base de 

cálculo, geralmente expressando uma certa quantidade de um determinado 

elemento do sistema. No caso de um Inventário do Ciclo de Vida, essa base 

de cálculo deve também expressar quantidade, só que associada à função 

do produto em questão, sendo chamada de unidade funcional. A unidade 

funcional deve ser claramente definida, mensurável e relevante em relação 

aos elementos do sistema. A unidade funcional é importante para normalizar 

os dados de entrada e saída segundo uma mesma base de referência. 

Extensão do Sistema/Definição das Fronteiras 

A extensão do sistema é definida de acordo com o grau de 

detalhamento, a profundidade que se deseja para o estudo. Além disso, o 

objetivo do estudo deve nortear a escolha das etapas e fluxos a considerar e 

a negligenciar. 

Para melhor visualizar o sistema e definir suas fronteiras é 

recomendável a construção de um fluxograma inicial básico com a cadeia 

produtiva principal, podendo incluir materiais auxiliares e sua produção. 

Desse modo é possível definir a extensão do sistema, fazendo 

posteriormente um fluxograma mais detalhado para a fase de inventário. 
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Requisitos de Qualidade dos Dados 

 De acordo com a norma ISO/DIS 14041 (1997), os requisitos de 

qualidade dos dados correspondem às características que descrevem tanto 

os aspectos quantitativos quanto os qualitativos dos dados utilizados, assim 

como dos métodos usados para sua coleta e integração, devendo então ser 

estabelecidos nessa altura do estudo. Estes requisitos devem envolver, a 

princípio: 

• Cobertura relacionada ao tempo: a idade desejada para os dados (5 anos, 

p. ex.) e o período mínimo de tempo sobre o qual os dados devem ser 

coletados (anual, p. ex.). 

• Cobertura geográfica: área geográfica da qual os dados das unidades de 

processo devem ser coletados para satisfazer o objetivo do estudo, ou seja, 

local, regional, nacional, continental ou global. 

• Cobertura tecnológica: mistura tecnológica (média ponderada dos índices 

reais do processo em análise, a melhor tecnologia disponível ou a pior 

unidade em operação, p. ex.). 

Outros descritores de qualidade de dados podem ser usados, 

dependendo do nível de detalhe requerido pelo objetivo do estudo: 

•  Precisão: medida da variabilidade dos dados para cada categoria de 

dados. Este indicador quantitativo será útil posteriormente na análise de 

sensibilidade. 

•  Integridade: indicador quantitativo que consiste na porcentagem dos 

dados primários relatados em relação aos dados potenciais existentes para 

cada categoria de dados em uma unidade de processo. Por exemplo, se 

doze fábricas produzem o produto estudado mas só existem dados 

disponíveis de nove fábricas, os dados são ditos completos a 75%. 
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•   Representatividade: avaliação qualitativa do grau em que o conjunto de 

dados reflete a população real de interesse, isto é, período geográfico, de 

tempo e cobertura tecnológica. Pode ser realizada através de comparação 

com outros dados existentes ou com outros estudos. 

•  Consistência: avaliação qualitativa de quão uniformemente a metodologia 

do estudo é aplicada aos vários componentes da análise. Para cada etapa 

do ciclo de vida os mesmos dados devem ser pesquisados, com os mesmos 

métodos de medida e a mesma forma de apresentação. 

• Reprodutibilidade: avaliação qualitativa da extensão em que as 

informações sobre os dados e sobre a metodologia permitem que um 

consultor independente reproduza os resultados relatados no estudo. 

2.4.2     Análise de Inventário 

A etapa de Inventário consiste na compilação dos fluxos de matéria e 

energia que entram e saem do sistema estudado. Após a escolha da 

unidade funcional e de uma primeira definição do sistema e suas fronteiras, 

algumas escolhas metodológicas devem ser feitas nesta altura do estudo, 

tais como regras de alocação utilizadas para distribuir os fluxos entre os co-

produtos, tipo de reciclagem a ser considerada (circuito aberto ou fechado) e 

tipo dos dados a ser coletados. Estas escolhas deverão obedecer aos 

objetivos do estudo e deverão ser cuidadosamente documentadas e 

explicadas, de modo a garantir a transparência e o valor do estudo. 

 A metodologia a ser utilizada dependerá do objetivo delineado no 

início do estudo e do sistema a ser estudado. As etapas básicas da 

elaboração de um Inventário estão representadas na Figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Etapas de um Inventário (ISO 14041, 1997). 

Preparação para a Coleta de Dados 

 De acordo com a norma ISO 14041 (1997), como a coleta de dados 

pode envolver tanto dados coletados nas unidades de operação como dados 

da literatura, vários cuidados devem ser tomados para garantir uma 

interpretação uniforme e consistente do sistema de produto a ser modelado, 

sendo eles:  

• o desenho de fluxogramas específicos que mostrem todas as unidades de 

processo, inclusive suas inter-relações; 
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• a descrição de cada unidade de processo em detalhe e a lista de 

categorias de dados a ela associados; 

• desenvolvimento de um glossário que defina as unidades de medida; 

• descrição das técnicas de coleta de dados utilizadas para cada categoria 

de dados, de modo auxiliar o técnico que fará a coleta a entender que tipo 

de informação é necessária para o estudo; 

• fornecimento de instruções para documentação de casos especiais, 

irregularidades ou outros itens associados aos dados fornecidos. 

 Chehebe (1998) afirma que não devem ser elaborados questionários 

extensos, pois isto pode atrasar as informações ou evitar respostas. 

 Coleta de Dados 

 A coleta de dados, segundo Chehebe (1998), é a tarefa que mais 

consome tempo e, talvez, recursos da ACV. Dados de boa qualidade podem 

algumas vezes somente ser obtidos através de medições locais. O tempo e 

os recursos limitados, no entanto, algumas vezes não permitem tais 

investigações detalhadas, exigindo criatividade e abordagem simples, sendo 

que as principais fontes de informação incluem: 

• Normas Técnicas 

• Estatísticas Ambientais 

• Licenças Ambientais 

• Literatura Técnica 

 • Informação interna nas Empresas 

• Fornecedores Reais  ou Potenciais 

• Bancos de Dados de ACV. 
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 O analista terá que lidar, nesta etapa, com vários problemas 

envolvendo qualidade dos dados e lacunas dos mesmos, pois alguns dados 

não estarão disponíveis ou estarão estruturados de forma diferenciada 

(agregados ou não em relação às etapas do processo). 

 A ISO 14041 (1997) enfatiza que, para evitar dupla contagem ou 

lacunas de dados, a descrição de cada unidade de processo deve ser 

registrada. Isso envolve uma descrição qualitativa e quantitativa das 

entradas e saídas as quais são necessárias para determinar onde o 

processo começa e termina, bem como a função da unidade de processo. 

Nas unidades de processo que possuírem múltiplas entradas e saídas, 

dados relevantes para os procedimentos de alocação deverão ser 

documentados e reportados. 

 Validação dos Dados 

 Sempre que uma análise envolve uma coleta complexa de dados, 

estes devem ser continuamente checados quanto a sua validade, para não 

incluir no cálculo dados anômalos ou lacunas de dados sem uma avaliação. 

 A validação pode ser feita através de balanço de massa e energia, por 

exemplo. 

 A ISO 14041 (1997) estabelece que para cada categoria de dados e 

para cada local reportado onde se verifica uma lacuna de dados, o 

tratamento da lacuna deve resultar em: 

• um valor justificado para o dado; 

• um valor igual a “zero”, se justificado; 

• um valor calculado baseado em valores reportados das unidades de 

processo que empregam uma tecnologia similar. 
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Associação dos Dados à Unidade de Processo e à Unidade Funcional e 

Agregação dos Dados 

 Esta etapa consiste na normalização dos dados quantitativos 

coletados para o inventário, a fim de colocar todos os dados numa mesma 

base. 

 Para isso, a ISO 14041 (1997) dispõe que todos os fluxos de uma 

unidade de processo estejam na mesma unidade de medida. Os dados de 

cada unidade de processo devem ser, então, reduzidos todos a uma mesma 

base de referência, a unidade funcional, e cada unidade deve ser 

interconectada à outra, resultando em dados finais normalizados. 

 Refinamento das Fronteiras 

 A ISO 14041 (1997) chama a atenção para o caráter iterativo da ACV 

no que diz respeito principalmente ao refinamento das fronteiras e aos 

critérios de corte previamente definidos, que devem ser baseados em 

análises de sensibilidade para determinar a sua significância. A análise de 

sensibilidade pode resultar na: 

• exclusão de estágios do ciclo de vida ou subsistemas; 

• exclusão de fluxos de materiais insignificantes para os resultados da 

avaliação; 

• inclusão de novas unidades de processo que se mostrem significativas. 

Alocação e Reciclagem 

 A Alocação é um processo necessário em uma ACV, já que 

geralmente o sistema de produto é composto de múltiplos processos, que, 

por sua vez, podem gerar múltiplos produtos. Um deles será o produto 

principal, objeto do estudo e os demais serão co-produtos. E, como enfatiza 

Chehebe (1998), não é justo fazer do produto principal o único responsável 

por todos os efeitos ambientais do processo e das etapas anteriores no ciclo 



 21

de vida, sendo necessário decidir como a carga ambiental acumulada 

deverá ser repartida entre o produto principal e o subproduto. Um estudo 

deve, então, ser realizado para identificar os processos e operações 

interligadas no sistema e alocar as cargas ambientais relevantes de forma 

adequada. 

2.4.3     Interpretação dos Resultados 

Os resultados de uma ACV são fortemente ligados ao objetivo e ao 

escopo usado no estudo, ou seja, cada dado final do estudo tem por trás 

hipóteses, métodos, estimativas e limitações que precisam ser levados em 

consideração quando se realiza uma análise do estudo. 

A Interpretação é composta por três etapas, segundo a ISO 14043 

(1997): 

• Identificação das questões ambientais mais significativas baseadas nos 

resultados da análise de inventário e/ou ACV. 

