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RESUMO

O termo sustentabilidade se tornou popular na década de 1990 e vem sendo amplamente
inserido em diversas atuações tecnológicas. Para tal, se torna indispensável o desenvolvimento
de indicadores de sustentabilidade que fundamentam as tomadas de decisão nos mais diversos
níveis e áreas. Sendo assim, o presente trabalho visou apresentar uma revisão a respeito da
sustentabilidade, permeando os conceitos de economia circular, avaliação de ciclo de vida e
indicadores. Foram elaborados indicadores para os processos de manufatura dos pneus mais
sustentáveis (pneus verdes), que continham em sua composição sílica, bio-elastômeros, bioóleos ou nanocelulose, com o intuito de representar o avanço circular destes novos produtos.
Para a compilação dos indicadores, foram construídos quatro cenários com os quatro materiais
supracitados. A partir destes cenários foram sintetizadas tabelas de indicadores para cada um
deles, sendo posteriormente gerados indicadores combinados, criados a partir da relação dos
indicadores. Com os indicadores elaborados compreendeu-se a relevância destes para mostrar
o quanto o processo está inserido no contexto da economia circular e da sustentabilidade.
Também foi possível perceber a relevância da compreensão de como indicadores são
desenvolvidos e elaborados, bem como exemplos, uma vez que ao longa da construção da
estrutura de indicadores para os processos pneumáticos, indicadores da literatura puderam ser
adaptados e utilizados. Os indicadores mais relevantes são os referentes ao consumo de água,
energia e fontes de energia e às emissões atmosféricas.

Palavras chaves: Sustentabilidade, Desempenho sustentável, Pneumáticos, Pneus verdes.

ABSTRACT

The term sustainability became popular in the 1990s and has been widely inserted in several
technological actions. For this, it is essential to develop sustainability indicators that are
fundamental for decision making at the most diverse levels and areas. Thus, the present work
aimed to present a review regarding sustainability, permeating the concepts of circular
economy, life cycle assessment and indicators. Indicators were elaborated for the
manufacturing processes of more sustainable tires (green tyres), which contained in their
composition silica, bio-elastomers, bio-oils or nanocellulose, in order to represent the circular
advance of these new products. For the compilation of indicators, four scenarios were built with
the four materials mentioned above. From these scenarios, tables of indicators were synthesized
for each one of them, and combined indicators, created from the list of indicators, were
improved. With the elaborated indicators, it was possible to understand the relevance of those
to show how much the process is inserted in the context of the circular economy and
sustainability. It was also possible to see the relevance of the understanding of how indicators
are developed and elaborated, as well as examples, since throughout the construction of the
structure of indicators for pneumatic processes, indicators from the literature could be adapted
and used. The most relevant indicators are those related with water and power consumption,
energy sources and atmospheric emissions.

Key words: Sustainability, Environmental performance, Pneumatics, Green tires
.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Desde a década de 1950 a questão ambientalista tem ganhado espaço nos debates a
nível mundial. O termo sustentabilidade se tornou popular na década de 1990 e vem sendo
amplamente inserido em diversas atuações tecnológicas. Este tema recebeu ainda mais atenção
depois da criação da Agenda 21 que, posteriormente, foi aprimorada com a criação dos 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs).
Dentro do debate sobre sustentabilidade, estão encaixados diversos outros assuntos,
tais como: modelos econômicos (linear e circular) e ferramentas de avaliação, como a avaliação
de ciclo de vida, economia circular e indicadores.
Dentro do contexto de sustentabilidade, um dos materiais que recebe grande atenção é
o plástico, que é um polímero com alta aplicabilidade atualmente, estando presente em diversos
produtos, como itens da área da saúde, redes de pesca, embalagens, roupas, carros e inclusive
pneus, dentre milhares de outros produtos. A elevada demanda desse material e,
consequentemente, o aumento na produção é reflexo de propriedades como leveza, resistência,
e durabilidade, por exemplo. Desde 1950, cerca de 8,9 bilhões de toneladas de plásticos foram
geradas, e 71% já foi descartado, o que representa aproximadamente 6,3 bilhões de toneladas
de plásticos descartados desde 1950 (VASCONCELLOS, 2019).
Os impactos dos plásticos no meio ambiente já são percebidos, e vão desde a poluição
dos solos, águas doces e oceanos até impactos na fauna, flora e saúde humana (JONES, 2019).
Neste âmbito, os microplásticos (fragmentos de plásticos com até 5 milímetros em uma das
dimensões (GESAMP, 2015)) tem ganhado bastante visibilidade por "grande potencial para
alterar a biota e o ecossistema oceânico do nosso planeta como um todo" e não se ter os efeitos
dessa poluição totalmente compreendidos e quantificados (JONES, 2019).
No caso dos pneumáticos, toda a sua vida útil, desde a manufatura até o descarte, é de
importância ambiental. Devido aos componentes da sua produção, como por exemplo, os
polímeros, que são de origem petroquímica, pelos impactos ambientais de seu uso, como a
liberação de microplásticos por conta do atrito com o solo, e também pelo descarte, que quando
ocorre em aterros sanitários, como na maioria das vezes, ocupam um volume muito grande, ou
quando queimados - método mais econômico e fácil de disposição - liberam gases prejudiciais,
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sendo uma prática proibida em alguns países (RAHIMI, et al., 2016). De acordo com Rahimi
et al. (2016) é estimado que, por ano, cerca de 1 bilhão de pneus alcançam o fim de vida.
De forma que o estudo dos pneus, tanto em busca de composições mais sustentáveis,
quanto com relação ao descarte e fim de vida são assuntos recorrentes atualmente.
Neste trabalho foi, então, elaborado um conjunto de indicadores para processos
produtivos dos pneus verdes, com diferentes compostos que tornam os pneus mais sustentáveis.

1.2. OBJETIVOS

O presente trabalho tem, portanto, como objetivo sugerir indicadores adequados para
análise de desempenho ambiental dos processos de produção de pneus verdes. Para tal, é
proposto realizar uma revisão acerca da sustentabilidade de forma geral, e entrando em
específico nos temas de economia circular, avaliação de ciclo de vida e alguns indicadores, que
estão abarcados dentro da sustentabilidade.
E, posteriormente, uma revisão da produção dos pneus, tanto o processo convencional
quanto processos mais sustentáveis foram realizadas. Buscando identificar os principais
componentes mais sustentáveis em estudo atualmente e, por fim, apontar indicadores do
desenvolvimento sustentável para os processos mais sustentáveis.

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do presente trabalho são:
−

Conceituar e contextualizar a sustentabilidade;

−

Definir os modelos econômicos: linear e circular;

−

Descrever algumas ferramentas de análise de sustentabilidade e

economia circular, como os indicadores e a ferramenta de avaliação de ciclo de vida;
−

Indicar o processo de manufatura de pneumáticos;

−

Selecionar componentes que tornam os pneus mais sustentáveis;

−

Identificar fluxogramas dos processos de manufatura;

−

Elaborar tabelas de indicadores para os processos de manufatura de

pneus.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo apresenta uma fundamentação teórica acerca dos temas: sustentabilidade,
economia circular, avaliação de ciclo de vida e indicadores. Além disso, apresenta a descrição
e conceitos relacionados ao processamento de pneus convencionais e verdes.

2.1. SUSTENTABILIDADE

Mesmo diante de um longo período de impacto antropogênico no ambiente, apenas na
década de 1950 o debate ambientalista ganhou força e sendo motivado pela percepção de um
risco ambiental global - a poluição nuclear (NASCIMENTO, 2012), mas sem, ainda, a menção
do termo “sustentabilidade”. Em 1972, foi realizada a Conferência de Estocolmo, dando origem
a Declaração da Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio
Ambiente, estabelecendo então as bases para a nova agenda ambiental mundial.
No entanto, de acordo com Japiassú (2017), o embate entre o viés ambiental que já
tomava forma e o viés desenvolvimentista fez com que muitos países não dessem a devida
atenção à Declaração de 1972, como foi o exemplo do Brasil.
Isso porque o desenvolvimento econômico era uma preocupação maior do que o meio
ambiente, uma vez que o Brasil se encontrava em um contexto de processo progressista, guiado
pelos governos militares (JAPIASSÚ, 2017).
Em 1987 a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento publicou o
Relatório de Brundtland. A partir deste marco foi estabelecida uma nova forma de abordar a
relação com o meio ambiente ao definir o desenvolvimento sustentável.
O relatório “Our common future” da ONU, define o desenvolvimento sustentável
como “o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades.
” (PNUD, 2021B).
No entanto, ao discutir sobre sustentabilidade é necessário considerar que não há uma
única e consolidada definição para tal conceito, tal qual para o desenvolvimento sustentável.
Os autores Mukherjee, Sengupta e Sikdar (2015) ressaltam que para cada área de
estudo o termo sustentabilidade terá um significado diferente. Por exemplo, para um químico
ou engenheiro, a sustentabilidade é sintetizada como o “desafio de completar ciclos de vida
materiais e energéticos criados pelas atividades humanas, através de novas técnicas para design
de materiais, reuso, reciclagem e gerenciamento de resíduos”.
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Outros autores que discutem algumas diferentes definições de sustentabilidade
encontradas na literatura são Bell e Morse (2008), como: “maximizar os benefícios líquidos do
desenvolvimento econômico, sujeitando-se à manutenção dos serviços e da qualidade dos
recursos naturais ao longo do tempo”; e “a sustentabilidade de ecossistemas naturais pode ser
definida como o equilíbrio dinâmico entre as entradas e saídas naturais, modificadas pelos
eventos externos tais como mudanças climáticas e desastres naturais”.
Para o termo desenvolvimento sustentável, Bell e Morse (2008) apresentam também a
definição: “desenvolvimento que aumenta a qualidade de vida do homem enquanto vive dentro
da capacidade de suporte dos ecossistemas”.
Para Glavic e Lukman (2007), desenvolvimento sustentável é um processo ou
evolução, de forma que é o caminho para que se alcance a sustentabilidade, que é o destino.
Portanto, à luz das diversas definições apresentadas para os termos de sustentabilidade
e desenvolvimento sustentável, é possível afirmar que o desenvolvimento sustentável, bem
como a sustentabilidade, não é pautado apenas em questões ambientais.
A sustentabilidade é fundamentada em três pilares (PURVIS; MAO; ROBINSON,
2018), sendo: econômico, social e ambiental, como representado na figura 2.1. Tais pilares
podem ser encontrados na literatura como dimensões ou aspectos do desenvolvimento
sustentável.

Figura 2.1: Os 3 pilares do desenvolvimento sustentável.
Fonte: Adaptado de Purvis, Mao e Robinson (2018).