• Avaliação, que pode incluir elementos tais como a checagem da 

integridade, sensibilidade e consistência. 

• Conclusões, recomendações e relatórios sobre as questões ambientais 

significativas. 
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3.   REVISÂO DA LITERATURA: TRABALHOS PUBLICADOS 

É relativamente pequeno o número de estudos efetuados no Brasil 

abordando a Avaliação do Ciclo de Vida . Citamos, a seguir, as publicações 

e trabalhos acadêmicos encontrados até a presente data: 

Publicações   

• Aplicação da Avaliação do Ciclo de Vida no Estudo da Produção do 

Superfosfato Simples. São Paulo/SP. 

Universidade de São Paulo – GP2 (Grupo de Prevenção da Poluição) 

Gil Anderi da Silva e Luiz Alexandre Kulay 

Data da Publicação: Junho/2003 

The International Journal of LCA, Landsberg, v.8, n.2, p.209-214 

O resumo deste trabalho apresenta as definições de objetivo, escopo 

e a prática associadas à produção do superfosfato simples (SFS). 

Afirma que há uma competição entre as rotas úmida e térmica para a 

fabricação de fertilizantes fosfatados. No Brasil, a rota térmica é 

representada pelo termofosfato. Este fertilizante é considerado o mais 

adequado para as condições da agricultura brasileira; mas a maior 

restrição ao seu uso é o consumo intensivo de energia utilizada para 

sua produção. A rota úmida utiliza ácido sulfúrico para a produção do 

superfosfato simples (SFS) ou o ácido fosfórico intermediário, o qual 

será usado na obtenção do superfosfato triplo (SFT) e fosfato de 

amônia. A principal restrição  à rota úmida é a grande quantidade de 

gesso fosfórico gerada na produção de ácido fosfórico. Examina-se a 

comparação ambiental das duas rotas utilizando a metodologia da 

Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). O artigo apresenta a ACV para a 

produção do superfosfato simples (SFS). O objetivo do estudo é 

estabelecer o perfil ambiental deste fertilizante. Foram selecionadas  

oito categorias de impacto no estudo. As fronteiras do sistema foram 
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definidas  incluindo a extração de recursos naturais, produtos 

intermediários e a produção propriamente dita.  

 

• Inventário do Ciclo de Vida para o Sistema de Energia Elétrica no 

Brasil. Campinas/SP. 

ITAL – Instituto de Tecnologia de Alimentos 

Leda Coltro, Eloísa E. C. Garcia e Guilherme de C. Queiroz 

Data da Publicação: 14/08/2003 

DOI:  http://dx.doi.org/10.1065/lca2003.08.131   

O objetivo deste artigo é apresentar  o modelo de inventário de ciclo 

de vida (ICV) para a produção e a distribuição de energia elétrica no 

Brasil no ano de 2002 aplicando-se a ISO 14040. Os dados de 

referência de todas as entradas e saídas do sistema foram 

inventariados na seqüência: geração de energia elétrica, capacidade 

instalada, área inundada, perdas, emissões para o ar / água, perdas 

no processo, combustíveis utilizados, eficiência e uso do solo. 

 As conclusões consideram que apesar das emissões de CO2 e 

CH4 pelas plantas que ficaram submersas nas áreas inundadas para 

a construção de hidroelétricas a produção de energia elétrica, no 

Brasil, é um processo muito limpo pois, é 93,5% proveniente de 

recursos hídricos. Demonstra-se que para a demanda de 1.000 MJ de 

eletricidade gera-se 34 kg de CO2, sendo 18 kg (53%) de CO2 não-

renovável emitido pela queima de óleo combustível nas usinas 

termoelétricas que participam com somente 6,5% da produção global 

brasileira de energia elétrica. O artigo afirma que esta é a primeira 

tentativa de apresentar um modelo para a geração e distribuição da 

energia elétrica no Brasil em termos da ACV. 
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• Avaliação do Impacto Ambiental no Gerenciamento do Material 

Biodegradável do Resíduo Sólido na Cidade de São Paulo. 

Tóquio/Japão. 

Departamento de Engenharia Urbana. Universidade de Tóquio. 

Mara Regina Mendes, Toshiya Aramaki e Keisuke Hanaki 

Data da Publicação: 28 de Abril de 2003 

www.elsevier.com/locate/wasman 

É apresentada, neste artigo, a crescente preocupação com os aterros 

destinados à recepção de resíduos biodegradáveis. Processos 

biológicos de tratamento como compostagem e bio-gaseificação são 

considerados como alternativas interessantes no gerenciamento 

destes resíduos. No trabalho, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)  foi 

empregada para comparar os impactos ambientais dos aterros, da 

compostagem e do tratamento biológico no tratamento do resíduo 

sólido gerado na cidade de São Paulo, Brasil. O consumo de 

energia,as fontes renováveis e as emissões para o ar e para a água 

foram quantificadas e analisadas para verificar suas contribuições no 

aquecimento global, acidificação e impacto nos nutrientes. Os 

resultados demonstram que os processos que consomem altos níveis 

de energia, tais como o tratamento de água, têm papel importante nos 

impactos ambientais. Fica demonstrado no artigo que o aterro de 

todos os resíduos é a pior estratégia do ponto de vista ambiental. 

Reduções significativas nos impactos ambientais podem ser 

conseguidas através da compostagem  e da biogaseificação dos 

resíduos biodegradáveis.  Na compostagem, a introdução de um bio-

filtro para o tratamento do gás emitido reduz significamente as 

emissões para o ar.  
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Trabalhos Acadêmicos   

• Análise das Potencialidades da Avaliação do Ciclo de Vida de Produto 

como Instrumento de Apoio à Gestão Ambiental. Jundiaí/SP. 

01/10/1998. 

Mestrado. Universidade Metodista de Piracicaba – Engenharia de 

Produção. 

Autor: Antonio dos Santos 

Orientador: Paulo Jorge Moraes Figueiredo 

Biblioteca depositária: INEP – Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa 

O estudo mostra como a proteção ambiental vem assumindo grande 

importância no cenário empresarial. Deve-se tomar ações que 

venham a eliminar ou minimizar os impactos ambientais. As 

empresas, primeiramente, precisam identificar os principais 

parâmetros ambientais pertinentes a suas atividades. As normas ISO  

Série 14000 chamam a atenção para os aspectos ambientais que 

podem ser resumidos a consumos e saídas indesejáveis ao meio 

ambiente. As principais exigências do mercado, manifestadas através 

de legislação ambiental e contratos de clientes levam em conta a 

aplicação de uma ferramenta de grande utilidade, a ISO 14040 que 

apresenta um inventário de ciclo de vida de um determinado produto e 

padroniza a metodologia de avaliação do ciclo de vida de forma a 

identificar e quantificar os parâmetros do mesmo. Leva-se em 

consideração tal estudo para uma ponderação quanto à importância 

de cada grupo de exigências na tomada de decisão no processo 

produtivo. 
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• Utilização da ACV - Avaliação do Ciclo de Vida - e do DFE - Design 

for Environment como Subsídio em Processos Decisórios na 

Avaliação da Melhor Opção de Projeto do Produto Objetivando a 

Redução dos Custos Ambientais nas Empresas. Brusque/SC. 

01/12/1999. 

Mestrado. Universidade Regional de Blumenau – Administração. 

Autor: George Luiz Bleyer Ferreira 

Orientador: Beate Frank 

Biblioteca depositária: Biblioteca Central Martinho Cardoso da Veiga 

• Proposta de Metodologia de Concepção e Projeto do Produto 

Considerando Aspectos Ambientais no Ciclo de Vida. Campinas/SP. 

01/07/2000. 

Doutorado. Universidade Estadual de Campinas – Engenharia 

Mecânica. 

Autor: Yane Ribeiro de Oliveira Lobo 

Orientador: Paulo Correa Lima 

Biblioteca depositária: BAE 

• Desenvolvimento de Modelo de Análise de Ciclo de Vida Adequado 

às Condições Brasileiras – Aplicação ao Caso do Superfosfato 

Simples. São Paulo/SP. 

Mestrado. Universidade de São Paulo – Engenharia Química. 

Autor: Luiz Alexandre Kulay 

Orientador: Gil Anderi da Silva 

Biblioteca depositária: Biblioteca da USP 
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O trabalho apresenta como objetivo propor um modelo de ACV que 

seja adaptado às condições brasileiras. A comprovação do modelo se 

dá através do estudo da produção de um fertilizante fosfatado , o 

superfosfato simples.  

Verifica-se que por ser a ACV uma metodologia dependente de dados 

precisos e confiáveis, a indisponibilidade de bancos de dados 

genuinamente nacionais limita seu raio de aplicação no país.  

Constata-se que mesmo diante dessa limitação, o uso da ACV é 

aplicável, principalmente no que se refere à hierarquização de ações 

de melhoria de desempenho ambiental de um produto.  

Demonstra-se que o ciclo de vida da manufatura do superfosfato 

simples não traz impactos significativos ao meio ambiente.  

As maiores contribuições em termos de impactos ambientais são 

relativas ao aquecimento global – devido à predominância do 

transporte rodoviário no país – à eutrofização – em função das 

constantes perdas de processo – e a redução do espaço físico, 

motivada pela elevada geração de resíduos sólidos por ocasião da 

etapa de beneficiamento da rocha fosfática. 

• Inventário de Ciclo de Vida da Distribuição de Energia Elétrica no 

Brasil. São Paulo/SP. 2003. 

Mestrado. Universidade de São Paulo – Engenharia Química. 

Autor: Alexandre Yoshikazu Yokote 

Orientador: Gil Anderi da Silva 

Biblioteca depositária: Biblioteca da USP 

O objetivo fundamental deste inventário é gerar um perfil ambiental ou 

servir como base de informação de uso temporário do espaço físico, 
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além de fluxos de entrada e saída, material ou energético, que são 

retirados ou lançados para o meio ambiente, relacionados ao ciclo de 

vida do serviço de transporte da energia elétrica, desde o sistema de 

transmissão até o consumidor final, utilizando a metodologia da ACV. 

O referido ciclo de vida envolve desde a extração de recursos naturais 

para a produção de bens de capital até os aspectos ambientais de 

uso do sistema, como a significante perda de energia elétrica 

(aproximadamente 15% do totaL transportado). Para que haja 

representatividade, o estudo considera 33 empresas de distribuição 

de energia elétrica que representam 89,6% (em 1999) de toda a 

eletricidade distribuída no Brasil. A caracterização (quantidade e tipo 

de componente) de cada uma das empresas foi baseada em dados 

reais e em modelagem a partir de normas de projeto. O inventário 

apresentado no trabalho foi realizado com o apoio do programa 

computacional SIMAPRO 5.0, pois a maior dificuldade técnica 

encontrada foi lidar com o grande volume de dados das unidades de 

processo dos materiais de construção dos componentes da rede de 

distribuição de energia elétrica brasileira. 

  

Os estudos existentes trazem grande contribuição ao desenvolvimento da 

Avaliação do Ciclo de Vida no Brasil. Deve-se ressaltar, contudo, que a 

obtenção de dados das linhas de produção industriais não é uma tarefa de 

fácil execução devido, principalmente, ao sigilo envolvendo tal área. Pode-se 

afirmar , portanto, que em relação á obtenção de dados este trabalho é 

diferenciado pois não houve nenhum entrave ou limitação na coleta dos 

mesmos.  
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4.   METODOLOGIA     
 

 Este estudo foi realizado usando a metodologia baseada nas 

recomendações da ISO (International Organization for Standardization). De 

acordo com a ISO, a ACV é dividida em quatro fases: objetivo e definição do 

escopo, análise de inventário, avaliação de impacto e interpretação.  

 O objetivo e a esfera de ação são extremamente importantes visto 

que o estudo será desenvolvido de acordo com as proposições feitas nesta 

fase. O objetivo deve se referir à aplicação pretendida e a quem se reporta, 

e às razões para a realização do estudo. Na definição do escopo, os 

seguintes itens, entre outros, devem ser descritos: sistema a ser estudado, 

unidade funcional (UF), limites do sistema, procedimentos de alocação, 

metodologias de avaliação de impacto, exigências na qualidade dos dados e 

suposições. 

 A análise de inventário envolve a coleta de dados de matérias-primas 

e consumo de energia, emissões para o ar, água e solo e a geração de 

resíduo sólido. 

 Finalmente, na fase de interpretação, os resultados da análise de 

inventário  são discutidos, e os pontos ambientalmente significativos são 

identificados para a obtenção de conclusões e recomendações consistentes 

com as exigências do objetivo e do escopo. 

4.1 Objetivo e definição de escopo 

4.1.1. Objetivo 

 O objetivo deste estudo é a realização do inventário do ciclo de vida e 

a indicação de possíveis impactos ambientais associados à produção, 

utilização e descarte da seringa para injeção odontológica metálica 

produzida e consumida no Brasil.  
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4.1.2. Descrição do produto 

 O produto sob estudo é a seringa para injeção odontológica. A 

matéria-prima utilizada na produção da seringa é  o latão que, por sua vez, é 

um metal constituído de cobre e zinco em sua maior parte. A utilização do 

produto é realizada pelos dentistas de diversas especialidades em 

consultórios ou clínicas, em todo o território brasileiro. 

4.1.3. Descrição do sistema de produto e limites 

 O sistema sob estudo produz  a seringa para injeção odontológica 

utilizando a tecnologia disponível - usinagem em tornos e prensas -  na 

indústria pesquisada. 

 Os limites do sistema, representados esquematicamente na Fig. 4.1, 

incluem os seguintes subsistemas: 

• Extração e Beneficiamento do Cobre, 

• Siderurgia do Cobre, 

• Extração e Beneficiamento do Zinco, 

• Siderurgia do Zinco, 

• Siderurgia do Latão, 

• Usinagem das sete peças componentes da Seringa, 

• Montagem do Produto,  

• Embalagem, 

• Utilização pelo Consumidor, 

• Descarte, 

• Produção de Energia Elétrica, 
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EE = Energia Elétrica / RS = Resíduo Sólido 
 
 
Figura 4.1 – Fluxograma dos cinco estágios do ciclo de vida da seringa para 
injeção odontológica 
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Estão excluídos dos limites do sistema: 

• produção e manutenção de bens de capital (prédios, maquinário, 

etc.), 

• produção de outros materiais nas fases de obtenção de matérias-

primas, 

• utilização de água nos processos de obtenção de matérias-primas. 

4.1.4. Unidade funcional 

 O principal objetivo da unidade funcional (UF) é servir como unidade 

de referência para a normalização dos dados do inventário. Neste estudo, a 

UF foi definida como 106 (um milhão) de anestesias aplicadas no Brasil. 

4.1.5. Exigências de qualidade dos dados 

 Sempre que possível e praticável, os dados do inventário foram 

fornecidos pela própria indústria que fabrica a seringa para injeção 

odontológica e verificados por balanços de massa e energia. Dados 

referentes a matérias-primas foram obtidos na literatura especializada e em 

bases de dados. 

4.2      Análise de Inventário 

Os dados de inventário foram coletados com o propósito de 

caracterizar os subsistemas identificados no ciclo de vida da seringa para 

injeção odontológica. 

4.2.1  Produção do Cobre 

A produção do cobre envolve as fases de extração, beneficiamento e 

metalurgia. A indústria de cobre primário se organiza em torno de quatro 

tipos de produtos, originados em etapas distintas dos processos de extração, 

fundição e refino, os quais estão relacionados a seguir: 
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• minério de cobre – corresponde ao mineral extraído da mina, cujo 

conteúdo oscila entre 0,7% e 2,5% de cobre; 

• concentrado de cobre – corresponde ao minério de cobre que, através de 

um processo de moagem das rochas e mistura com água e reagentes, 

passa a apresentar entre 30% e 38% de cobre fino; 

• cobre fundido – corresponde aos concentrados que, por meio de 

processos pirometalúrgicos, se transformam no chamado cobre blister 

(98,5%) e, posteriormente, no anodo de cobre, cujo teor é de 99,7% de 

cobre; 

• cobre refinado – corresponde aos anodos e às soluções (no caso da 

lixiviação) que são refinados por processo de fundição ou eletrólise, 

resultando nos catodos, com pureza de 99,9% de cobre.  

Existem dois processos básicos de produção de cobre primário: o 

processo pirometalúrgico, mais utilizado para os minérios sulfetados, e o 

processo hidrometalúrgico, apropriado para a extração de cobre de minérios 

oxidados de baixo teor. 

Processo Pirometalúrgico 

A indústria de transformação do cobre tem início a partir do minério, 

cuja extração se dá a céu aberto ou em galerias subterrâneas. Com um teor 

metálico que varia normalmente entre 0,7% e 2,5%, o minério é submetido à 

britagem, moagem, flotação e secagem, obtendo-se o concentrado cujo teor 

de cobre contido já alcança 30%.  

 O concentrado é então submetido ao forno flash, de onde sai o mate 

com teor de 45% a 60%, e este ao forno conversor de onde se obtêm o 

blister com 98,5% de cobre. Dependendo da pureza desejável para o cobre, 

tendo em vista a sua utilização final, o blister pode ser submetido apenas ao 

refino a fogo, onde se obtém cobre com 99,7% (anodo) ou ser também 

refinado eletroliticamente, atingindo um grau de pureza de 99,9% (catodo). 
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 Os catodos são submetidos ao processo de refusão para obtenção do 

cobre no formato de tarugos ou placas. 

Processo Hidrometalúrgico 

A hidrometalurgia é apropriada para a extração de cobre de minérios 

oxidados de baixo teor. A utilização deste processo para minérios sulfetados 

implica uma etapa anterior de beneficiamento do minério para obtenção do 

concentrado sulfetado, o qual deve sofrer processo de ustulação para 

transformação em produto intermediário oxidado. 

 O processo hidrometalúrgico consiste, em linhas gerais, em lixiviar o 

minério moído com solventes adequados, sendo o mais utilizado o ácido 

sulfúrico, obtendo-se soluções ricas. 

 Seguem-se a filtragem da solução e a precipitação do metal através 

de concentração (utilizando-se ferro), de aquecimento ou por eletrólise. 

 No caso de eletrólise, promove-se a eletrodeposição do cobre sob a 

forma de catodos com 99,9% de pureza a partir das soluções ricas. Trata-se 

do processo SX-EW (Solvent eXtraction and EletroWinning). 

Processo SX-EW 

O processo SX-EW, ao contrário do processo pirometalúrgico que é 

utilizado há bastante tempo, foi desenvolvido há apenas cerca de 25 anos. 

Neste período, sua utilização vem crescendo largamente devido às 

facilidades de aproveitamento de depósitos oxidados de baixo teor, partindo-

se diretamente do minério e obtendo-se o catodo com teor  99,9% de cobre, 

sem necessitar de fundição e refinaria. 

 Além do menor custo de produção do cobre obtido pelo processo SX-

EW, podem ser citadas vantagens relativas ao meio ambiente, visto que não 

há emissão de gases poluentes. No processo pirometalúrgico, a etapa de 

fundição tem como subproduto gás com enxofre, sendo por este motivo 
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necessária a existência de planta acoplada para produção de ácido sulfúrico 

a partir deste gás. 

 O investimento no processo SX-EW ‘e cerca de 30% superior ao 

processo tradicional, porém a maior desvantagem refere-se à dificuldade do 

aproveitamento de subprodutos como ouro e prata, que também se 

apresentam em menores teores nos minérios oxidados. Neste caso, são 

necessárias instalações adicionais de neutralização e cianetação, que 

geralmente não apresentam viabilidade econômica, enquanto no processo 

tradicional estes subprodutos são obtidos diretamente na lama anódica, na 

etapa de refino eletrolítico do cobre. 