No pilar ambiental (meio ambiente), de acordo com Nascimento (2012) e Purvis, Mao
e Robinson (2018), o modelo de mercado, ou seja, produção e consumo, não podem prejudicar
o meio ambiente irreparavelmente. Desta forma os ecossistemas devem conseguir manter seu
funcionamento, conservando sua capacidade de autorreparação.
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No que tange aos âmbitos econômico e social, os autores Nascimento (2012) e Purvis,
Mao e Robinson (2018) e Glavic e Lukman (2008) afirmam que o desenvolvimento sustentável
se relaciona à preservação dos recursos naturais, dentre outros fatores. Isto é, que o
desenvolvimento econômico seja alcançado, mas com a economia dos recursos naturais.
Quanto ao último pilar citado - o social - o desenvolvimento sustentável depende da erradicação
da desigualdade no acesso aos recursos e produtos.
Apesar destes três pilares serem considerados os principais pela literatura em geral,
não são os únicos aspectos que sustentam e fomentam o desenvolvimento sustentável. Os
autores Glavic e Lukman (2008), Nascimento (2012), e Sachs (2014) frisam a relevância da
dimensão política, uma vez que as mudanças econômicas e de padrões de produção e do
consumo estão diretamente relacionados às políticas adotadas a nível local ou global. Desta
forma, depende fortemente do desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis.
O aspecto cultural também pode ser de alguma forma relacionado ao desenvolvimento
sustentável, visto que mudanças de padrões comportamentais - que envolvem o consumo e a
relação com os bens materiais - são enraizados na cultura da sociedade em questão (SACHS,
2014).
Pode-se destacar dentro desse contexto também a definição de “sistema sustentável”,
que é uma entidade composta por outros subsistemas interdependentes e inter-relacionados que
funcionam de forma que as atividades são realizadas com foco no alcance da sustentabilidade
(GLAVIC e LUKMAN, 2007).
Na figura 2.2 pode-se visualizar um esquema de um sistema envolvendo três partes: a
sociedade, a economia e o meio ambiente. No esquema estão demonstradas as relações entre
tais partes, em que os bens e serviços ecológicos são usados na sociedade e na indústria. A
indústria gera valor econômico para a sociedade e a sociedade e a economia geram emissões e
resíduos para o meio ambiente (DUAILIBE, 2019).
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Figura 2.2: Exemplo de sistema.
Fonte: DUAILIBE (2019)

Um sistema sustentável visa buscar o equilíbrio entre as partes: sociedade, economia
e meio ambiente, especificamente, como mostra a figura 2.2. Vale ressaltar que uma forma de
minimizar os resíduos emitidos ao meio ambiente é a busca por inseri-los na economia,
introduzindo o conceito de economia circular que será discutido adiante.
A reinserção na economia é realizada ao completar ciclos de vida da matéria e de
energia, sendo possível o uso de diversas modalidades, como a prática dos 8 R’s: Refletir,
Reduzir, Reparar, Reutilizar, Recuperar, Reciclar, Respeitar e Repassar (DUAILIBE, 2019).
A sustentabilidade de um sistema requer a implementação de políticas sustentáveis
tanto a nível institucional, quanto regional, estatal, nacional, e também internacional, mostrando
que as legislações pertinentes devem estar, portanto, totalmente correlacionada. (GLAVIC e
LUKMAN, 2007).
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2.1.1. MEDINDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Voltando a atenção à definição de desenvolvimento sustentável fornecida pelo
Relatório Brundtland, é possível perceber que possui uma forte presença das dimensões social
e ambiental, abordadas anteriormente. O documento, portanto, foi responsável não só por dar
ênfase a essas abordagens, como também por definir conceitos e indicadores que foram
posteriormente utilizados na Cúpula de 1992, na criação da Agenda 21 (PNUD, 2021B).
A Agenda 21 (UNITED NATIONS, 1992) consistiu em “um programa de ação
baseado em um documento de 40 capítulos” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2021),
tendo como objetivo construir um novo padrão de desenvolvimento, a nível global, para o
século XXI. Ao longo da década de 1990, foram realizadas uma série de cúpulas que
culminaram na criação dos 8 Objetivos do Milênio (ODM), mostrados na figura 2.3, adotados
no ano de 2000 pelos estados membros das Nações Unidas.

Figura 2.3: Os 8 ODMs.
Fonte: PNUD (2021A)

De acordo com a figura 2.3, é possível compreender que o foco dos ODMs era o
combate da pobreza e desigualdade. Com o avançar dos anos, foi elaborado um novo relatório,
cujo objetivo foi começar os preparos para uma nova agenda:
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“Uma nova era pós-2015 exige uma nova visão e uma estrutura
responsiva. O desenvolvimento sustentável - impulsionado pela
integração do crescimento econômico, justiça social e
sustentabilidade ambiental - deve se tornar o nosso princípio
orientador e procedimento operacional padrão. ” (UNITED
NATIONS, 2013)
A partir da declaração acima, retirada do documento “Uma Vida Digna para Todos”,
é possível perceber que a nova agenda que foi proposta apresentava um maior foco no
desenvolvimento sustentável, de maneira geral. Desta forma, em 2015, foram propostos os 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela ONU.
Pode-se observar que os 17 ODSs e os 8 ODMs convergem para o novo padrão de
desenvolvimento. Entretanto, os 17 ODS, mostrados na figura 2.4, são mais detalhados,
possibilitando o desenvolvimento de políticas e um fácil acompanhamento, além de ser mais
amplo do que as ODMs por abordar tópicos que não constavam nestes objetivos. Como forma
de esclarecer melhor os 17 ODS e de promover uma facilidade maior para rastrear o
cumprimento, foram divididos então em 169 metas (PNUD, 2021B).

Figura 2.4: Os 17 ODSs da Agenda 2030.
Fonte: PNUD (2021B)

Vale ressaltar que enquanto o ODS 6 e os ODSs 13 a 15 fazem referência, mais
especificamente, à dimensão ambiental como: o fornecimento de água potável (ODS 6), o
combate às mudanças climáticas (ODS 13) e conservação da vida marinha e da vida terrestre
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(ODSs 14 e 15), os ODSs 1 a 5, 7, 11 e 16 estão direcionadas às questões sociais como: acabar
com a pobreza e com a fome em todos os lugares, promovendo segurança alimentar a todos os
humanos (ODSs 1 e 2), assegurar uma vida saudável a todos (ODS 3) e assegurar educação
inclusiva e de qualidade (ODS 4) e, por fim, alcançar a igualdade de gênero (ODS 5). Já o ODS
7 tem como objetivo o fornecimento de energia limpa.
A dimensão econômica, por sua vez, é representada pelos ODSs 8, 9, 10 e 12,
apresentando o fornecimento de trabalho decente a todos (ODS 8), o desenvolvimento de
infraestrutura e inovação (ODS 9), a resolução das desigualdades (ODS 10) e o
desenvolvimento de uma nova mentalidade de consumo e produção responsáveis para com o
meio ambiente (ODS 12).
Apesar dessa divisão dos ODS nas três dimensões, pode-se afirmar que todos são
correlacionados e, muitas vezes, com metas em mais de uma dimensão, como por exemplo, os
ODSs 7 e 12, que apesar de classificados nas dimensões social e econômica, respectivamente,
possuem uma forte relação com a dimensão ambiental.
Esta conexão entre todos os ODS é realçada pelo ODS 17, que perpassa por todas as
dimensões e representa a implementação do desenvolvimento sustentável. Esta divisão dos
ODS nas três dimensões pode ser visualizada na figura 2.5. No entanto, é importante ressaltar
que todos os 17 ODS são conectados e apenas abordando-os de forma integrada e em conjunto
que se torna possível cumprir a agenda 2030 (PNUD, 2021A).

Figura 2.5: Os ODS divididos através das três principais dimensões.
Fonte: PNUD (2021A)
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Como forma de acompanhar o plano de 15 anos, que é a própria Agenda 2030, os
países ou grupos de países, como a União Europeia, elaboram relatórios anuais, assim como a
ONU também elabora um relatório próprio. O Relatório de 2020 (UNITED NATIONS, 2020)
da ONU aponta que antes do surto do Corona Vírus de 2019 (COVID-19) a situação geral não
era compatível com um terço do caminho percorrido para o alcance das 17 ODS.
No entanto, após o surto de COVID-19, a situação em relação a alguns dos ODSs
chegou a atingir níveis piores que antes de 2015. O Relatório aponta que a maior parte dos ODS
com foco nas questões sociais, ODSs 1, 2, 3, 4, 5, apresentaram uma piora significativa, como
por exemplo, o aumento da pobreza extrema para mais de 70 milhões de pessoas em 2020
(UNITED NATIONS, 2020).
Por outro lado, de acordo com a “ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima”,
nota-se que devido a diminuição das ações humanas e do ritmo industrial é esperado uma queda
de 6% na emissão de gases do efeito estufa. Com relação à “ODS 14 – Vida na água”, é
apontado que a ausência de atividade humana em diversos setores pode promover uma
recuperação da vida marinha e uma melhora na qualidade dos oceanos (UNITED NATIONS,
2020).
Pode-se notar que existe uma série de desafios acerca do desenvolvimento sustentável.
Torna-se imprescindível então, um programa de gestão bem implementado e o
acompanhamento de suas ações de uma forma clara e contínua, no qual qualquer intermediação
possa ser assertivamente executada.
Dessa forma, se inserem os indicadores de sustentabilidade e de ecoeficiência, para
propiciar o entendimento das relações entre as partes (figura 2.2) e de quantificar o progresso
do desenvolvimento sustentável nas regiões envolvidas (CABEZAS et al., 2003).
O Capítulo 40 da Agenda 21 prevê, como forma de implementação, que os países e
organizações nacionais e internacionais devem elaborar indicadores do desenvolvimento
sustentável, de forma a promover o acompanhamento das metas.
No entanto, apesar dos esforços nesta direção, ainda não se tem consenso sobre como
medir a sustentabilidade (HÁK; JANOUSKOVÁ; MOLDAN, 2016). Tal assunto está
apresentado na seção 2.4.
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2.2. ECONOMIA CIRCULAR

Nesta seção será apresentado o conceito da economia circular, junto com uma
comparação ao modelo econômico linear predominante atualmente. Em adição à conceituação,
serão elencadas as principais escolas de pensamento e, ainda, uma análise de como a transição
de modelo econômico ocorre em diferentes setores.

2.2.1. MODELOS ECONÔMICOS: LINEAR X CIRCULAR

O sistema econômico atual que é aplicado na sociedade desde a primeira revolução
industrial, consiste em um sistema econômico linear baseado em extração-transformaçãodescarte (LUZ, 2017), conforme ilustrado na figura 2.6. Desta forma, os recursos são extraídos
e, em seguida, passam pelos processos de transformação em produtos, os quais, por sua vez,
são comercializados, utilizados e, por fim, descartados.

Figura 2.6: Economia Linear
Fonte: Elaboração própria

Ao avaliar este modelo econômico linear, é possível perceber dois pontos
problemáticos que ressaltam e evidenciam que está fadado ao fracasso: a extração incessante e
desregulada de recursos naturais e o descarte incorreto em grandes quantidades. A escassez dos
recursos fomenta a busca e extração em outros locais, dessa forma agrava o aumento da
demanda e da elevação dos preços, além da depleção do ecossistema (ELLEN MACARTHUR
FOUNDATION, 2013A).
O desenvolvimento econômico dos países, aliado ao padrão de consumo geral de
comprar exacerbadamente e ao crescimento populacional agravaram o cenário de descartes de
resíduos no meio ambiente (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013A). O descarte
inadequado de produtos causa um acúmulo de metais e substâncias tóxicas nas áreas onde são
descartados (aterros sanitários, por exemplo) ou emitem gases tóxicos no caso da queima dos
dejetos, entre outras consequências causadas a partir do descarte inadequado. Portanto, pode23

se concluir, que o modelo linear leva ao desperdício de recursos e energia, sendo assim, um
modelo ineficiente, tanto no quesito econômico quanto ecológico (LUZ, 2017).
Na década de 90, em oposição ao modelo econômico linear, surge o conceito da
economia circular. Apesar de receber algumas definições diversas, pode-se afirmar que, de
maneira geral, a economia circular se baseia em uma estratégia da redução, reutilização,
recuperação e reciclagem dos materiais, dando origem a um modelo de produção econômico
que reduza a geração de resíduos e maximize a preservação de recursos naturais (ELLEN
MACARTHUR FOUNDATION, 2013A).
Para tal, uma das premissas é a de fechar ciclos, de forma que os bens que chegam ao
fim da vida útil se tornem recursos em outros processos (LUZ, 2017). Na figura 2.7, é possível
visualizar um diagrama representando um ciclo fechado.

Figura 2.7: Modelo de Economia circular
Fonte: Adaptado de Stahel (2016)
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2.2.2. ESCOLAS DE PENSAMENTO DA ECONOMIA CIRCULAR

O autor W. R. Stahel (2016) indica a existência de três modelos de economia industrial:
a linear, a circular e a de performance. Em contrapartida, Weetman (2019) e a Ellen McArthur
Foundation (2013A) não reconhecem a economia de performance como um modelo econômico
diferenciado, mas sim como uma das diversas escolas de pensamento com as quais se depara
ao estudar o conceito de economia circular.
As escolas de pensamento apresentadas por Weetman (2019) e Ellen McArthur
Foundation (2013A) são: economia de desempenho (performance), berço ao berço, ecologia
industrial, economia azul, biomimética e permacultura.
A economia de desempenho idealizada por W. R, Stahel (2016), que posteriormente
fundou o Product-Life Institute, tem como objetivo “abrir novas fronteiras do desenvolvimento
econômico através de uma economia de desempenho” e essa economia tem como foco vender
performance (serviços) em vez de bens.
Uma empresa internacional com uma forte presença na transição da economia linear
para a economia circular é a Philips. Dentre as abordagens desenvolvidas pela instituição, vale
ressaltar o design dos produtos e a economia de desempenho. Por exemplo, através do
fornecimento do serviço de iluminação para aeroportos e outras instalações desde 2009
(WHALEN; WHALEN, 2020), sendo este um exemplo da economia de desempenho
apresentada por Stahel (2016).
O design do Berço ao Berço (Cradle to Cradle - C2C) é uma abordagem que
desconsidera a existência de resíduos nos processos produtivos. Desta forma, há um forte
investimento e desenvolvimento focando no design dos produtos de maneira que os projetos
tornem a recuperação dos produtos no fim da vida facilitada (WEETMAN, 2019).
A terceira abordagem citada é a ecologia industrial. Esta é fundamentada no estudo
dos fluxos de energia e materiais nos sistemas, visando a criação de ciclos fechados e
eliminação de subprodutos indesejados (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013B).
Este tipo de abordagem é a que pode ser vista em pólos industriais (LUZ, 2017). Ao se ter um
parque eco industrial, a relação estabelecida entre as partes é chamada de simbiose industrial.
A economia azul, quarta abordagem citada, é um movimento que insiste em determinar
soluções de acordo com as características físicas e ecológicas locais. Essa abordagem utiliza a
gravidade como fonte de energia principal (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013B).
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A abordagem de estudar os ciclos naturais e, então, imitar ao criar processos e designs
a serem utilizados pelos humanos é chamada de biomimetismo (WEETMAN, 2019). O
biomimetismo tem os seguintes três pontos chaves: natureza como modelo, natureza como
medida e natureza como mentor.
A permacultura é a abordagem da economia circular no campo da agricultura, e visa o
desenvolvimento de ecossistemas produtivo agrícolas que possuam a diversidade, estabilidade
e resiliência de ecossistemas naturais (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013B).

2.2.3. CASOS DE APLICAÇÃO DE ECONOMIA CIRCULAR

Nesta seção serão apresentadas algumas aplicações da economia circular: a nível de
países, de empresas, e de processos e produtos.

2.2.3.1. PAÍSES PIONEIROS

De forma geral, a economia circular representa uma economia, de fato, sustentável,
onde emissões, subprodutos e bens descartados pelos consumidores se tornam insumos em
novos ciclos de produção (WEETMAN, 2019). Ogunmakinde (2019) ressalta que este modelo
econômico tem como objetivo sintonizar o desenvolvimento com os três pilares do
desenvolvimento sustentável.
No pilar social, é necessária a cooperação de diversos setores da sociedade. Avaliando
o viés econômico, são criadas oportunidades de empregos. No pilar ecológico, diminui a
demanda de recursos naturais, possibilitando o aperfeiçoamento dos ecossistemas. O autor
ressalta a importância do desenvolvimento de legislações e políticas sustentáveis, ou seja,
reafirma a importância da dimensão política (OGUNMAKINDE, 2019).
Três países são considerados pioneiros na questão de estruturar a economia circular
em um nível nacional - Alemanha, Japão e China (OGUNMAKINDE, 2019). Tais países são
exemplos da importância da dimensão política, uma vez que são casos da implementação da
economia circular da forma top-down. Ou seja, políticas e legislações foram elaboradas e
aplicadas para que fossem cumpridas pelas empresas, indústrias e sociedade em geral.
No caso da Alemanha e do Japão, as legislações elaboradas tiveram foco em reduzir
resíduos e garantir a recuperação e reuso dos mesmos. O Japão investiu também na criação de
cursos sobre o tema em escolas, companhias e comunidades, na disponibilização de laboratórios
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de reciclagem nas escolas, além de outras ações que visam a inclusão de outros setores na
aplicação da economia circular no país (OGUNMAKINDE, 2019).
Na China, o interesse pela EC é devido aos grandes impactos na saúde e no meio
ambiente que o rápido e contínuo desenvolvimento econômico propiciou (GHISELLINI;
CIALANI; ULGIATI, 2016). Neste país, as legislações tiveram foco na eficiência de recursos,
em estimular uma produção limpa, controle de resíduos e emissões e diminuição da poluição.
Outro país que tem desenvolvido uma economia circular robusta é a Holanda,
responsável pela campanha “The Netherlands Circular Hotspot” cujo objetivo é que até 2050
seja implementada uma economia totalmente circular (LUZ, 2017).
Para esse fim foi desenvolvido um plano, no qual são estipuladas cinco intervenções:
apoio à investimentos; incentivos à mercados inteligentes, ou seja, reduzir
imperfeições e estimular mercados em direção ao uso dos materiais recicláveis e/ou renováveis;
apoiar modelos de negócios circulares, que possuem previamente uma análise de custo
benefício e um perfil de risco diferente daqueles da economia linear; desenvolver e disseminar
conhecimento, além de direcionar a inovação; criar condições e mercados que possibilitam uma
economia circular mundial (LUZ, 2017).

2.2.3.2. TRANSIÇÃO DE MODELO ECONÔMICO NO SETOR INDUSTRIAL
O design de produtos de forma favorável à sua reutilização, reciclagem, recuperação
de componentes e outras práticas é de suma importância. Diversas empresas já demonstraram
estar atentas a investir em novos designs, conforme exigido pelas legislações de alguns locais.
Mas essa mudança também ocorre devido a pressão da sociedade na busca de formas mais
sustentáveis de produção, principalmente por parte da população jovem. Este tipo de ação,
quando não parte de uma imposição da governança, é chamada de bottom-up.
A Philips desenvolveu uma forte abordagem para a transição da economia linear para
a circular, que é apresentada no fluxograma mostrado na figura 2.8, onde são exibidos os ciclos
produtivos. Nestes ciclos o foco é a minimização de resíduos e da extração dos recursos naturais
(PHILIPS, 2021B).
Ao analisar a figura 2.8, é possível perceber que o material é mais valioso quanto mais
próximo do produto final. Portanto, os plásticos reciclados ou que incluem reciclados são os
menos valiosos, dentre os ciclos.
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Figura 2.8: Ciclos produtivos
Fonte: Adaptado de PHILIPS (2021C)

A Philips, empresa de tecnologia de atuação internacional, apresenta em sua página da
web alguns exemplos de produtos e a porcentagem dos materiais reciclados aplicados. Um
exemplo é o ferro de passar roupa “Steam iron GC 37 series”, visto na figura 2.9, que é um dos
produtos verdes da empresa, apresentando pelo menos 30% de seus plásticos provenientes de
plásticos reciclados, dentre policarbonatos (indicado pelos itens 1, 2 e 3 na figura 2.9),
tereftalato de polibutileno (indicado pelo item 4 na figura 2.9), polipropileno, dentre outros
plásticos. A empresa estima que em 2014 13.000 toneladas de plástico reciclado foram
utilizados na produção de novos produtos (PHILIPS, 2021A).
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Figura 2.9: Ferro de passar roupa “Steam iron GC 37 series”
Fonte: Philips (2021B)

2.2.3.3. INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO

A Michelin, empresa internacional com forte presença no mercado europeu e na
América Latina de pneus, também apresenta abordagens em prol da economia circular e do
desenvolvimento sustentável. Dentre as iniciativas da empresa, podem ser destacadas a
abordagem 4 R’s e o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) com foco em
tecnologias sustentáveis.
O plano de gestão 4 R’s da Michelin (MICHELIN, 2021A) se refere à: reduzir o
consumo dos recursos naturais, maior eficiência economia e maior desempenho do produto;
reusar, que tem foco em reparar e reutilizar; reciclar, com a finalidade de coletar os pneus
usados e reciclá-los; e, por último, renovar.
Como parte da abordagem de investimento em P&D, a Michelin validou o uso de
plásticos reciclados utilizando uma enzima desenvolvida pela empresa Carbios, para
despolimerizar o PET, presente em garrafas ou roupas de poliéster, por exemplo (MICHELIN,
2021B). E neste processo de reciclagem por despolimerização, o PET obtido possui a mesma
qualidade que o PET virgem.
A empresa Michelin, então, desenvolveu fibras de PET utilizando o PET reciclado por
esta enzima na produção de pneus, com o objetivo de alcançar uma economia circular e não se
atendo mais à necessidade de PET virgem, que por sua vez é obtido de fontes fósseis
(MICHELIN, 2021B).
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2.3. AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA

A avaliação de ciclo de vida é uma ferramenta de análise e nesta seção serão
apresentadas: definição, contextualização histórica do desenvolvimento da ACV, e a
metodologia da ferramenta.

2.3.1. DEFINIÇÃO

A avaliação de ciclo de vida (ACV) é um método quantitativo para o estudo dos
impactos ambientais (CAFFREY e VEAL, 2013) de processos ou produtos e para trabalhar
eco-design e eco-inovação (ALBERTÍ et al., 2017). Essa ferramenta de análise tem como
objetivo avaliar o ciclo de vida por inteiro e comparar diferentes alternativas de produtos e
processamentos (VIMPOLŠEK et al., 2019), através de uma modelagem da realidade
simplificada (DUAILIBE, 2018)
De acordo com Albertí et al. (2017), o escopo da ACV, inicialmente desenvolvido a
partir de 1970, é focado no aspecto ambiental e tem sido utilizado principalmente para
quantificar os impactos ambientais de produtos e processos. O autor Curran (2013) destacou
que o surgimento desta metodologia teve origem na necessidade de uma ferramenta ambiental
capaz de fornecer informações para auxiliar na tomada de decisões de gerentes e stakeholders,
considerando a abordagem cradle-to-grave (berço-ao-túmulo), a cradle-to-cradle (berço-aoberço), e a cradle-to-gate (berço-ao-portão). No entanto, o fornecimento das informações de
forma mais concisa não pode acarretar em uma total simplificação das informações e dos dados,
pois isso acarretaria em perda de credibilidade (TAKEDA, 2008).
Os autores Zanghelini, Cherubini e Soares (2018) e Curran (2013) ressaltam que a
metodologia da ACV, dentre as demais metodologias e ferramentas que fornecem a comparação
de diversos cenários, é considerada bastante robusta, sendo, portanto, amplamente utilizada
para avaliação de alternativas e tomadas de decisões.
No entanto, ambos apontam que, apesar de ser uma metodologia robusta, os resultados
são pautados na interpretação do usuário e, podem originar diferentes resultados para os
mesmos produtos ou processos avaliados. Pode-se notar então que a utilização da ACV fornece
resultados mais íntegros se utilizada em conjunto com outras metodologias de avaliação e
tomada de decisão, como, por exemplo, a Análise de Decisão por Multicritérios
(ZANGHELINI, CHERUBINI E SOARES, 2018).
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Outras motivações para a utilização da ACV, além do fornecimento de dados para
tomada de decisões, são: identificação de pontos fortes e fracos dos produtos e das
oportunidades de melhorias nos produtos, bem como seu projeto; cumprimento das legislações
(RIBEIRO, 2009); seleção de indicadores relevantes; rotulagem ambiental, dentre outros (NBR,
2009).

2.3.2. HISTÓRICO

Inicialmente, o foco dos indicadores era centrado nos aspectos ambientais, mas a partir
da década de 1980 o aspecto econômico passou a ser abarcado nesta avaliação através da
avaliação de custo de ciclo de vida (CCV), e no início do século XXI foi adicionado o aspecto
social através da social-ACV (ALBERTI et al., 2017; SARAIVA, 2016).
Em 1993, a Society of Environmetal Toxicology and Chemistry (SETAC) publicou o
primeiro guia para a aplicação da ACV, com o nome de “Código de Prática”. E em 1996, a
United Nations Environment Programme (UNEP) publicou o “Life Cycle Assessment”
(RIBEIRO, 2009). A partir de 1997, foram publicadas as normas ISSO (International Standard
Organization) 41040 até ISO 41043, referentes, respectivamente, aos princípios e estrutura, à
definição de objetivo, escopo e análise de inventário, à avaliação de impacto de ciclo de vida e
à interpretação de ciclo de vida (RIBEIRO, 2009).
Essa evolução da ACV, primeiro documentada pela SETAC, posteriormente pela
UNEP e mais recentemente pelas normas ISO, representa o desenvolvimento de uma
metodologia mais robusta que abarca, não apenas os aspectos ambientais, mas os demais
aspectos da sustentabilidade.
Em 2006, foram publicadas duas novas normas ISO em substituição às quatro
anteriores. A ISO 41040, que manteve seu foco nos princípios e estrutura da ACV. E a ISO
41044, que define os requisitos e as diretrizes para a execução da ACV (RIBEIRO, 2009). A
metodologia ISO pode ser vista na figura 2.10.
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Figura 2.10: Metodologia da ACV descrita pelas normas ISO.
Fonte: RIBEIRO (2009)

De forma geral, através de toda a evolução da metodologia, foram compostas por 4
etapas que se comunicam: definição de escopo e objetivo, análise do inventário, avaliação de
impacto, interpretação (ISO) ou avaliação de melhorias (UNEP e SETAC). No presente
trabalho, ao falar em metodologia de ACV, está sendo utilizado a metodologia ISO como
referência.