 A indústria brasileira de cobre engloba as produções de concentrado 

(46mil t/ano), de cobre refinado (176mil t/ano) e o segmento de 

transformação, com capacidade total de 433mil t/ano, distribuída por fios e 

cabos (49%), laminação e extrusão (45%) e outros produtos (6%). 

 O setor de cobre pode ser considerado eletrointensivo, com consumo 

anual de cerca de 1,3 GWh, sendo também grande consumidor de 

combustíveis (gás e óleo), principalmente na etapa de refino.  

4.2.2 Produção do Zinco 

O zinco é um metal maleável sendo que suas propriedades físicas lhe 

conferem facilidade de moldagem e de trabalho mecânico. 

O principal uso do zinco metálico é a galvanização, tanto na produção 

de chapas zincadas pelas siderúrgicas, como em galvanoplastias para 

acabamento e proteção anti-corrosiva de peças metálicas. Este uso 

responde por 47% do consumo mundial. 

Além destes, o zinco é matéria-prima para ligas metálicas como latão 

e bronze que respondem por 20% do consumo. 
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Os depósitos de zinco são geralmente associados a outros minérios 

como os de chumbo, prata e cobre, permitindo a extração conjunta destes 

metais, o que contribui para a redução dos custos de mineração. 

As reservas brasileiras estão localizadas principalmente nos 

municípios de Vazante e Paracatu, no noroeste de Minas Gerais onde 

concentram-se 86,2% das ocorrências conhecidas do Brasil. 

Existem dois processos básicos de produção de zinco primário: o 

processo pirometalúrgico, responsável por cerca de 20% da produção 

mundial e o processo hidrometalúrgico, o mais utilizado no mundo. 

Processo Pirometalúrgico 

O concentrado de zinco, quando sulfetado, é submetido inicialmente à 

ustulação oxidante na presença de oxigênio, obtendo-se óxido de zinco e 

SO2. 

 Esta etapa não se faz necessária no caso do minério já oxidado. Após 

aglomeração do óxido, este é processado com coque em alto-forno 

produzindo-se vapor de zinco que é condensado para a obtenção do zinco 

metálico com cerca de 98% de pureza. 

 Dependendo da pureza desejável para o zinco, este é submetido ao 

processo de refino, que consiste em nova ebulição para formação de vapor 

de zinco e posterior condensação, obtendo-se zinco com 99,95% de pureza. 

Processo Hidrometalúrgico 

Em linhas gerais, o processo de extração hidrometalúrgica do zinco 

consiste em obter-se uma solução de sulfato de zinco, tão pura quanto 

possível, e em precipitar o zinco metálico da solução, através de eletrólise. 

Deste modo o processo compreende os seguintes estágios: 
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• Ustulação do concentrado sulfetado a fim de transformar o sulfeto em 

óxido, que é solúvel em ácido. Este estágio é dispensado no caso de 

concentrado oxidado. 

• Lixiviação do material oxidado obtido com ácido sulfúrico obtendo-se 

solução de sulfato de zinco. 

• Purificação da solução de sulfato de zinco, sendo o método mais utilizado 

o daadição de pó de zinco para precipitação de impurezas como cobre, 

cádmio, cobalto e níquel. 

• Eletrólise da solução de su;fato de zinco com regeneração do ácido, que 

é reutilizado na lixiviação.Obtêm-se catodo de zinco com 99,99% de 

pureza. 

• Refusão dos catodos para produção do zinco nas formas usuais de 

lingotes ou placas. 

O zinco secundário ou zinco reciclado é responsável atualmente por 

até 10% do suprimento mundial. 

O zinco pode ser reciclado indefinidamente sem perda de suas 

propriedades físicas e químicas, sendo por isso crescente a quantidade de 

zinco recuperado mundialmente. Entretanto, nem todos os produtos de zinco 

são fontes potenciais de sucata; o zinco é reciclado principalmente do latão 

e do bronze, de peças fundidas e do aço galvanizado.  

4.2.3 Produção do Latão 

Os dados sobre a produção do latão são escassos e de difícil 

obtenção junto às indústrias de transformação. 

O latão é composto aproximadamente de 65% de cobre e 34% de 

zinco e 1% de outros materiais. 
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4.2.4  Produção da Seringa para Injeção Odontológica 

A produção da seringa para injeção odontológica inclui vergalhões, 

tubos e barras chatas de latão; usinagem em tornos e prensas de suas 

diversas peças com a utilização de pequena quantidade de óleo solúvel em 

água; energia elétrica que alimenta as instalações e embalagem. 

Os dados do inventário foram obtidos diretamente da linha de 

produção da indústria que fabrica a seringa e das bases de dados 

governamentais e da indústria brasileiras. 

4.2.5 Produção de Energia Elétrica 

A energia elétrica consumida no processo de fabricação e na 

utilização da seringa para injeção odontológica é proveniente das 

concessionárias de serviços públicos e basicamente é fornecida por usinas 

hidroelétricas. 

4.2.6 Descarte 

O descarte está subdividido em três partes principais: 

• Reciclagem do resíduo sólido gerado na usinagem do produto (latão); 

• Aterro como destino da embalagem (papel e/ou plástico) e do tubete de 

anestésico; 

• Lixo hospitalar para a agulha utilizada pelo consumidor final. 
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5.     TRATAMENTO DE DADOS E RESULTADOS 
 

A seguir, baseado no fluxograma específico (Figura 4.1) dos cinco 

estágios do ciclo de vida do produto,  apresentam-se os dados obtidos, os  

resultados e cálculos efetuados para o estudo da ACV da seringa para 

injeção odontológica. 

 

5.1 Estágio 1 – Extração de Recursos Naturais e Fabricação de Materiais   

 

O material utilizado na fabricação da seringa para injeção 

odontológica é o latão. O mesmo é obtido através de processo siderúrgico 

com a composição aproximada, em massa, de 65% (sessenta e cinco por 

cento) de cobre e 35% (trinta e cinco por cento) de zinco. (MME – Ministério 

das Minas e Energia – 2002) 

A produção brasileira de cobre, no ano de 2002, foi de 212.243 t e a 

de zinco, no mesmo período, 254.000 t. (Votorantim Metais – 2003) 

Levando-se em conta a parte da produção de cobre e zinco destinada 

à fabricação do latão obteve-se, para o ano de 2002, o total de 33.020 t de 

latão produzido. (Votorantim Metais – 2002) 

Os dados obtidos  permitem o cálculo da energia elétrica envolvida 

nos processos de obtenção do cobre, do zinco e do latão que é da ordem de 

751.423,200 MWh.  (MME – Ministério das Minas e Energia – 2002) 
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5.2 Estágio 2 – Usinagem de Materiais, Tratamento de Superfícies e 

Montagem   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.1 – As sete peças componentes da seringa para injeção        
odontológica produzida na EPP e a agulha e o tubete de anestésico que 
compõem o presente estudo 
 

5.2.1 Usinagem de Materiais    

Os dados desta etapa foram obtidos diretamente da linha de produção 

da EPP (Empresa de Pequeno Porte) citada na introdução. O modelo 

utilizado para a obtenção dos dados, mostrado na figura 5.2, apresenta as 

informações relevantes para o presente estudo quais sejam: nome do 

produto, processo de usinagem utilizado, data da obtenção dos dados, 

balanço de massa onde são apresentados o tipo de material e suas 

dimensões, as entradas e saídas de matéria-prima bem como as massas de 

resíduos sólidos geradas, a destinação destes resíduos e a possibilidade de 

incluir outras entradas ainda não levadas em consideração (Anexos, p.64). 
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Após, apresentam-se as fontes energéticas, os meios de transporte 

utilizados entre as várias etapas (não abordados neste estudo), e os dados 

ambientais referentes às emissões para o ar, água e para o solo. 

Finalmente, o item comentários é onde quaisquer observações que se 

fizerem necessárias sobre pontos ainda não avaliados são apresentadas. 

Este modelo de folha de dados foi escolhido por sua praticidade e ampla 

abordagem para a avaliação do ciclo de vida do produto em questão e sua 

aplicação efetivamente resultou num melhor conhecimento dos processos de 

fabricação e na avaliação da geração de resíduos e conseqüente impacto 

ambiental da fabricação da seringa para injeção odontológica. 

 

 

FOLHA DE DADOS N° 1 -  SERINGA PARA INJEÇÃO  

Unidade de Processo:                                            Data: __/__/2003 
 
BALANÇO DE MASSA 
Entrada de Matérias-Primas:               kg             Saída:               kg 
 
Produto Principal:  
Resíduos Sólidos:               kg  
Outras Entradas:   
Comentários: 
 
 
ENTRADA DE ENERGIA 
 
Fontes Energéticas: Eletricidade  -               kW.h 
Comentários: 
 
 
DADOS AMBIENTAIS 
 
Emissões para o  AR:                     kg 
Emissões para a  ÁGUA:                kg 
Emissões para a  TERRA:              kg 
Comentários: 
 
 

Figura 5.2 - Modelo de Folha de Dados (adaptado de Chehebe, 1998). 
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No ano de 2002 foram produzidas 5.020 seringas para injeção. Para 

cada uma das sete peças que compõem a seringa para injeção odontológica  

obteve-se as massas de resíduos sólidos e a totalização dos mesmos, como 

segue:  

 
Tabela 5.1 – Massas de Resíduos Sólidos das sete peças componentes da 
Seringa para Injeção Odontológica (2002) 

 

Peça  Nome Resíduo Sólido (kg) Resíduo Sólido/Peça (kg) (2002) 
1 Tubo 0,051 256,02
2 Haste 0,002 10,04
3 Garfo 0,040 200,80
4 Bucha 0,005 25,10
5 Porca 0,011 55,22
6 Orelha 0,016 80,32
7 Palmar 0,013 65,26

                  Resíduo Sólido Total  (2002)                     692,76

 
Em 2002, portanto, o total de resíduos sólidos apresentado para a 

etapa de usinagem da seringa  é a somatória das sete parcelas acima o que 

acarreta um total de 692,76 kg.   