2.3.3. METODOLOGIA DA ACV

A primeira etapa da metodologia da ACV é a definição do objetivo e escopo. Na
definição do objetivo devem ser declaradas a motivação de o estudo ser realizado e o públicoalvo. Já a definição do escopo é mais complexa, e deve garantir o entendimento das fronteiras
dos processos e sistemas a serem avaliados: as entradas (inputs) e saídas (outputs), as
limitações, a unidade funcional e os procedimentos necessários (NBR, 2009).
Na tabela 2.1 é possível visualizar um exemplo da definição de um escopo, envolvendo
o produto, função, unidade funcional, e fluxo de referência.

Tabela 2.1. Exemplo de definição de itens do escopo da ACV
Produto

Função

Unidade
Funcional

Desempenho
dos produtos

Fluxo de
referência

Xícara de
plástico

Servir doses de
café

1000 doses de
café

1 dose/xícara

1000 xícaras

Xícara de louça

Servir doses de
café

1000 doses de
café

100 doses/xícara

10 xícaras

Fonte: Adaptado de RIBEIRO (2009).
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A partir desse exemplo é possível perceber a relevância da definição de uma unidade
funcional que traduza o que se deseja avaliar.
A segunda etapa, de análise de inventário de ciclo de vida (ICV), inclui as sub etapas
de coleta de dados e dos cálculos (NBR, 2009). Essa etapa é a de maior consumo de recursos
financeiros e tempo (RIBEIRO, 2009).
A obtenção dos dados pode ser realizada através de questionários ou avaliação de
dados internos da empresa, por meio de experimentos práticos ou medições locais, ou ainda por
meio de bancos de dados genéricos, como, por exemplo, o banco de dados da Ecoinvent
(DUAILIBE, 2018). Outra atividade importante nesta etapa é a validação dos dados, que pode
ser realizada através de balanços (mássicos e energéticos), por exemplo (DUAILIBE, 2018).
Na figura 3.11 é possível observar um fluxograma para o procedimento da análise do
inventário, que é essa terceira etapa da metodologia.

Figura 2.11: Etapa de análise do inventário, simplificada.
Fonte: Ribeiro (2009)
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Uma vez que os dados foram coletados, validados, aplicados e os resultados foram
compilados em tabelas, é realizada a avaliação do impacto do ciclo de vida (AICV) (NBR,
2009). Nessa etapa, há elementos obrigatórios e opcionais. Os elementos obrigatórios são:
- seleção de categorias de impacto, indicadores e modelos de caracterização;
- classificação dos itens do inventário em categorias dos impactos ambientais, e uma
análise qualitativa;
- e caracterização, que consiste em uma análise quantitativa dos itens do inventário
com as categorias de impactos.
Os elementos opcionais são:
- normalização, de acordo com valores de referência; agrupamento;
- e valoração, de forma a identificar um indicador do desempenho ambiental
(RIBEIRO, 2009).
Por fim, a quarta etapa é constituída pela interpretação do ciclo de vida, onde as
constatações feitas na terceira etapa são desenvolvidas em conclusões e sugestões para a tomada
de decisões (NBR, 2009). Nessa etapa é construído o relatório que contenha informações sobre
os resultados das etapas anteriores, as escolhas metodológicas realizadas, principalmente, na
segunda e terceira etapas; juízos de valores admitidos pelos que elaboraram o estudo e as
relações (RIBEIRO, 2009). Vale ressaltar que as quatro etapas que compõem a metodologia de
ACV se comunicam entre si durante toda a análise, de modo que um dado coletado pode passar
por uma interpretação e gerar uma revisão na fronteira do sistema, por exemplo.
Para facilitar o desenvolvimento dos estudos de uma ACV foram desenvolvidos
softwares. Esses softwares auxiliam no gerenciamento do inventário, na coleta de dados através
de bancos de dados internos ao software ou não, e auxiliam na AICV e na apresentação dos
resultados. Alguns dos softwares mais utilizados são o GaBi, o SimaPro e o OpenLCA.
Para fins de exemplificação da etapa de definição do escopo, na figura 2.12
(VIMPOLŠEK et al., 2019) um diagrama de um sistema de gerenciamento de resíduo está
apresentado, ou seja, uma ACV partindo da abordagem gate-to-grave. Nessa abordagem os
impactos nas etapas de extração e manufatura não são considerados (DUAILIBE, 2018).
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Figura 2.12: Sistema de gerenciamento de resíduos.
(Fonte: Adaptado de VIMPOLŠEK et al., 2019).

A avaliação realizada é referente à caracterização dos resíduos, coleta e transporte dos
mesmos. As entradas são: o cronograma de coleta, as distâncias percorridas, o tempo de
operação, a velocidade de viagem e o consumo do combustível. As saídas, ou seja, resultados
dos cálculos, são por sua vez: distâncias totais percorridas, consumo de tempo total, consumo
de combustível total e total de emissões. Por fim, os cenários comparados pela avaliação são o
descarte ou recuperação dos resíduos (VIMPOLŠEK et al., 2019).
É importante ressaltar que apesar da ACV ser uma ferramenta de avaliação de
impactos amplamente disseminada e utilizada, existem outras, tais como Algoritmo de Redução
de Resíduos, Avaliação de Risco Ambiental Global, Pegada Ecológica, dentre outros que
também se aplicam a avaliação de impactos de processos e produtos (DUAILIBE, 2018).
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2.4. INDICADORES

Indicadores são representações quantitativas ou qualitativas de sistemas ou
subsistemas. Ao analisar sistemas naturais percebe-se que são complexos e que envolvem
muitas variáveis e espécies/itens a serem quantificados, portanto, deve-se definir variáveis e
espécies/itens chaves, de forma que estes representem bem o sistema geral (BELL; MORSE,
2008). Bell e Morse (2008) ressaltam que a dificuldade em avaliar sistemas é um problema
enfrentado por cientistas e biólogos há muito tempo, e que a abordagem comumente utilizada
é analisar a atuação dos componentes específicos isoladamente e em interação. A intenção é
apresentar, nesta seção, indicadores de sustentabilidade e de circularidade, junto com exemplos
para ilustrar suas aplicações.

2.4.1. INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

2.4.1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO
A importância de ter um sistema de indicadores é facilitar a obtenção das informações
sobre os processos envolvidos no sistema, assim como avaliá-los e condensar os dados obtidos
de forma a promover o entendimento (DUAILIBE, 2019). No entanto, os autores Zore, Cucek
e Kravanja (2018) ressaltam que muitos indicadores são apenas qualitativos, principalmente ao
abordar os aspectos sociais da sustentabilidade. A ausência de uma única e robusta abordagem
para medir o desenvolvimento sustentável e o fato de que os indicadores não são universalmente
aplicáveis são outros pontos de atenção (ZORE; ČUčEK; KRAVANJA, 2018).
Fundamentalmente os indicadores de desenvolvimento sustentável criados até hoje
podem ser divididos em três gerações: indicadores ambientais; indicadores de desenvolvimento
sustentável que não apresentam a devida articulação entre as dimensões econômico, ambiental
e social; e indicadores de desenvolvimento sustentável que apresentam essa articulação
(ARAÚJO, FERNANDES, RAUEN, 2015). A geração de maior interesse é a de indicadores
mais recentes que buscam a articulação entre as dimensões.
Sikdar (2012) apresenta sugestões para que as análises quantitativas e qualitativas da
sustentabilidade de sistemas sejam executadas, ilustradas na figura 2.13. Primeiramente, a
definição das fronteiras do sistema a ser analisado, em seguida considerar os possíveis
indicadores e/ou métricas relevantes que descrevem o sistema inicialmente definido. Depois,
priorizar indicadores e métricas, ou seja, escolher as que melhor descrevem o sistema. Por fim,
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realizar uma análise que forneça os dados necessários para serem aplicados nos indicadores
e/ou métricas.

Figura 2.13: Etapas para condução de análises quantitativas e qualitativas
Fonte: Elaboração própria

2.4.1.2. ESPECIFICAÇÕES:

CRITÉRIOS

E

CARACTERÍSTICAS

PARA

SELEÇÃO DOS INDICADORES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O documento “Discussion paper on Principles of Using Quantification to
Operationalize the SDGs and Criteria for Indicator Selection” (UNITED NATIONS
STATISTICS DIVISION, 2015) define os critérios importantes para a seleção dos indicadores
de desenvolvimento sustentável, com relação às ODS (UNITED NATIONS STATISTICS
DIVISION, 2015): relevância, tanto com as metas das ODS quanto com as políticas, e
aplicáveis a níveis apropriados; metodologicamente correto; mensurável; facilidade de
comunicar e acessar; limitada em número e resultado focado em nível global.
A OECD (2003), por sua vez, define três critérios principais para seleção de
indicadores ambientais: relevância política e utilidade, sendo capaz de representar tendências,
ser responsivo às mudanças ambientais, ser possível definir valores de referência; mensurável,
ser bem documentado e apresentar dados de qualidade, e atualizável em intervalos regulares; e
exatidão de análise, sendo bem fundamentado nos conceitos teóricos que atravessa.
Ainda sobre os critérios dos indicadores, a WBCSD (World Business Council for
Sustainable Development) (apud Eik et al., 2002) define que devem ser relevantes e
significativos para o meio ambiente e à saúde humana, serem capazes de apresentar dados
concisos para auxiliar na tomada de decisão, serem bem definidos, mensuráveis e verificáveis,
dentre diversos outros parâmetros. É possível perceber que os critérios apresentados
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anteriormente são bastante similares, se sobrepondo ou se complementando, e alguns comuns
a todos são a relevância e a mensurabilidade.
Os autores Harger e Meyer (1996) apresentam características que os indicadores de
sustentabilidade devem possuir, sendo: simplicidade; escopo, deve abranger ao máximo as
atividades humanas relacionadas a economia e meio ambiente, sem se sobreporem;
quantificação; avaliação, sendo possível monitorar as variáveis desejadas; sensibilidade, de
forma que as variáveis realmente demonstrem as alterações sofridas; “timeliness”, sendo
possível definir padrões e tendências.
Quanto a classificação dos indicadores de sustentabilidades, Bell e Morse (2008)
apresentam três tipos de indicadores: de estado, que representam o estado de uma variável, que
pode ser a concentração de um poluente na água; de força motriz (ou controle, ou processo ou
pressão), que tem como objetivo medir um processo, que por sua vez, influência nas variáveis
de estado, como por exemplo a taxa em que um poluente é transmitido ao meio; de resposta,
este último tipo tem como objetivo medir o progresso nas respostas de governanças para que os
valores dos outros dois tipos de indicadores estejam adequados. Já a OECD (2003) classifica
os indicadores em assuntos ambientais, indicadores socioeconômicos setoriais e indicadores
gerais.

2.4.1.3. ALGUMAS APLICAÇÕES

Na literatura, os indicadores de circularidade são divididos em nível macro (cidade,
país), meso (parques industriais) e micro (produto, organização e consumidores individuais).
Podem ser quantificados a partir de diferentes parâmetros (valor econômico, massa, energia) e
em função de diferentes variáveis (fluxos, ações, mudanças de estoque) ou proporções
(LINDER et al., 2017). A seguir, diferentes aplicações serão abordadas.

2.4.1.3.1. À NÍVEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS (NÍVEL MACRO)

Se tratando especificamente sobre os indicadores para os ODS, os autores Hák,
Janousková e Moldan (2016) ressaltam a necessidade de uma estrutura robusta de indicadores
para promover conexão e evitar arbitrariedade. No entanto, esta necessidade pode ser estendida
para indicadores de sustentabilidade de empresas ou governanças, a nível nacional ou
internacional.
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Uma estrutura de indicadores robusta indica o desenvolvimento dos indicadores com
foco nos ODS e nas metas e que sejam construídos de forma que se comuniquem, garantindo a
integridade do conjunto (Hák, Janousková e Moldan, 2016). Estas estruturas podem ser a nível
regional, nacional ou internacional, e podem ser específicas para tópicos, como por exemplo
saúde ou mobilidade urbana. Ou podem ser focadas em um ODS especificamente, como por
exemplo no caso da ODS 11 que se refere ao desenvolvimento de ambientes urbanos
sustentáveis, e, portanto, diversos municípios possuem seus planos de ação e indicadores
específicos.
No nível macro, os indicadores medem o impacto socioeconômico da economia
circular implementado por países ou cidades, além de auxiliar na avaliação, monitoramento e
melhorias de políticas e programas, e tem recebido investimentos pesados pela Comissão
Europeia, Japão e China, que tem utilizado a abordagem da Análise de Fluxo de Materiais
(MFA) (LINDER et al., 2017; BANAITÉ, 2016).
O município de Niterói, onde se localiza alguns dos campos da Universidade Federal
Fluminense, por exemplo, disponibiliza relatório e um painel digital (SEPLAG, 2021) para
acompanhamento dos indicadores de sustentabilidade. A título de ilustração, no Relatório das
ODS do Município de Niterói constam 25 indicadores referentes à ODS 11 – Cidades e
Comunidades sustentáveis, 4 referentes à ODS 3 – Saúde e Bem-estar – e 10 referentes à ODS
4 – Educação de Qualidade (PREFEITURA DE NITERÓI, 2020).