As entradas e as saídas da matéria-prima latão após a usinagem 

foram obtidas pela média aritmética de 3 (três) medições da divisão do peso 

de 100 (cem) peças por 100. Utilizou-se balança digital com divisões de 

0,005kg. O total de resíduo sólido é obtido pela diferença entre a entrada e a 

saída de material  para cada uma das peças. A entrada total da matéria-

prima latão utilizada, em 2002, na fabricação da seringa foi de 1.084,320 kg.  

Analogamente, o consumo de energia elétrica necessário para a 

produção das 5.020 seringas no ano de 2002 foi de 582,47 kWh. Foi medido 

o tempo de usinagem e multiplicado pela potência do motor do torno ou da 

prensa utilizados no processo. O resultado provem da média aritmética de 3 

(três) medições. Utilizou-se cronômetro digital com divisões de 0,01s.  
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5.2.2 Tratamento de Superfícies   

 

O serviço é terceirizado. O consumo mensal de energia elétrica é de 

5.500kWh. O tratamento de superfície para a seringa odontológica equivale 

a 0,2% do consumo total. 

Portanto, para o ano de 2002, o total gasto com energia elétrica para 

a etapa de tratamento de superfície é dado por: 

5.500kWh/mês  X  0,002  X  12 meses = 132 kWh

A produção de resíduo sólido no ano de 2002 foi de 412 kg. A seringa 

para injeção representou 0,2% do total. Portanto, em 2002, o total de resíduo 

sólido (lodo químico seco) resultante do tratamento de superfície da seringa 

para injeção é dado por: 

412kg  X  0,002 = 0,824 kg

 

5.2.3 Montagem

A montagem do produto é realizada em um ambiente alimentado por 

quatro lâmpadas de 40W. Monta-se 100 (cem) seringas para injeção em 2 

(duas) horas. Portanto, o cálculo do consumo de energia elétrica na 

montagem do produto é: 

5.020/100  X  160W  X  2h  =  16064Wh  =  16,064 kWh

 

5.3 Estágio 3 – Embalagem    

 
A embalagem do produto é realizada em um ambiente alimentado por 

quatro lâmpadas de 40W. Embalam-se 200 (duzentas) seringas para injeção 

em 1 (uma) hora. A embalagem é constituída de uma caixa de papelão com 

massa de 0,009 kg (papelão 0,300 kg/m2) e um saco plástico PP 
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(polipropileno) com massa de 0,00083 kg/Saco. Portanto, o cálculo do 

consumo de energia elétrica no processo de embalagem do produto é: 

5.020/200  X  160W  X  1h  =  4.016Wh  =  4,016kWh

A expedição do produto é feita por caminhões de redes distribuidoras, 

em todo o território brasileiro mas, como citado anteriormente, o transporte 

não é objeto do presente estudo.  

 

5.4 Estágio 4 – Utilização pelo Consumidor   

Os dados deste estágio foram obtidos por meio de questionários 

respondidos por dentistas da cidade de São Paulo em março de 2003. 

Foram entrevistados 50 (cinquenta) profissionais distribuídos da seguinte 

forma: dez clínicos gerais, oito especialistas em cirurgia buco maxilo-facial, 

oito em endodontia, oito em odontopediatria, oito em patologia bucal e oito 

em periodontia. Todos os dentistas exercem a profissão há pelo menos 25 

anos. A tabela 5.2 mostra o questionário enviado aos dentistas e os valores 

médios já calculados para as respostas obtidas.   

 

Tabela 5.2 – Modelo de Questionário com valores médios calculados 

 
 1) Quantas Seringas para Injeção (Carpule) possui? 6 (seis) 

2) Qual é o tempo de vida médio da seringa? 20 anos 
3) Quantas anestesias aplica por dia? 4 (quatro) 
4) Quantas agulhas descartáveis utiliza por dia? 4 (quatro) 
5) Quantos tubetes de anestésico utiliza por dia? 4 (quatro) 
6) Quantas vezes por dia esteriliza a(s) seringa(s)? 2 (duas) 
7) Qual é o tempo de esterilização? 1h  
8) Qual é o consumo de energia da auto clave? 1,5kW 
9) Quantos dias por mês trabalha? 20 (vinte) 
10) Quantos meses trabalha por ano? 11 (onze) 
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O número de dentistas atuantes no Brasil em 2002 é 197.022. (CFO -

Conselho Federal de Odontologia - 2003)  

A quantidade de seringas para injeção odontológica existente, no 

território brasileiro, no ano de 2002, obtida por meio da resposta ao 

questionário é dada por: 

6 seringas/dentista  X  197.022 dentistas  =  1.182.132 seringas

5.5 Estágio 5 - Descarte  

A utilização do produto pelo profissional de odontologia, envolve o 

descarte das seguintes partes: 1 (uma) caixa de papelão por seringa, 1 (um) 

saco plástico por seringa, 1 (um) tubete de anestésico por anestesia 

aplicada, 1 (uma) agulha descartável por anestesia aplicada. 

Para o ano de 2002, a produção de 5.020 seringas acarretou um 

descarte de 5.020 caixas de papelão e 5.020 sacos plásticos de 

polipropileno. Por outro lado, houve o descarte de 173.379.360 tubetes de 

anestésico e igual número de agulhas descartáveis. O cálculo destes dois 

últimos itens é dado por: 

4 (agulhas/tubetes)/dia  X  20 dias  =  80 (agulhas/tubetes)/dentista.mês 

80 (agulhas/tubetes)/dentista.mês  X  197.022 dentistas  X  11 meses  =  

173.379.360  (agulhas e/ou tubetes)  Anestesias em 2002  

Para que os dados possam ser tratados, é necessária a conversão 

dos valores dos aspectos ambientais quantificados no inventário à uma 

mesma base. Esta mesma base é denominada UNIDADE FUNCIONAL  e, 

neste estudo, o número adotado é 106 (um milhão) de anestesias aplicadas. 

Levou-se em conta, também, que o tempo de vida médio da seringa para 

injeção odontológica é de 20 anos. Outro dado a considerar é que cada 

dentista possui, em média, seis seringas mas, utiliza apenas quatro delas 

diariamente. Estes números representam Fatores de Conversão (FC) 

utilizados nos cálculos quando necessário. 
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5.6 Resultados e Conversão dos Dados para uma Base Comum   

5.6.1 Estágio 1 – Extração de Recursos Naturais / Fabricação de Materiais 

Consumo de Energia Elétrica 

Foram consumidos 751.423,200 MWh para a produção de 33.020 

toneladas de latão no Brasil em 2002. O cálculo para se obter quantos kWh 

por kg de latão são necessários, é dado por:  

751.423.200 kWh / 33.020.000 kg  =  22,756 kWh/kg

A fórmula, apresentada abaixo, mostra o consumo de energia elétrica 

correspondente ao Estágio 1, em 2002, com a indicação dos Fatores de 

Conversão de dados:  

             

 

Substituindo os valores obtidos anteriormente, temos: 

 

 

EE (Estágio 1)  =  368.647,100 kWh  

 Geração de Resíduo Sólido (Cu + Zn = Latão)       

 Segundo Ruhrberg, o total de resíduos sólidos originados na extração 

do cobre e do zinco gira em torno de 81% da massa total de rocha. 

 Por outro lado, são utilizados, respectivamente, 6% e 3,5% das 

produções de cobre e de zinco na fabricação do latão. 
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O cálculo estimado das quantidades de resíduos sólidos geradas na 

extração e beneficiamento, respectivamente, do cobre e do zinco é dado por: 

 

 

 

 

Substituindo os valores conhecidos nas fórmulas, temos: 

Cobre  

 

Zinco   

 

O reaproveitamento de resíduos sólidos na fabricação do latão é de 

aproximadamente 99%, o que torna este item desprezível frente aos dois 

anteriores (cobre e zinco). 

O cálculo estimado, então, para o total de resíduos sólidos gerados na 

extração de matérias-primas para a fabricação da seringa para injeção 

odontológica, no ano de 2002, é dado por: 

RS = RS1 + RS2 = 154,108 + 107,583 = 261,691 kg 

Como a Unidade Funcional para o presente estudo é 106, temos: 

RS = 261,691 X 106

 



 48

RS (Estágio 1 – Extração/Beneficiamento) = 261.691.000 kg 

 

5.6.2 Estágio 2 - Usinagem 

Consumo de Energia Elétrica 

 

 

Substituindo os dados conhecidos na fórmula, temos:  

 

 

EE (Estágio 2 – Usinagem )  =  8.702,200 kWh 

 

Geração de Resíduos Sólidos  

 

 

Substituindo pelos dados conhecidos, temos:  

 

 

RS (Estágio 2 – Usinagem )  =  10.350,000 kg 
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Estágio 2 – Tratamento de Superfícies 

Consumo de Energia Elétrica

  

 

Introduzindo, na fórmula, os dados conhecidos, temos: 

 

 

EE (Estágio 2 – Tratamento de Superfícies )  =  1.972,100 kWh 

 

Geração de Resíduos Sólidos   

 

 

Substituindo pelos dados conhecidos, temos:  

 

 

RS (Estágio 2 –Tratamento de Superfícies )  =  12,300 Kg 
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Estágio 2 – Montagem 

Consumo de Energia Elétrica  

O consumo  de Energia Elétrica, nesta etapa, é de 160W (4 lâmpadas 

de 40W) por duas horas para a Montagem de 100 seringas. O cálculo de 

kWh por seringa é dado por: 

(160W/1000  X  2h) / 100  =  0,0032  kWh / Seringa 

 

 

 

Substituindo, na fórmula, os dados conhecidos, temos: 

 

 

EE (Estágio 2 – Montagem )  =  0,0478087 kWh 

 

5.6.3 Estágio 3 - Embalagem 

Consumo de Energia Elétrica  

O consumo  de Energia Elétrica, nesta etapa, é de 160W (4 lâmpadas 

de 40W) por meia hora para a Embalagem de 100 seringas. O cálculo de 

KWh por seringa é dado por: 

(160W/1000  X  0,5h) / 100  =  0,0008  kWh / Seringa  
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Substituindo, na fórmula, os dados conhecidos, temos: 

 

 

EE (Estágio 3 – Embalagem )  =  0,0094193 kWh 

 

5.6.4 Estágio 4 – Utilização pelo Consumidor 

Consumo de Energia Elétrica  

Os dados obtidos dos questionários respondidos permitem o cálculo 

da Energia Elétrica consumida – em auto-claves –  pelos profissionais de 

Odontologia no Brasil, em 2002, na esterilização das seringas para injeção: 

1h  X  2/dia  =  2h/dia  X  20 dias/mês  =  40h/mês 

40h/mês  X  11 meses  X  1,5kW  =  660 kWh/dentista 

660 kWh/dentista  X  197.022 dentistas  =  130.034.520 kWh 

EE (Estágio 4 – Utilização pelo Consumidor )  =  130.034.520 kWh/ano 

 

5.6.5 Estágio 5 – Descarte do Tubete de Anestésico 

  Resíduos Sólidos   

RS = (N° de tubetes utilizados em 2002)  X  (Massa de um tubete em kg) 

RS = (106)  X  (0,005 kg) 

RS (Estágio 5 – Descarte do Tubete de Anestésico)  = 5 x 103 kg 
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Estágio 5 – Descarte Agulha 

Resíduos Sólidos   

RS = (N° de agulhas utilizadas em 2002)  X  (Massa de uma agulha em kg) 

RS = (106)  X  (0,002 kg) 

RS (Estágio 5 – Descarte da Agulha) = 2 x 103 kg 

 

Estágio 5 – Descarte Saco Plástico 

Resíduos Sólidos    

 

 

RS = [(5.020)  X  (0,00083 kg)] /20 

RS (Estágio 5 – Descarte Saco Plástico) = 0,208 kg 

 

Estágio 5 – Descarte Caixa de Papelão 

Resíduos Sólidos    

 

 

RS = [(5.020)  X  (0,009 kg)] /20 

RS (Estágio 5 – Descarte Caixa de Papelão) = 2,259 kg 
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6.0 COMENTÁRIOS 
 

Os resultados obtidos permitem a construção de uma tabela que 

mostra o consumo de energia elétrica e a geração de resíduos sólidos em 

todos os cinco estágios de ciclo de vida da seringa para injeção 

odontológica. Os dados referentes aos resíduos sólidos gerados na extração 

do cobre e do zinco (Estágio 1) foram obtidos da Base de Dados COPE do 

Institute of Mining Engineering I (Ruhrberg). Deve-se destacar, também, que 

os dados relativos ao descarte do tubete de anestésico levam em 

consideração sua massa total que, na verdade, é constituída de três 

materiais: plástico ou vidro, borracha e alumínio. Analogamente, no item do 

descarte da agulha para injeção foi considerada sua massa total que é 

constituída de aço inoxidável e plástico. Todos os dados obtidos foram 

revisados e são provenientes das melhores fontes disponíveis. A seguir, 

apresenta-se a tabela 6.1, tabela de valores convertidos segundo os 

resultados anteriormente encontrados e os dois gráficos relativos ao 

consumo de energia elétrica e à geração de resíduos sólidos que ilustram de 

uma forma comparativa o que ocorre nos cinco estágios de ciclo de vida do 

produto considerado.   
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Tabela 6.1 Consumo de energia elétrica e quantidade de resíduos sólidos 

gerados em cada estágio do ciclo de vida da seringa para injeção 

odontológica - 2002 

 

 

ESTÁGIOS DA ACV 
ENERGIA ELÉTRICA 

(kWh) 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

(kg) 
1 - Extração 368.647,100 261.691.000,000 

2.1 - Usinagem 8.702,200 10.350,000
2.2 - Tratamento de Superfície 1.972,100 12,300
2.3 - Montagem **                                   *
3 - Embalagem **                                   *
4 - Utilização 130.034.520,000                                   *

5.1 - Descarte Tubete Anestésico                                 * 5.000,000

5.2 - Descarte Agulha                                 * 2.000,000
5.3 - Descarte Saco Plástico                                 * **
5.4 - Descarte Caixa Papelão                                 * **
Totais  130.413.841,457 261.708.362,300
 * não aplicável ** desprezível 

Para que se possa visualizar mais adequadamente a influência de 

cada estágio do ciclo de vida do produto e compará-lo com os demais, tanto 

para o consumo de energia elétrica como para a geração de resíduos 

sólidos, as escalas dos eixos verticais são apresentadas sob forma 

logarítmica. 

Os dois gráficos que apresentam, respectivamente, o consumo de 

energia elétrica  e a massa de resíduos sólidos em cada estágio do ciclo de 

vida da seringa para injeção odontológica, com os valores da tabela 6.1, que 

facilita a comparação entre cada estágio, são mostrados nas figuras 6.1 e 

6.2:  
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As figuras 6.1 e 6.2 evidenciam que o maior consumo de energia 

elétrica ocorre no estágio de número 4 – utilização – pelos profissionais de 

odontologia da seringa para injeção odontológica e, a maior geração de 

resíduos sólidos ocorre no estágio 1 – extração de matérias-primas. 

As informações provenientes da etapa de extração do cobre e do 

zinco e do beneficiamento dos mesmos até a obtenção da matéria-prima 

latão são relevantes mas, deve-se destacar que o sigilo envolvendo as 

etapas das respectivas linhas de produção, tanto por parte das mineradoras 

como das siderúrgicas impede uma avaliação mais correta principalmente no 

que diz respeito à geração de resíduos sólidos, neste estágio.  

O presente estudo, então, focou as etapas de usinagem e de 

utilização pelo consumidor final que, como mostrado nas figuras 6.1 e 6.2 

têm relevância na integralização dos resultados. 

Na etapa de número 5 – utilização – foram feitas dez perguntas aos 

profissionais de odontologia, mostradas no item 8.8 (p. 86),  que resultou em 

uma tabela que congrega todas as respostas e permite o cálculo dos valores 

médios e do desvio-padrão para as respostas dadas às perguntas de 

números um a seis. 

A tabela 6.2 apresenta as respostas dadas ao questionário e os 

valores calculados para a média e desvio-padrão para as perguntas de 

número um até o número seis. 

Tabela 6.2 –  Questionário dos profissionais em odontologia – com os 
valores médios e desvio-padrão para as questões 1 a 6.  
 

Dentista Q01 Desvios Q02 Desvios Q03/04/05 Desvios Q06 Desvios
1 7 0,9216 20 0,36 5 0,8464 2 0,0016
2 6 0,0016 20 0,36 3 1,1664 2 0,0016
3 6 0,0016 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
4 6 0,0016 22 1,96 3 1,1664 2 0,0016
5 5 1,0816 20 0,36 4 0,0064 1 0,9216
6 6 0,0016 20 0,36 3 1,1664 2 0,0016
7 6 0,0016 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
8 7 0,9216 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
9 6 0,0016 23 5,76 4 0,0064 2 0,0016
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10 7 0,9216 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
11 6 0,0016 20 0,36 3 1,1664 2 0,0016
12 7 0,9216 24 11,56 4 0,0064 2 0,0016
13 5 1,0816 20 0,36 4 0,0064 1 0,9216
14 6 0,0016 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
15 8 3,8416 20 0,36 5 0,8464 2 0,0016
16 7 0,9216 20 0,36 5 0,8464 2 0,0016
17 6 0,0016 23 5,76 5 0,8464 2 0,0016
18 5 1,0816 22 1,96 5 0,8464 2 0,0016
19 6 0,0016 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
20 6 0,0016 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
21 5 1,0816 20 0,36 3 1,1664 2 0,0016
22 6 0,0016 20 0,36 3 1,1664 2 0,0016
23 6 0,0016 20 0,36 3 1,1664 2 0,0016
24 7 0,9216 23 5,76 4 0,0064 2 0,0016
25 6 0,0016 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
26 6 0,0016 20 0,36 5 0,8464 2 0,0016
27 5 1,0816 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
28 6 0,0016 20 0,36 3 1,1664 2 0,0016
29 5 1,0816 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
30 5 1,0816 20 0,36 3 1,1664 1 0,9216
31 6 0,0016 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
32 6 0,0016 25 19,36 5 0,8464 2 0,0016
33 6 0,0016 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
34 11 24,6016 20 0,36 5 0,8464 3 1,0816
35 5 1,0816 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
36 6 0,0016 22 1,96 4 0,0064 2 0,0016
37 5 1,0816 20 0,36 5 0,8464 2 0,0016
38 6 0,0016 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
39 5 1,0816 20 0,36 5 0,8464 2 0,0016
40 5 1,0816 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
41 6 0,0016 22 1,96 4 0,0064 2 0,0016
42 6 0,0016 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
43 5 1,0816 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
44 6 0,0016 20 0,36 5 0,8464 2 0,0016
45 6 0,0016 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
46 5 1,0816 23 5,76 4 0,0064 2 0,0016
47 6 0,0016 20 0,36 5 0,8464 2 0,0016
48 6 0,0016 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
49 7 0,9216 20 0,36 4 0,0064 2 0,0016
50 7 0,9216 21 0,16 5 0,8464 2 0,0016

         
Soma 302 49,92 1030 76 204 21,68 98 3,92
Média 6,04 1,00 20,60 1,52 4,08 0,43 1,96 0,08

D. Padrão   1,00   1,23   0,66   0,28
 
 

De acordo com a tabela 6.2, podemos calcular: 
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• Questão 1 > Quantas seringas Carpule possui? 

 

N° Seringas/Dentista = 6,04 ± 1,00  

 

• Questão 2 > Qual é o tempo de vida da seringa em anos? 

 

Tempo de Vida da Seringa = 20,60 ± 1,23   anos  

 

• Questão 3 > Quantas anestesias aplica por dia? 

 

Anestesias/Dia = 4,08 ± 0,66  

 

• Questão 4 > Quantos agulhas descartáveis utiliza por dia? 