2.4.1.3.2. À NÍVEL DE PARQUES INDUSTRIAIS (NÍVEL MESO)

Para o estudo de indicadores de sustentabilidade no setor industrial, outro aspecto
importante é a participação das partes envolvidas. Essas são também denominadas de
stakeholders e o conjunto destes interessados consiste na rede de stakeholders, que por sua vez
são as autoridades, companhias, funcionários, e também a comunidade na qual o
empreendimento está estabelecido (MOTA et al., 2017).
Na figura 2.14 é apresentado um fluxograma para o desenvolvimento dos indicadores
de desempenho ambiental em companhias. Partindo da definição do objetivo e escopo,
passando para a definição dos interesses e identificação dos aspectos relevantes. Em seguida, é
realizada a etapa do desenvolvimento da estrutura robusta de indicadores e sua posterior
aplicação na organização. Por fim, a elaboração do relatório (EIK et al., 2002).
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Figura 2.14: Fluxograma das etapas para elaboração de indicadores de desempenho ambiental.
Fonte: Adaptado de EIK et al. (2002)

Para este nível, pode-se avaliar a troca de materiais entre indústrias e sistema urbano,
como os métodos que utilizam a abordagem de Análise de Fluxo de Materiais (MFA),
permitindo incluir o número total de empresas, diversidade de setores industriais envolvidos
nas atividades, o grau de conectividade entre as indústrias, entre outros (GENG et al., 2012).
Como exemplo de indicadores meso tem-se o consumo de energia e de água por unidade de
valor de produção industrial, a taxa de reciclagem de resíduos sólidos industriais, a proporção
industrial de reutilização de água e a quantidade total de resíduos sólidos industriais para
disposição final (GENG et al., 2012).

2.4.1.3.3. À NÍVEL DE PRODUTO, ORGANIZAÇÃO E CONSUMIDORES
(NÍVEL MICRO)

A relação existente entre consumidores e empresas mudou e vem mudando
continuamente, impactando diretamente no modelo econômico (HUANG; TU; KUO, 2017).
Esta mudança impacta , também, no desenho industrial dos produtos. Nos níveis macro e meso,
as métricas desenvolvidas se encontram mais bem estabelecidas, porém ainda são encontradas
controvérsias para medir a circularidade das organizações e dos seus produtos.
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Para o caso específico de produtos plásticos, Huang, Tu e Kuo (2017) apresentam a
relação entre o projeto/design sustentável, o sistema de serviço e o processo de moldagem de
plástico. A relação entre o sistema de serviço e o desenho sustentável é pautado na questão
ambiental, a relação entre o desenho sustentável e o plástico moldado é o desenvolvimento de
produto, e a relação entre o plástico moldado e o sistema de serviço é uma introdução teórica.
Para a avaliação do desenvolvimento sustentável de produtos, de forma geral, os
autores Araújo, Fernandes e Rauen (2015), primeiramente, pontuam as quatro etapas do ciclo
de vida do processo dos produtos e depois estabelecem os indicadores sobre essas etapas
considerando as dimensões ambiental, social e econômica. São as quatro etapas: produção e
manufatura; consumo e uso; eliminação e descarte; e reciclagem e redesenho. Na tabela 2.2 é
possível visualizar os indicadores identificados por Araújo, Fernandes e Rauen (2015) para o
desenho industrial sustentável de produtos, bem como a unidade do indicador.
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Tabela 2.2: Indicadores de sustentabilidade para o desenvolvimento de design de produtos
Etapa

Dimensão

Ambiental

Indicador

Unidade

Demanda de energia para produção: quantidade de recursos naturais
utilizados como fonte de energia

Percentual de energia utilizada na produção, toneladas
equivalentes de petróleo por produto produzido

Diversidade de matérias para produção: número de materiais necessários,
quantidades proporcionais destas matérias-primas, perdas de materiais
durante a implementação do processo

Número total, percentagem de matéria por produto

Grau de toxicidade da produção ou produto final: cálculo da emissão de
gases de efeito estufa, geração de resíduos, lançamento de efluentes,
utilização de materiais tóxicos
Autogestão: trabalhadores responsáveis por suas decisões e resultados da
produção de forma coletiva

Produção/
Manufatura
Social

Tonelada

Número de reunião mensal e número de trabalhadores

Capacitação de mão de obra: oferta de treinamento e cursos para melhoria
contínua, despesa da empresa em programas de formação e na qualificação
profissional
Real por funcionário e/ou ator envolvido
Normas Trabalhistas: despesa da empresa com a saúde, distribuição de
equipamento de proteção individual, vale transporte ou combustível,
pagamento adequado de benefícios
Comércio justo e participação nos lucros

Reais, percentagem do lucro presumido

Consumo de Energia

Toneladas equivalentes de Petróleo, percentagem do consumo
total de energia

Ambiental

Geração de resíduos ou emissões de poluentes

Toneladas, número de eventos de geração de resíduos ou
emissões por cada 1000 produtos

Social

Qualidade de trabalho dos atores sociais envolvidos

Número total de acidentes de trabalho, número total de queixas

Econômico

Carga transportada por tipo de transporte

Tonelada-quilômetros, percentagem de carga total transportada

Econômico

Consumo e
Uso

42

Etapa

Dimensão

Indicador

Unidade

Produtos certificados

Número total de produtos ou serviços rotulados

Demanda energética durante o uso do serviço

Número total de produtos ou serviços certificados pelo SELO
PROCEL do INMETRO

Evolução do preço dos diversos produtos ou serviços

Real por unidade produzida

Modularidade e desmontagem

Classes de eficiência

Investimentos e despesas na gestão de resíduos

Reais, toneladas

Reciclabilidade de matéria prima

Toneladas

Social

Queixas ou reclamações por razões ambientais

Número de queixas ou reclamações por ano

Econômico

Carga transportada por tipo de transporte

Tonelada-quilômetros, percentagem de carga total transportada

Ambiental

Facilidade de reconhecimento de materiais

Classificação de matéria-prima

Reuso

Número total de partes de produtos/serviços reaproveitados

Atualização

Classes de eficiência

Reciclagem

Proporção de material reciclável em toneladas, dias

Revenda e redistribuição

Classes de eficiência

Ambiental
Descarte e
deposição

Reciclagem,
reuso e
redesenho

Social

Econômico
Fonte: (Adaptado de ARAÚJO; FERNANDES; RAUEN, 2015)
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Enquanto a tabela 2.2 apresenta os indicadores a nível de produto de maneira geral, os
autores Huang, Tu e Kuo (2017) estabelecem a base para os indicadores nas dimensões do
processo de produtos plásticos especificamente. As dimensões do processo são: suporte ao
serviço, integração do desenho, seleção de materiais, processo de manufatura, controle de
qualidade e reuso e reciclagem.
Dentro dessas dimensões, são definidos aspectos serem considerados na definição dos
indicadores:
- Suporte ao serviço: Gestão da cadeia de abastecimento verde, Avaliação do ciclo de
vida do serviço, Sistema de reciclagem e remanufatura, Regulações ambientais, Serviços de
Manutenção;
- Integração do desenho: Substituição do módulo do projeto de conexão, fácil de
desmontar e substituir, melhorar a força da estrutura, Simplificação da estrutura do módulo de
desmontagem, Projeto de moldes de múltiplos slots;
- Seleção de materiais: Características do material, Materiais biodegradáveis,
Materiais livres de chumbo e halogênios, Materiais compatíveis e simplificados, Material leve;
- Processo de manufatura: Usar a manufatura de forma eficiente, Redução da produção
de desperdícios, Redução das descargas elétricas das máquinas, usar análise de tecnologia
virtual, Tratamento de superfície ambiental, reduzir a técnica de formação de adesivo;
- Controle de qualidade: Estabelecimento de uma base de dados, Qualidade de controle
de entrada, Controle de processo, Medidas precisas, Gestão de armazenamento;
- Reuso e reciclagem: Marca verde; estabelecer um sistema de reciclagem;
Recuperação de recursos naturais; Gestão de reciclagem de recursos.
Foram apresentados indicadores de sustentabilidade para o desenho industrial de
produtos em geral assim como os principais aspectos a serem considerados na definição dos
indicadores para produtos plásticos.
Com isso, é interessante notar, também, os aspectos de maior relevância na definição
de indicadores em sistemas de reciclagem. Para estes sistemas, que representam uma etapa ou
dimensão abordada no estudo de produtos em geral, e, também específicos, como plásticos, os
autores Agamuthu (2012 apud DUAILIBE, 2019) e Haghighi, Torabi e Ghasemi (2016)
apontam os seguintes indicadores:
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Tabela 2.3: Indicadores de sustentabilidade para sistemas de reciclagem
Dimensão

Indicadores

Indicadores

(HAGHIGHI; TORABI; GHASEMI, 2016)

(AGAMUTHU, 2012 apud DUAILIBE, 2019)

Flexibilidade de produção

Quantidade de produto/serviço vendido

Custo de entrega

Vendas líquidas

Investimento em design sustentável

Custo líquido no sistema

Tempo de entrega

Critério de custo

Taxa de rejeição de fornecedor

Suporte governamental

Qualidade de serviço

-

Quantidade de poluição

Consumo líquido de energia

Econômico

Ambiental

Certificação ISO 14001
(Gestão Ambiental)

Materiais perigosos

Consumo de matéria-prima

Consumo de água
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Dimensão

Indicadores

Indicadores

(HAGHIGHI; TORABI; GHASEMI, 2016)

(AGAMUTHU, 2012 apud DUAILIBE, 2019)

Número de produtos verdes

Substâncias que destroem a camada de ozônio

-

Emissão de gases do efeito estufa

-

Efeitos tóxicos gerados pela poluição

Satisfação do cliente

Aceitação pública

Saúde e segurança dos trabalhadores

Satisfação social

-

Crescimento da população

-

Aspectos demográficos e econômicos relativos ao estilo de vida

-

Padrões de consumo e de produção da população

Social
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Os indicadores, ou a combinação de vários, são essenciais para avaliar o desempenho
de um país, de uma organização ou de um produto em relação aos princípios da
sustentabilidade.
Um grande desafio atual pode ser resumido na dificuldade da padronização da medição
da sustentabilidade a nível global, isto é, como as empresas e governos podem garantir de modo
sistêmico que estão sendo sustentáveis e o quanto. Para isso, são necessárias medidas robustas
e legítimas de circularidade em uma atuação conjunta entre as esferas do poder para avaliar a
eficiência da sua implementação em todos os níveis, como pode ser visto nos exemplos dados
nas seções anteriores.
Dentro deste contexto, o intuito neste trabalho foi apresentar de forma geral o
desenvolvimento dos indicadores e algumas aplicabilidades e exemplos, sem a intenção, no
entanto, de abordar exaustivamente a literatura do tema.