 

Agulhas/Dia = 4,08 ± 0,66   

 

• Questão 5 > Quantos tubetes de anestésico utiliza por dia? 

 

Tubetes/Dia = 4,08 ± 0,66  

 

• Questão 6 > Quantas vezes por dia estereliza as seringas? 

 

Esterelizações/Dia = 1,96 ± 0,28 

 

 

 

 As fórmulas obtidas acima permitem a elaboração de uma tabela que 

apresenta os valores máximo, médio e mínimo para cada estágio relevante 

da ACV da seringa para injeção odontológica. A tabela 6.3, apresenta os 

referidos valores: 
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Tabela 6.3 – Valores máximo, médio e mínimo  para o Consumo de Energia Elétrica e a Geração de Resíduos Sólidos nos 
estágios relevantes da ACV da Seringa para Injeção Odontológica

Estágios ACV Consumo de EE (kWh) Geração de RS (kg) 
 Máximo Médio Mínimo Máximo Médio Mínimo 

 Extração 373.959,400 368.647,100 334.418,400 265.462.000,000 261.691.000,000 237.394.000,000 
 Usinagem 8.827,600 8.702,200 7.894,200 10.499,100 10.350,000 9.389,000 
 Tratamento  2.000,500 1.972,100 1.789,000 12,400 12,300 11,100 
 Utilização 145.638.660,000 130.034.520,000 109.228.990,000 * * * 
 Desc. Tubete * * * 1.027.272,700 866.896,800 741.196,750 
 Desc. Agulha * * * 410.909,080 346.758,720 296.478,700 
Totais 146.023.447,500 130.413.841,457 109.573.091,600 266.910.693,280 262.915.017,800 238.441.075,500 
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7. Possíveis Melhorias  
 

Diante dos dados obtidos, poderão ser modificados  certos 

procedimentos no processo de usinagem (Estágio 2) das peças. Por 

exemplo: as peças números 1 (tubo)  e  3 (garfo) apresentavam excesso de 

resíduo sólido (cavacos) após seu processamento. A solução proposta foi a 

substituição de vergalhões redondos de latão por tubos com dimensões 

condizentes que além de minimizar o resíduo sólido ainda economizam 

energia elétrica devido ao menor tempo de usinagem. O processamento 

desta inovação está em fase de implantação.  

Outra observação pertinente é que a agulha utilizada no processo de 

anestesia odontológica (Resíduo Classe A / Resíduos Infectantes Tipo A4 / 

Perfurante – Cortante), deveria ser descartada para o “lixo hospitalar”. Como 

os ciclos de coleta são variáveis de acordo com cada região do país, ocorre, 

em muitos casos, que a mesma é simplesmente descartada para o lixo 

comum. O tubete utilizado vai diretamente para o lixo comum. Tais fatos 

conduzem a indagações quanto ao que existe nos lixões brasileiros, visto 

que, em termos de resíduos sólidos, em nosso estudo, os maiores índices 

provêm destes dois itens. 

Em termos de energia elétrica, o maior consumo é, também, 

proveniente dos consultórios odontológicos devido a utilização de auto-

claves no processo de esterilização. 

O descarte da caixa de papelão e do saco plástico que servem de 

embalagem para o produto também foi estudado e, a melhor solução 

encontrada foi a substituição destes dois itens por uma embalagem que 

consiste em um saco de papel com janela de papel celofane, que é mais 

facilmente reciclado.   

Quanto aos aspectos ambientais pode-se afirmar que ao diminuir a 

quantidade de latão utilizada no processo de usinagem, pela substituição de 

vergalhões por tubos, ocorre proporcional diminuição nas quantidades 
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necessárias de cobre e zinco extraídas o que reduz a “ exaustão de recursos 

não renováveis”. 

Na etapa do tratamento de superfície deve-se considerar que, embora 

em quantidade relativamente pequena, o lodo químico é depositado em 

atêrros o que pode causar impactos de “toxicidade humana” pela exposição 

a substâncias tóxicas, de “ecotoxicidade” com danos causados à flora e à 

fauna e “acidificação”. 

A etapa de beneficiamento do cobre e do zinco, para posterior 

obtenção do latão, sofre, atualmente, grande transformação pela 

substituição de fornos elétricos por fornos a gás (até o final de 2004), o que 

acarretará menor consumo de energia elétrica com impactos decrescentes 

na “exaustão de recursos hídricos” e “redução do espaço”. 

Outro fato importante é a introdução no mercado de novos modelos 

de auto-claves (etapa de utilização), que consomem, em média, 20% (vinte 

por cento) menos energia elétrica mudando de 1,5 kW para cerca de 1,2 kW. 

A substituição das auto-claves será feita ao longo dos próximos anos o que 

nos levou, no presente estudo, a considerar, ainda, o consumo relatado 

pelos profissionais de odontologia em 1,5 kw.  

 Na etapa de usinagem deve, também, ser ressaltado que o resíduo 

sólido gerado (cavaco de latão) é totalmente reutilizado na fabricação do 

mesmo material, pela negociação com fornecedores, fazendo com que o 

mesmo seja melhor enquadrado na categoria co-produto. 

 Os dados obtidos após a introdução de melhorias - tubos substituindo 

vergalhões - na etapa 2.1 de usinagem, para as peças 1 (tubo) e 3 (garfo), 

referentes ao consumo de energia elétrica, foram reduzidos, 

respectivamente, de 190,76 kW.h para 103,01 kW.h e, de 135,54 kW.h para 

107,08 kW.h o que acarretou uma redução total de 116,21 kW.h na 

produção de 5.020 seringas no ano de 2002. O novo total para o consumo 
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de energia elétrica, em 2002, é 466,26 kW.h que corresponde a uma 

redução de 19,95%. 

 Analogamente, a geração de resíduo sólido (cavaco) para as peças 1 

(tubo) e 3 (garfo) foi reduzida de 256,02 kg para 43,52 kg e, de 200,80 kg 

para 142,57 kg, com uma redução total de 270,73 kg. O novo total para a 

geração de resíduo sólido, em 2002 - tabela 5.1 - é 422,03 kg que 

representa uma redução de 39,08%. 

 No caso da substituição da embalagem do produto de caixa de 

papelão e saco plástico por saco de papel houve uma redução substancial 

do custo que passou de R$ 0,50 (cinqüenta centavos) para R$ 0,05 (cinco 

centavos). 

 Finalizando, os principais resultados da pesquisa foram o 

conhecimento detalhado de cada etapa de produção e suas interações 

promovendo uma visão ampla do conceito de ACV de um produto. Por meio 

da análise dos mesmos foi possível modificar parâmetros que vão desde a 

substituição de matérias-primas até a promoção de descarte mais eficiente. 

Foi, também, possível diminuir o consumo de energia elétrica. 

Modificou-se parte do processo de produção que resultou em menor geração 

de resíduo sólido. As análises apresentadas sugerem que se dê 

continuidade às pesquisas como forma de engajar as empresas de pequeno 

porte no processo da ecologia industrial.   
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8. ANEXOS  
 
As planilhas (Folhas de Dados) para as peças mostradas na 

Figura 5.1 são apresentadas nas páginas seguintes. 
 
 
 

 FOLHA DE DADOS 8.1 -  Seringa para Injeção Odontológica  
 
 
 Processo: Usinagem em Torno Revólver          Data: 28/02/2003  

BALANÇO DE MASSA (Para uma seringa)  
 Entrada de Matérias-Primas: 0,066 kg                 Saída: 0,015 kg 
 (Vergalhão Redondo Latão 11,11 mm – 0,83 kg/m) 
 

Produto Principal: TUBO  
Resíduos Sólidos: 0,051 kg (Cavacos = Sucata p/ Reciclagem)  

 Outras Entradas: Óleo Solúvel em Água * 
 Comentários:  Média aritmética de 3 (três) medições, antes e 

após a usinagem, da divisão do peso de 100 (cem) peças por 
100. Balança digital com divisões 

 
 
  de 0,005 kg.  
   

ENTRADA DE ENERGIA (Para uma seringa)  
 Fontes Energéticas: Eletricidade  -  0,038  kW.h 
 Comentários: Tempo de usinagem multiplicado pela potência 

do motor do torno revólver. Média aritmética de 3 (três) 
medições. Cronômetro digital com divisões de 0,01s. 

 
 
 
  
 DADOS AMBIENTAIS 
 Emissões para o AR:                    kg  

Emissões para a ÁGUA:              kg  
 Emissões para a TERRA:            kg 
 Comentários: Emissões para o ar desprezíveis (na usinagem).     
  

* Óleo solúvel em água (até 1 litro a cada 75 dias)  emissões 
para a água desprezíveis (na usinagem). 
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FOLHA DE DADOS 8.2 -  Seringa para Injeção Odontológica   
 
 
 
 Processo: Usinagem em Torno Revólver          Data: 28/02/2003 
 BALANÇO DE MASSA (Para uma seringa) 
 Entrada de Matérias-Primas: 0,017 kg                 Saída: 0,015 kg  

(Vergalhão Redondo Latão 4,76 mm – 0,15 kg/m)  
 Produto Principal: HASTE 
 Resíduos Sólidos: 0,002 kg (Cavacos = Sucata p/ Reciclagem) 
 

Outras Entradas: Óleo Solúvel em Água *  
Comentários:  Média aritmética de 3 (três) medições, antes e 
após a usinagem, da divisão do peso de 100 (cem) peças por 
100. Balança digital com divisões 

 
 
 

 de 0,005 kg.  
 

  
 ENTRADA DE ENERGIA (Para uma seringa) 
   Fontes Energéticas: Eletricidade  -  0,018  kW.h  

Comentários: Tempo de usinagem multiplicado pela potência 
do motor do torno revólver. Média aritmética de 3 (três) 
medições. Cronômetro digital com divisões de 0,01s. 

 
 
 
   

DADOS AMBIENTAIS  
 Emissões para o AR:                    kg 
 Emissões para a ÁGUA:              kg 
 Emissões para a TERRA:            kg  

Comentários: Emissões para o ar desprezíveis (na usinagem).   
  