2.4.2. INDICADORES DE CIRCULARIDADE

Nesta seção, será apresentada uma contextualização referente aos indicadores de
circularidade e como eles são construídos, em conjunto com casos de aplicação.
2.4.2.1. DEFINIÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A economia circular, discutida na seção 2.2 do presente documento, também deve ser
medida, tal como a sustentabilidade o é, através de indicadores qualitativos e quantitativos. De
acordo com Moraga et al. (2019), as estratégias da economia circular podem ser agrupadas em:
preservação de funções, de produtos, de componentes, de materiais ou de energia, podendo-se
também utilizar a economia linear como referência para a avaliação da economia circular.
Existem iniciativas tomadas, como da Fundação Ellen MacArthur, que identificou
quatro categorias para a avaliação da circularidade neste nível: produtividade dos recursos,
atividades circulares, geração de resíduos, energia e emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa),
como será apresentado mais adiante (PAULIUK, 2018). Em 2015, a Fundação em conjunto
com a Granta Design criou o projeto denominado “O Projeto de Indicadores de Circularidade”,
que fornece às empresas uma metodologia e ferramentas da web para avaliar o desempenho de
um produto ou empresa no contexto de economia circular, permitindo que as empresas estimem
o quão avançado eles estão em sua jornada de linear a circular (ELLEN MACARTHUR
FOUNDATION, 2015). Outros indicadores de circularidade também desenvolvidos pela
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fundação supracitada é o indicador MCI (Material Circularity Indicator, Indicador de
Circularidade de Materiais), que será discutido mais adiante.
Outros autores, como Linder et al., (2017), apresentam um índice de circularidade
financeira como a proporção do valor econômico recirculado dos componentes em fim de ciclo
de vida sobre o valor total do produto. Di Maio e Rem (2015 apud PAULIUK, 2018) propõem
o índice de economia circular (CEI) como valor material (reciclagem) em percentagem do valor
do material (novo produto). Scheepens et al., (2016 apud PAULIUK, 2018) propõem um
indicador que relaciona os custos de redução da poluição ambiental das atividades econômicas
com o valor de mercado dos produtos e serviços fornecidos.
Apesar de existirem autores com diferentes formas de apresentar os fundamentos dos
indicadores de circularidade, como design para a redução, reutilização, reciclagem,
remanufatura, reclassificação dos materiais e utilização de energias renováveis (AGUIAR et
al., 2020), ou esgotamento de recursos naturais, em uso, e vida útil (MORAGA et al., 2021),
ou ainda entrada de materiais, eco-design, produção, consumo e reciclagem de resíduos (EEA,
2016), todos são permeados pelo objetivo de avaliar um modelo econômico restaurativo, que é
o circular.
Além dos princípios fundamentais supracitados, Moraga et al (2021) ressaltam a
relevância do tempo como parâmetro chave da economia circular, uma vez que as estratégias
que focam em aumentar o tempo de vida dos produtos são do tipo que tornam os ciclos de vida
dos produtos mais longos. Por outro lado, as estratégias que focam no fim de vida dos produtos,
seja reciclagem, reuso, ou outra, são do tipo que resultam no fechamento dos ciclos (MORAGA
et al, 2021). Os indicadores de Longevidade e o de Circularidade dos Materiais, que serão
apresentados na próxima seção, são do primeiro tipo, ou seja, são do tipo que focam na
avaliação do tempo de vida de recursos e produtos.
Os indicadores são muito importantes para medir o progresso em um dado campo,
nesse caso, medir o progresso na transição da economia linear para a circular (ELLEN
MACARTHUR FOUNDATION, 2021A).
Pode-se notar na literatura científica diversos conceitos e metodologias aplicados na
avaliação do desempenho de empresas, da sociedade e do meio ambiente por meio de mudanças
globais constantes no que diz respeito à sustentabilidade. Apesar de muitas vezes os conceitos
teóricos ocuparem maior espaço do que o teor prático dessas metodologias, eles representam
valor significativo para um estudo voltado para avaliação do desenvolvimento sustentável
(PEREIRA et al., 2014). A construção dos indicadores, portanto, se mostra como um grande
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desafio a fim de se colocar como uma ferramenta adequada para medir circularidade,
sustentabilidade e poder ser aplicado na tomada de decisão de um produto ou processo.
Na seção seguinte serão apresentados alguns indicadores referentes à economia
circular.

2.4.2.2.

EXEMPLOS DE INDICADORES DE CIRCULARIDADE

O documento “Circular economy in Europe” de 2016 da Agência de Meio Ambiente
europeu (European Environment Agency, EEA) apresenta questões para cada uma das
dimensões apresentadas anteriormente, e para cada uma dessas questões, apresenta sugestões
de indicadores a serem utilizados, bem como a disponibilidade deles no território europeu.
Esses indicadores estão compilados nas tabelas 2.4 a 2.8.
A disponibilidade de dados é segregada em 3 posições, “++” indicando a existência de
informação suficiente para a aplicação do indicador e/ou indicador já existente, “+” indicando
disponibilidade limitada de informações que pode ser utilizada para desenvolver um indicador
ou que já existe um indicador experimental e “-” indicando que não existe informação para a
criação do indicador.
É importante ressaltar que os indicadores apontados nas tabelas 2.4 a 2.8 são
indicadores desenvolvidos e apontados pela EEA, sendo, portanto, ambientados na Europa.

Tabela 2.4: Indicadores referentes à entrada de materiais
Entrada de materiais

Questão

Indicadores

As entradas de materiais estão

Consumo interno de materiais ou consumo

diminuindo?

de matérias-primas
Proporção de perdas de materiais nos ciclos

A perda de materiais está

de materiais críticos

Disponibilidade de
dados

++

+

diminuindo?
Desvio de resíduos de aterro
O peso de materiais reciclados
nas entradas de materiais está
crescendo?

Peso dos materiais secundários no consumo
total de materiais

++

+
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Entrada de materiais

Questão

Indicadores

Os materiais usados são

Peso dos materiais sustentáveis certificados

explorados de forma sustentável?

no uso de materiais (críticos)

Disponibilidade de
dados

+

Fonte: Adaptado de EEA (apud EY, 2020)

A diminuição na entrada de materiais está, provavelmente, relacionada à diminuição
de matéria virgem extraída e ao aumento no uso de materiais reciclados e componentes
reutilizados, estando diretamente relacionado à circularidade de um processo.

Tabela 3.5: Indicadores referentes ao eco-design
Eco-design
Questão

Indicadores

Disponibilidade de
dados

Os produtos são desenhados para
durar mais tempo?

Durabilidade ou período de vida útil
comparado com a média da indústria para
produtos similares

-

Os produtos são desenhados para
serem desmontados?

Tempo e número de ferramentas necessárias
para a desmontagem

-

Os materiais reciclados são
incluídos do design de produto?

Peso dos materiais secundários em novos
produtos

+

Os materiais são desenhados para
serem reciclados, evitando
poluição nos ciclos de
reciclagem?

Peso dos produtos onde existem opções de
reciclagem segura e eficiente

-

Fonte: Adaptado de EEA (apud EY, 2020)

Dentre os indicadores de eco-design, na tabela 2.5, apenas o referente à inclusão de
materiais reciclados já está desenvolvido e/ou possui dados suficientes para o desenvolvimento
do indicador, enquanto os demais ainda não. Possivelmente, isso ocorre por conta da dificuldade
de realizar a coleta de dados referentes às perguntas que dão origem aos indicadores.
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Tabela 2.6: Indicadores referentes à produção
Produção
Questão

Indicadores

Disponibilidade de
dados

A Europa está usando menos
materiais na produção?

Peso do consumo de materiais na produção
no PIB (potencialmente por setor)

+

A Europa está utilizando menos
(em volume e em número)
substâncias perigosas na
produção?

Entradas de substâncias classificadas como
perigosas

+

Produção de resíduos (nas atividades
produtivas)

++

Produção de resíduos perigosos nos
processos produtivos

++

Envolvimento das empresas das redes de
Economia Circular

-

Peso da atividade de refabricação nas
atividades industriais

-

A Europa está gerando menos
resíduos na produção?

As estratégias corporativas estão
considerando conceitos circulares
como a refabricação ou as ofertas
baseadas em serviço?

Fonte: Adaptado de EEA (apud EY, 2020)

A questão referente às substâncias tóxicas, à primeira vista pode não ter relação com
a circularidade, no entanto, é importante lembrar que a economia circular está inserida em um
contexto de sustentabilidade, que também inclui saúde e bem-estar humano. Além da questão
da contaminação do meio por essas substâncias. O indicador sem informações suficientes é
relacionado à questão de “estratégias corporativas”, que ressalta a dificuldade de quantificar ou
qualificar estratégias.

Tabela 2.7: Indicadores referentes ao consumo
Consumo
Questão

Indicadores

Disponibilidade de
dados

Os consumidores estão a mudar
os padrões de consumo para tipos
de bens e serviços menos
exigentes ambientalmente?

Pegada ambiental do consumo (incluindo
materiais)

+

Pegada ambiental dos materiais por euro
gasto

+

Os consumidores estão a usar os
produtos durante mais tempo?

Duração média atual de produtos
selecionados

-
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Consumo
Indicadores

Disponibilidade de
dados

Quota de mercado dos serviços de
preparação para reutilização e reparação
relativamente às vendas de novos produtos

-

Produção de resíduos (associada a atividades
de consumo)

++

Questão

O consumo está a produzir menos
resíduos?

Fonte: Adaptado de EEA (apud EY, 2020)

Com relação à questão de tempo de uso dos produtos pelos consumidores, os dados
são insuficientes para a elaboração dos indicadores. Isso se dá, possivelmente, pela dificuldade
em obter esses dados, pois são informações que variam de acordo com as classes sociais que
consomem o produto, ou seja, uma das possíveis informações demográficas.

Tabela 2.8: Indicadores referentes à reciclagem de resíduos
Reciclagem de resíduos
Indicadores

Disponibilidade de
dados

Taxas de reciclagem para diferentes tipos de
resíduos/materiais

++

Qualidade do material reciclado em
comparação com o material virgem

-

Até que ponto os materiais
mantêm o seu valor nos processos
de reciclagem evitando a saída do
ciclo?

Volume de negócios de materiais reciclados
chave

+

Até que ponto os sistemas de
reciclagem europeus estão
otimizados e são ambientalmente
e economicamente sustentáveis?

Efeitos ambientais e custos/receitas da
gestão de resíduos municipal na Europa

+

Questão

A reciclagem de resíduos tem
aumentado (em termos relativos)?

Fonte: Adaptado de EEA (apud EY, 2020)

Os indicadores de reciclagem abordam a qualidade dos materiais reciclados, pontuados
pelas primeiras duas questões e sobre os sistemas de reciclagem, apontados pela última questão
da tabela 2.8
Foram apresentados alguns indicadores nas tabelas 2.4 a 2.8, mas além destes, existem
iniciativas que se mostram muito importantes neste contexto, como o Indicador de
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Circularidade de Materiais, Indicadores de Transição Circular, Circulytics (EY, 2020) e o
Indicador de Longevidade (MORAGA, 2021).
Os indicadores de transição circular são um painel de indicadores desenvolvido pela
WBCSD. Esses indicadores têm como objetivo avaliar o desempenho das organizações na
economia circular, com foco nos seguintes quatro tópicos: identificação de oportunidades
circulares e riscos lineares; definição de uma base de referência e monitorar progresso; resposta
aos questionamentos dos consumidores e investidores; e alinhamento da cadeia de valor ao
nível das prioridades circulares partilhadas (WBCSD, 2019).
Enquanto que o Indicador de Longevidade apresenta a análise de tempo de uso de um
recurso, com base na soma do tempo de utilização do material pela primeira vez, o tempo de
uso sendo remanufaturado e o tempo de uso quando reciclado em um novo produto (MORAGA,
2021).
No presente trabalho, serão apresentados e discutidos o Indicador de Circularidade de
Materiais e o Circulytics nas seções a seguir.

2.4.2.2.1. INDICADOR DE CIRCULARIDADE DE MATERIAIS - MCI

O indicador de circularidade de materiais (MCI) foi desenvolvido pela Ellen
MacArthur Foundation em conjunto com a Granta Desing para ser utilizado na avaliação da
transição da economia linear para a circular tanto a nível de produtos como de empresas (EY,
2020). Vale ressaltar que a Ellen MacArthur Foundation é uma instituição mundialmente
conhecida na disseminação de conhecimentos e estudos sobre a economia circular e a Granta
Design é uma empresa líder em tecnologias da informação, fornecendo projetos, análises e
simulações de engenharia.
A nível de produto, o indicador pode ser utilizado no processo de desenvolvimento de
novos produtos, de forma a considerar a circularidade em diversos cenários (versões do
produto), como também na sintetização de informações a serem passadas para stakeholders.
A nível de empresa, o indicador pode ser utilizado para comparar a circularidade de
diferentes departamentos ou a nível da empresa toda, de forma a fornecer informações para os
stakeholders e tomadores de decisão, com relação a investimentos e outros. A Ellen MacArthur
Foundation recomenda que a metodologia do MCI seja utilizada em combinação com outros
indicadores, tais como indicadores de riscos ou indicadores de impacto.
A metodologia do MCI foi desenvolvida em cima de quatro princípios:
53

1)

uso de matérias primas provenientes de reuso ou reciclagem;

2)

reuso de componentes ou reciclagem de materiais após uso do produto;

3)

manter produtos em uso por mais tempo;

4)

fazer uso de produtos mais intensivamente.

Os dois primeiros princípios são referentes à parte restaurativa do fluxo, enquanto os
dois últimos princípios são aperfeiçoamentos a serem feitos nos produtos.
Essa metodologia considera, basicamente, três características principais: a massa de
material virgem utilizado (V), a massa de resíduos que não são reutilizados (W) e um fator (X)
que contabiliza o uso de um produto. O indicador fornece um valor de 0 a 1, onde 0 são produtos
que utilizam apenas materiais virgens – produto completamente linear – e 1 representa produtos
que utilizam apenas materiais reciclados – produto completamente circular.
A figura 2.15 ilustra os fluxos materiais com indicação das variáveis.

Figura 2.15: Fluxos materiais no processo
Fonte: Adaptado de ELLEN MACARTHUR FOUNDATION (2015)

A aplicação da metodologia, a nível de produto, é apresentada em 10 etapas, que serão
descritas a seguir.
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A primeira etapa é o cálculo da massa de matéria prima virgem (V), que é calculada a
partir da massa de produto produzido (M) e das frações provenientes de reciclagem (FR) e de
reuso (Fu):
𝑉 = 𝑀 . (1 − 𝐹𝑅 − 𝐹𝑈 ) (Equação 2.1)
A determinação da quantidade que é direcionada ao descarte é um pouco mais
complexa, pois é o cálculo de resíduo não recuperável que é caracterizado pelas correntes Wo,
Wc e Wf.
A segunda etapa é a determinação da massa de resíduo que é descartada sem ser
reciclada ou reusada (Wo), que depende da fração da massa do produto sendo coletada para
reciclagem (CR) e a fração da massa do produto que é destinado para reuso de componente (Cu)
é:
𝑊𝑂 = 𝑀 . (1 − 𝐶𝑅 − 𝐶𝑈 ) (Equação 2.2)
A terceira etapa é a estimativa da eficiência do processo de reciclagem (Ec), que é
determinada como a razão da massa de componentes reciclados (𝑚𝑖 (𝑜𝑢𝑡) ) pela massa que
entra (𝑚𝑖 (𝑖𝑛)) no processo de reciclagem (PAVLOVIC et al., 2020).

𝐸𝐶 =

(∑ 𝑚𝑖 (𝑜𝑢𝑡))
∑(𝑚𝑖 (𝑖𝑛))

. 100% (Equação 2.3)

A quarta etapa é a determinação da massa não recuperável no processo de reciclagem,
denominado por Wc.

𝑊𝐶 = 𝑀 . (1 − 𝐸𝐶 ). 𝐶𝑅 (Equação 2.4)
A quinta etapa é caracterizada pela determinação de massa de resíduo (Wf), não
recuperável, gerado no processo de produção de matéria prima reciclada, que também é
dependente de uma eficiência do processo de reciclagem denominada Ef. O fator de eficiência
EF é determinado de forma análoga ao fator Ec. E Fr é a fração de massa de matéria prima
proveniente de fontes recicladas.

𝑊𝐹 = 𝑀.

(1−𝐸𝐹 )𝐹𝑅
𝐸𝐹

(Equação 2.5)
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Uma vez que Wf, Wc e Wo tenham sido determinados, é determinado, na sexta etapa,
a massa de resíduos total (W), dada por:

𝑊 = 𝑊𝑂 +

𝑊𝐹 −𝑊𝐶
2

(Equação 2.6)

Nesta equação de W, os fatores WF e Wc recebem a mesma ênfase.
Na sétima etapa o índice de fluxo linear (LFI) é calculado. Este índice é utilizado para
calcular o MCI e também representa a proporção de material fluindo de forma linear no
processo, ou seja, materiais virgens que chegam ao fim de vida como resíduo não recuperável.

𝐿𝐹𝐼 =

𝑉+𝑀
2𝑀 +

𝑊𝐹 −𝑊𝐶
2

(Equação 2.7)

A oitava etapa é a determinação da utilidade (X). Este termo relaciona o tempo de vida
de um produto (L) e um tempo de vida médio de um produto do mesmo tipo (Lav) com o
número de unidades funcionais (U) e o número de unidades funcionais médio atingidas por um
produto do mesmo tipo (Uav).

𝑋 = (

𝐿
𝐿𝑎𝑣

). (

𝑈

𝑈𝑎𝑣

) (Equação 2.8)

A próxima etapa é o cálculo do MCI, através do LFI e da função da utilidade de fator
F(X).

𝑀𝐶𝐼𝑝∗ = 1 − 𝐿𝐹𝐼. 𝐹(𝑋) (Equação 2.9)
e

𝐹 (𝑋) =

0,9
𝑋

(Equação 2.10)

Para evitar a possibilidade em que o MCI é negativo:

𝑀𝐶𝐼𝑝 = 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑀𝐶𝐼𝑝∗ ) (Equação 2.11)
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De acordo com Pavlovic et al. (2020), a metodologia desenvolvida possui forças e
fraquezas.
Vale ressaltar que a metodologia proposta pelo MCI se coloca como totalmente
disponível, permite a inclusão de aspectos gerais de reparo e manufatura em seu cálculo e é
capaz de fornecer uma interpretação simples dos indicadores (PAVLOVIC et al, 2020).
Entretanto, uma das principais limitações deste método está no fato dele incluir apenas
os fluxos materiais, não levando em consideração os consumos de energia e água, as emissões
atmosféricas, as toxicidades das substâncias nos diversos ecossistemas. Além disso, essa
metodologia ainda não está disponível em softwares open source (PAVLOVIC et al, 2020).

2.4.2.2.1.1. CASO DE APLICAÇÃO DO MCI

Morgante et al. (2020) aplicaram o MCI para a avaliação do impacto de técnicas de
previsão de demanda na produção de painéis de aglomerados de madeira. A previsão de
demanda é um processo para a identificação e estimativa da produção da indústria utilizando
observações, padrões e teorias (MAKRIDAKIS; BAKAS, 2016 apud MORGANTE et al.,
2020).
Estas estimativas são utilizadas no planejamento organizacional da empresa, que foi o
intuito deste caso. Morgante et al. (2020) utilizaram três técnicas de previsão de demanda em
três cenários: variando a massa total de produto, determinando que 50% da matéria prima seria
proveniente de reciclagem, e estabelecendo restrição de capacidade de matéria prima reciclada.
Sobre estes três cenários a metodologia do MCI foi aplicada, com o objetivo de “analisar o
comportamento do indicador [...] em relação ao emprego de diferentes técnicas de previsão de
demanda” (MORGANTE et al., 2020).
Considerando a capacidade de produção de 400 kton (cenário 3), foram obtidos os
valores do MCI para as três técnicas de previsão de: 0,2; 0,181; e 0,206. Ou seja, as técnicas de
previsão indicam que a terceira é a que representa um modelo mais circular, no entanto, ao
avaliar suscetibilidade a quedas por oscilações e as taxas de erro, a técnica que apresentou o
valor do MCI de 0,181 é a mais vantajosa.
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2.4.2.2.2. CIRCULYTICS

O indicador Circulytics, desenvolvido pela Ellen MacArthur Foundation e que
atualmente se encontra na sua segunda versão, tem como objetivo medir e apoiar o progresso
de empresas na transição da economia linear para circular (ELLEN MACARTHUR
FOUNDATION, 2020A).
Essa avaliação e apoio são realizados com base em quatro pontos: medir o desempenho
da economia circular, sem se limitar apenas aos produtos e fluxos materiais; apoiar a tomada
de decisões e o desenvolvimento de estratégias para a adoção dos princípios da economia
circular; elaborar estudos de caso que sirvam de inspiração para as empresas; benchmarks do
setor (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2020A).
O indicador é separado em 2 categorias, que são compostas por 11 temas, no total,
que por sua vez são integrados por 38 indicadores, conforme ilustrado na figura 2.16.

Figura 2.16: Visão geral da metodologia do circulytics
Fonte: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION (2020A)
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As duas categorias são viabilizadores, que indicam os aspectos fundamentais que
viabilizam a transição da economia em toda a empresa, e resultados, que mede o quão circular
a empresa é. A lógica do método é gerar uma única pontuação a partir dos indicadores que
constituem cada tema para compor uma pontuação geral através de uma média ponderada.
A primeira categoria, viabilizadores, é composta por cinco temas que são:
- estratégia e planejamento;
- pessoas e competências;
- operação;
- inovação;
- envolvimento externo.
A primeira categoria é, fundamentalmente, organizacional, de forma que não será
abordado em mais detalhes neste trabalho. Mais informações sobre esta categoria podem ser
encontradas nos documentos disponibilizados pela fundação em seu website, como o
Circulytics 2.0 (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2020A), o Introdução ao Método
(ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2020B), dentre outros.
A segunda categoria, de resultados, é integrada por seis temas, que são:
- produtos e materiais;
- serviços;
- ativos imobilizados;
- água;
- energia;
- finanças.

Os 38 indicadores são obtidos através de um questionário a ser preenchido pela
empresa, e cada resposta dos indicadores qualitativos é transformada em uma pontuação
qualitativa de 0 a 100 e cada resposta dos indicadores quantitativos é enviada através de uma
porcentagem de 0 a 100. Cada indicador recebe um peso, que no total soma 100 para cada tema.
Cada tema, por sua vez, também recebe um peso para calcular a média ponderada para cada
categoria. Por fim, é calculada uma média aritmética para obter a pontuação geral. No caso de
a categoria “Resultados” apresentar uma pontuação maior, apenas ela é considerada. Essa lógica
pode ser vista na figura 2.17.
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Figura 2.17: Lógica do método circulytics
Fonte: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION (2020B)

O documento Lista de Indicadores (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2020C),
apresenta o questionário a ser preenchido. Dentro da segunda categoria, de resultados, os temas
que mais se destacam são o 6 (Produtos e Materiais), o 9 (Água) e o 10 (Energia).
Os indicadores do tema 6 são relacionados ao ciclo técnico e ao ciclo biológico e são
referentes à:
- massa anual total de entrada de produtos e materiais (em toneladas métricas);
- massa anual total de saída de produtos e materiais (em toneladas métricas);
- porcentagem (em massa) do fluxo de entrada é: não virgem, virgem; mas renovável
e de origem regenerativa; virgem, mas renovável e de origem sustentável;
- porcentagem (em massa) do fluxo total de saída de produtos e materiais é de resíduos
ou coprodutos que vão para aterro ou incineração, ou seja, não são recirculados;
- porcentagem (em massa) de produtos físicos desenvolvidos de acordo com os
princípios da economia circular;
- porcentagem (em massa) de seus produtos e materiais são recirculados.
Já com relação à água, os indicadores são referentes:
- ao volume anual total de entrada de água (megalitros);
- ao volume anual total de saída de água (megalitros);
- à porcentagem (em volume) da demanda de água anual que provém de: coleta de
precipitação, uso de águas residuais não tratadas de forma segura para o meio ambiente e para
a saúde humana, água recirculada internamente, água não potável de áreas que não são
classificadas como de estresse hídrico;
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- à porcentagem (em volume) da água usada anualmente nas operações sai da
infraestrutura;
- dentre outros.
Relacionado ao tema 10 - Energia - os indicadores são referentes:
- ao consumo anual total de energia (MWh);
- porcentagem de energia que provém de fontes renováveis;
- produção anual de energia (MWh), e casa produza, porcentagem que provém de
fontes renováveis.
Os indicadores dos demais temas dessa segunda categoria (Resultados), são
relacionados à receita e ou aspectos organizacionais e administrativos da empresa, portanto,
não se enquadram no escopo do presente trabalho.
Os pesos de cada indicador e de cada tema são definidos de acordo com o setor de
atuação da empresa. Os pesos para os temas da categoria Viabilizadores (Figura 2.18) são
baseados em: o que aparenta ser importante na transformação da empresa, na consulta com
empresas durante a fase de desenvolvimento e em resultados do Circulytics 1.0.

Figura 2.18: Pesos dos temas da categoria Viabilizadores
Fonte: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION (2020B)
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Já os indicadores dentro dos temas que compõem essa categoria possuem pesos iguais,
com exceção do tema “engajamento externo” que recebe os pesos de 30, 30, 15, 15 e 10,
respectivamente para os indicadores 5.a até 5.e.
Já os pesos para a categoria de resultados dependem do setor de atuação da empresa,
se atua com produtos ou apenas com serviços, por exemplo. A título de ilustração, a figura 2.19
apresenta os pesos para setores com uso intensivo de água e fluxo de materiais e serviços
(2.19.a) e para empresas em setores de apenas serviços (sem fluxo de material ou de água)
(2.19.b).