 
 

 

* Óleo solúvel em água (até 1 litro a cada 75 dias)  emissões 
para a água desprezíveis (na usinagem). 
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FOLHA DE DADOS 8.3 -  Seringa para Injeção Odontológica   
 
 
 
 Processo: Usinagem em Torno Revólver          Data: 28/02/2003 
 BALANÇO DE MASSA (Para uma seringa) 
 Entrada de Matérias-Primas: 0,053 kg                 Saída: 0,013 kg  

(Vergalhão Redondo Latão 15,88 mm – 1,7 kg/m)  
 Produto Principal: GARFO 
 Resíduos Sólidos: 0,040 kg (Cavacos = Sucata p/ Reciclagem) 
 

Outras Entradas: Óleo Solúvel em Água *  
Comentários:  Média aritmética de 3 (três) medições, antes e 
após a usinagem, da divisão do peso de 100 (cem) peças por 
100. Balança digital com divisões 

 
 
 

 de 0,005 kg.  
 

  
 ENTRADA DE ENERGIA (Para uma seringa) 
 Fontes Energéticas: Eletricidade  -  0,027  kW.h  

Comentários: Tempo de usinagem multiplicado pela potência 
do motor do torno revólver. Média aritmética de 3 (três) 
medições. Cronômetro digital com divisões de 0,01s. 

 
 
 
   

DADOS AMBIENTAIS  
 Emissões para o AR:                    kg 
 Emissões para a ÁGUA:              kg 
 Emissões para a TERRA:            kg  

Comentários: Emissões para o ar desprezíveis (na usinagem).   
  

 
 

 

* Óleo solúvel em água (até 1 litro a cada 75 dias)  emissões 
para a água desprezíveis (na usinagem). 
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FOLHA DE DADOS 8.4 -  Seringa para Injeção Odontológica   
 
 
 
 Processo: Usinagem em Torno Revólver          Data: 28/02/2003 
 BALANÇO DE MASSA (Para uma seringa) 
 Entrada de Matérias-Primas: 0,010 kg                Saída: 0,005 kg  

(Vergalhão Redondo Latão 11,11 mm – 0,83 kg/m)  
 Produto Principal: BUCHA 
 Resíduos Sólidos: 0,005 kg (Cavacos = Sucata p/ Reciclagem) 
 

Outras Entradas: Óleo Solúvel em Água *  
Comentários:  Média aritmética de 3 (três) medições, antes e 
após a usinagem, da divisão do peso de 100 (cem) peças por 
100. Balança digital com divisões 

 
 
 

 de 0,005 kg.  
 

  
 ENTRADA DE ENERGIA (Para uma seringa) 
 Fontes Energéticas: Eletricidade  -  0,008  kW.h  

Comentários: Tempo de usinagem multiplicado pela potência 
do motor do torno revólver. Média aritmética de 3 (três) 
medições. Cronômetro digital com divisões de 0,01s. 

 
 
 
   

DADOS AMBIENTAIS  
 Emissões para o AR:                    kg 
 Emissões para a ÁGUA:              kg 
 Emissões para a TERRA:            kg  

Comentários: Emissões para o ar desprezíveis (na usinagem).   
  

 
 

 

* Óleo solúvel em água (até 1 litro a cada 75 dias)  emissões 
para a água desprezíveis (na usinagem). 
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FOLHA DE DADOS 8.5 -  Seringa para Injeção Odontológica   
 
 
 
 Processo: Usinagem em Torno Revólver          Data: 28/02/2003 
 BALANÇO DE MASSA (Para uma seringa) 
 Entrada de Matérias-Primas: 0,021 kg                Saída: 0,010 kg  

(Vergalhão Redondo Latão 15,88 mm – 1,7 kg/m)  
 Produto Principal: PORCA 
 Resíduos Sólidos: 0,011 kg (Cavacos = Sucata p/ Reciclagem) 
 

Outras Entradas: Óleo Solúvel em Água *  
Comentários:  Média aritmética de 3 (três) medições, antes e 
após a usinagem, da divisão do peso de 100 (cem) peças por 
100. Balança digital com divisões 

 
 
 

 de 0,005 kg.  
 

  
 ENTRADA DE ENERGIA (Para uma seringa) 
 Fontes Energéticas: Eletricidade  -  0,010  kW.h  

Comentários: Tempo de usinagem multiplicado pela potência 
do motor do torno revólver. Média aritmética de 3 (três) 
medições. Cronômetro digital com divisões de 0,01s. 

 
 
 
   

DADOS AMBIENTAIS  
 Emissões para o AR:                    kg 
 Emissões para a ÁGUA:              kg 
 Emissões para a TERRA:            kg  

Comentários: Emissões para o ar desprezíveis (na usinagem).   
  

 
 

 

* Óleo solúvel em água (até 1 litro a cada 75 dias)  emissões 
para a água desprezíveis (na usinagem). 
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FOLHA DE DADOS 8.6 -  Seringa para Injeção Odontológica   
 
 
 
 Processo: Prensagem                                        Data: 28/02/2003 
 BALANÇO DE MASSA (Para uma seringa) 
 Entrada de Matérias-Primas: 0,026 kg              Saída: 0,010 kg  

(Chapa Latão 2,1 mm – 1,2m X 0,6m – 13 kg = 500 peças)  
 Produto Principal: ORELHA 
 Resíduos Sólidos: 0,016 kg (Cavacos = Sucata p/ Reciclagem) 
 

Outras Entradas: Óleo Solúvel em Água *  
Comentários:  Média aritmética de 3 (três) medições, antes e 
após a usinagem, da divisão do peso de 100 (cem) peças por 
100. Balança digital com divisões 

 
 
 

 de 0,005 kg.  
 

  
 ENTRADA DE ENERGIA (Para uma seringa) 
 Fontes Energéticas: Eletricidade  -  0,004  kW.h  

Comentários: Tempo de usinagem multiplicado pela potência 
do motor do torno revólver. Média aritmética de 3 (três) 
medições. Cronômetro digital com divisões de 0,01s. 

 
 
 
   

DADOS AMBIENTAIS  
 Emissões para o AR:                    kg 
 Emissões para a ÁGUA:              kg 
 Emissões para a TERRA:            kg  

Comentários: Emissões para o ar desprezíveis (na usinagem).   
  

 
 

 

* Óleo solúvel em água (até 1 litro a cada 75 dias)  emissões 
para a água desprezíveis (na usinagem). 
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FOLHA DE DADOS 8.7 -  Seringa para Injeção Odontológica   
 
 
 
 Processo: Prensagem                                         Data: 28/02/2003 
 BALANÇO DE MASSA (Para uma seringa) 
 Entrada de Matérias-Primas: 0,023 kg               Saída: 0,010 kg  

(Barra Chata Latão 2”X 1/8” – 1,4 kg/m)  
 Produto Principal: PALMAR 
 Resíduos Sólidos: 0,013 kg (Cavacos = Sucata p/ Reciclagem) 
 

Outras Entradas: Óleo Solúvel em Água *  
Comentários:  Média aritmética de 3 (três) medições, antes e 
após a usinagem, da divisão do peso de 100 (cem) peças por 
100. Balança digital com divisões 

 
 
 

 de 0,005 kg.  
 

  
 ENTRADA DE ENERGIA (Para uma seringa) 
 Fontes Energéticas: Eletricidade  -  0,011  kW.h  

Comentários: Tempo de usinagem multiplicado pela potência 
do motor do torno revólver. Média aritmética de 3 (três) 
medições. Cronômetro digital com divisões de 0,01s. 

 
 
 
   

DADOS AMBIENTAIS  
 Emissões para o AR:                    kg 
 Emissões para a ÁGUA:              kg 
 Emissões para a TERRA:            kg  

Comentários: Emissões para o ar desprezíveis (na usinagem).   
  

 
 

 

* Óleo solúvel em água (até 1 litro a cada 75 dias)  emissões 
para a água desprezíveis (na usinagem). 
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8.8     Questionário Dentistas 
 

 
(01) Quantas seringas Carpule possui? 
(02) Qual é o tempo de vida médio da seringa em anos? 
(03) Quantas anestesias aplica por dia? 
(04) Quantas agulhas descartáveis utiliza por dia? 
(05) Quantos tubetes de anestésico utiliza por dia? 
(06) Quantas vezes por dia estereliza as seringas? 
(07) Qual é o tempo de esterelização em horas? 
(08) Qual é o consumo de energia da auto-clave em kW? 
(09) Quantas dias trabalha por mês? 
(10) Quantos meses trabalha por ano? 

 
 

• Todos os profissionais de Odontologia consultados trabalham na área 
há pelo menos 25 anos e, prestam serviços na cidade de São Paulo e 
na Grande São Paulo. 

 
 

As planilhas com todas as respostas e cálculos das médias efetuados 
são apresentadas na Figura 8.8. 
 

 
 
 
Figura 8.8   Planilhas do Questionário Dentistas (D01 = Dentista 01) 
 
 
Questão D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 

>(01) 7 6 6 6 5 6 6 7 6 7 6 7 5 6 8 7 6

>(02) 20 20 20 22 20 20 20 20 23 20 20 24 20 20 20 20 23

>)03) 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5

>(04) 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5

>(05) 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5

>(06) 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

>(07) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

>(08) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

>(09) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

>(10) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
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Questão D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 

>(01) 5 6 6 5 6 6 7 6 6 5 6 5 5 6 6 6 11

>(02) 22 20 20 20 20 20 23 20 20 20 20 20 20 20 25 20 20

>)03) 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5

>(04) 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5

>(05) 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5

>(06) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

>(07) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

>(08) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

>(09) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

>(10) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 
 
 
 
Questão D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 

>(01) 5 6 5 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6 7 7

>(02) 20 22 20 20 20 20 22 20 20 20 20 23 20 20 20 21

>)03) 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5

>(04) 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5

>(05) 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5

>(06) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

>(07) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

>(08) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

>(09) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

>(10) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
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