Figura 2.19: Pesos para setores com uso intensivo de água e com fluxo de materiais e
serviços, à esquerda (2.19.a), e pesos para setores de apenas serviços, à direita (2.19.b).
Fonte: Adaptado de ELLEN MACARTHUR FOUNDATION (2020B).

As pontuações obtidas a partir de médias ponderadas, utilizando os pesos, e as
pontuações obtidas no questionário. No entanto, a pontuação e pesos específicos para cada
indicador, tema e categoria, de acordo com o setor em que a empresa se encontra, não foram
encontrados disponibilizados nos documentos sobre a metodologia ofertados pela Fundação
Ellen MacArthur. O Circulytics apresenta uma metodologia bastante robusta, uma vez que
considera os fluxos de materiais (considerado pelo indicador MCI) mas não se limita a eles.
Considerando água, energia, e também estratégias de governança.
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2.4.2.2.2.1. CASOS DE APLICAÇÃO

A empresa internacional de produtos químicos Solvay, é parceira da Fundação Ellen
MacArthur. Sendo objeto de diversos estudos de casos disponibilizados pela Fundação, e além
disso, uma das empresas que utiliza a ferramenta Circulytics. No seu relatório de 2020, a Solvay
menciona que certos indicadores e metas, como o aumento da economia circular na empresa,
são realizados utilizando a ferramenta (SOLVAY, 2020).
Outra empresa que divulga ao público sua participação no Circulytics 1.0 é a empresa
UPM, empresa fabricante de papel e adesivos. A UPM afirma que a transição da economia
linear para a circular é o único caminho e que se tornou foco da empresa. De acordo com a
organização, eles buscaram realizar a avaliação utilizando o Circulytics para terem ciência de
um panorama mais compreensivo do desempenho da economia circular (UPM, 2021). A
empresa UPM obteve um conceito B+ no Circulytics.
A Fundação Ellen MacArthur (2021d) possui em sua página da web diversos estudos
de casos, onde são apresentados alguns trabalhos realizados em conjunto com empresas ou
sistemas, além desses estudos de caso, no entanto não foram encontrados valores ou conceitos
(A até E) para o Circulytics. Essa ausência, pode ser resultado de o indicador ser bastante
recente, mas também pode ser resultado dos acordos de privacidade de dados e informações.

2.5. PNEUS

A invenção da roda foi um importante marco na história humana, possibilitando
desenvolvimento da sociedade, por facilitar o translado de itens e pessoas, e também abrindo
novos campos para novas descobertas e tecnologias, como o pneu (LAGARINHOS, 2011). Os
pneus possuem quatro funções fundamentais: a de interface entre veículo e pista, a de suportar
o veículo, a de atrito na superfície da pista, e a de absorver as irregularidades da pista
(LINDENMUTH, 2006).
As primeiras rodas para veículos eram fabricadas de pranchas de madeira com aros de
madeira, sendo posteriormente fabricadas com madeira e aço, e após a descoberta do processo
de vulcanização, os primeiros pneus utilizando borracha sólida foram desenvolvidos
(LAGARINHOS, 2011). Em 1854, o pneu de borracha inflada foi inventado, mas apenas em
1895 este tipo de pneu passou a ser fabricado e comercializado, inicialmente para bicicletas e
anos mais tarde para veículos automobilísticos (LAGARINHOS, 2011).
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A composição dos pneus também foi alterada ao longo do tempo, com o descobrimento
e desenvolvimento de novos materiais, como por exemplo, a adição de negro de fumo, a partir
de 1926 para dar aos pneus mais resistência (LAGARINHOS, 2011).
No entanto, assim como outros produtos de utilização humana, os pneus causam
impactos no meio, seja nas etapas de produção, de uso ou de fim de vida. Esses impactos são
cada vez maiores, devido ao aumento de veículos em circulação (LEI et al., 2016). Esse
crescimento acarreta em maior consumo de combustível e maior emissão de CO2, por exemplo
(LEI et al., 2016).

2.5.1. PNEUS CONVENCIONAIS

A composição de pneus convencionais, atual, para veículos leves (automóveis) e
veículos de carga (ônibus e caminhão) é mostrada na tabela 2.9.

Tabela 2.9: Composição de pneus convencionais em porcentagem de peso (%p/p)
Veículos leves (SOUZA,

Veículos leves

Veículos de carga

2013)

(LAGARINHOS, 2011)

(LAGARINHOS, 2011)

Porcentagem

Porcentagem

Porcentagem

62,1

27

14

Borracha natural (NR)

-

14

27

Negro de fumo (CB)

31,0

28

28

Aço

-

14-15

14-15

Óleos

1,9

Óxido de zinco

1,9

Ácido esteárico

1,2

16-17

16-17

Enxofre

1,1

Composto
Copolímero estirenobutadieno (SBR)

Aceleradores (MBTS
(dissulfureto de

0,7
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dibenzotiazilo), TMDT
(Dissulfureto de
tetrametil tiurame))
Outros

-

Esses valores de composição são referentes aos pneus, mas cada elemento constitutivo
tem uma composição específica. Os elementos constitutivos dos pneus são representados na
figura 2.20.
Os pneumáticos são classificados em três tipos: de estrutura diagonal, mais utilizado
para caminhões, trailers, e veículos agropecuários; de estrutura cintada; e de estrutura radial,
mais utilizado em veículos leves (LINDENMUTH, 2006). Na figura 2.20 estão ilustrados
alguns dos elementos constitutivos de um pneu radial.

Figura 2.20: Elementos constitutivos do pneu
Fonte: Souza (2013)

A figura 2.20 mostra os seguintes elementos:
- banda de rodagem é a parte do pneu que fica em contato com o solo e se desgasta, é
composta por borracha natural, SBR (Styrene Butadiene Rubber), sílica, óleos, dentre outros
componentes (RODGERS; WADDEL, 1994);
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- o talão é composto de arames de aço cujo objetivo é manter preso o pneu ao aro
(SOUZA, 2013);
- a parede lateral é a lateral do pneu, que não entra em contato com o solo e é revestido
por borracha de alta resistência à fadiga e flexível, é composta por borracha natural, SBR, óleos
e substâncias orgânicas (RODGERS; WADDEL, 1994);
- a carcaça é constituída por lonas de nylon e aço, e suporta o peso total do veículo
(SOUZA, 2013);
- outros: sulcos, ombros, cintas, nervura e cobertura de nylon (SOUZA, 2013;
RODGERS, WADDEL, 1994).
Os componentes dos pneumáticos podem ser divididos em duas categorias, os
componentes das borrachas e os materiais de reforço. Os componentes das borrachas, utilizados
na produção de um pneu, são mais de 60 materiais, dentre eles: polímeros, aditivos e cargas,
componentes da vulcanização (LINDENMUTH, 2006).
Os materiais de reforço são, por sua vez, os responsáveis por fornecer força e
estabilidade à parede lateral e ao piso, além de conter a pressão do ar. Dentre esses materiais
estão: nylon, rayon, aramida e fios de aço (LINDENMUTH, 2006).
Os polímeros utilizados no processo de fabricação dos pneus são as borrachas
sintéticas ou naturais e fazem parte da constituição da banda de rodagem, das cintas, da carcaça,
e de outros elementos (LAGARINHOS, 2011).
A borracha natural é obtida através da extração do látex das árvores de seringueiras
(Hevea brasiliensis) (SOUZA, 2013). O uso desse polímero é desvantajoso por ser perecível e
putrefável e como forma de melhorar as propriedades do material são utilizados os aditivos e
cargas (SOUZA, 2013). Por outro lado, a borracha sintética mais utilizada é a SBR, derivada
do petróleo (LAGARINHOS, 2011) e que pode ser produzida a partir dos monômeros de
estireno e de butadieno e através dos processos de polimerização por emulsão e solução
(SOUZA, 2013).
As cargas são “ingredientes de composição sólida, normalmente adicionada em
quantidades relativamente grandes, às composições de borracha ou de látex por razões técnicas
ou econômicas” (Norma ISO 1382, 1996 apud SILVA, 2013). As cargas são divididas em duas
categorias: inertes e não inertes (SOUZA, 2013). As cargas inertes, também chamadas de
inativas ou não reforçantes (como baritas, sulfetos, dentre outros) (SOUZA, 2013) são
utilizadas para reduzir o preço do composto e não acarretam em melhorias nas propriedades do
material (SILVA, 2013). Por outro lado, as cargas não inertes, ativas ou reforçantes, são
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utilizadas para melhorar as propriedades da borracha, aumentar a viscosidade e a dureza
(SILVA, 2013). Um exemplo de carga reforçante é o negro de fumo, o qual é obtido a partir,
principalmente, através da combustão incompleta do petróleo e do gás natural (SOUZA, 2013).
Esta carga atua nas propriedades físicas e mecânicas do polímero, dando mais resistência ao
pneu, aumentando a vida útil dos pneus (LAGARINHOS, 2011), e reduzindo o custo (SOUZA,
2013).
Dentre os ativadores, o óxido de zinco é utilizado no SBR como agente de
vulcanização, responsável por iniciar o processo de vulcanização (SOUZA, 2013).
A adição de óleos na produção da borracha tem como principal atuação o controle da
viscosidade e como plastificante (SIWAROTE et al., 2017), além de atuar na melhora na
flexibilidade a baixas temperaturas e reduzir os custos totais da fabricação (LÉON;
MONTEIRO; 2020). Os principais óleos utilizados são óleos aromáticos obtidos a partir do
petróleo, tais como o óleo naftênico pesado (HNO) e óleo naftênico leve (LNO) (SIWAROTE
et al., 2017).
2.5.1.1. PROCESSO

DE

MANUFATURA

DE

PNEUMÁTICOS

CONVENCIONAIS
A manufatura dos pneus consiste em seis processos básicos: a mistura dos
componentes da borracha; o processamento dos tecidos e cordas de aços pela operação de
calandragem; a extrusão da banda de rodagem, talões, cintas, e outros elementos constitutivos;
a montagem do pneu; a cura ou vulcanização; e a vistoria final (RODGERS; WADDEL, 1994).
Lindenmuth (2006) considera a segunda e a terceira etapas como sendo as de preparo dos
elementos constitutivos. É relevante ressaltar que o processo produtivo descrito é simplificado.
O processo produtivo cradle-to-gate, linear, está ilustrado na figura 2.21. As matérias
primas vêm das indústrias têxtil, química e siderúrgica e da extração direta da borracha natural.
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Figura 2.21: Processo de manufatura de pneu
Fonte: Adaptado de RODGERS e WADDEL (1994)

A produção do composto de borracha é realizada em sistema batelada e em um
misturador, geralmente, do tipo Banbury. Este tipo de misturador é composto de uma câmara
de mistura com dois rotores que giram em sentido contrário e com diferentes velocidades
(OLIVEIRA, 2010). No processo de mistura a ordem de adição dos componentes no misturador,
no geral, começa pelos polímeros, seguido das cargas, óleos e aditivos e, por fim, os compostos
de vulcanização (RODGERS; WADDEL, 1994).
Algumas das variáveis controladas ao longo do processo são temperaturas, tempo de
ciclo e velocidade de rotor (LINDENMUTH, 2006). O composto, após sair do misturador, passa
por um processo de achatamento, peletização (LINDENMUTH, 2006) e resfriamento,
utilizando água ou ar (RODGERS; WADDEL, 1994), seguindo para armazenamento.
A etapa de preparo dos elementos constitutivos é constituída pelo tratamento dos
materiais provenientes da indústria têxtil e da indústria siderúrgica através do processo de
calandragem e pela extrusão dos elementos constitutivos (LINDENMUTH, 2006).
A indústria têxtil fornece fibras e cordonéis para o processo de fabricação dos tecidos
de engenharia, que posteriormente passam pelo processo de dipagem, calandragem e corte
(RODGERS; WADDEL, 1994). O processo de dipagem é o processo no qual é realizada a
impregnação dos filamentos, cordonéis ou tecido com um adesivo para facilitar a adesão da
borracha (LAGARINHOS, 2011). A calandra é um equipamento composto de três ou mais rolos
de aço que giram em direções opostas, neste equipamento os tecidos ou o arame passam pelo
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processo de calandragem (RODGERS; WADDEL, 1994). Nos tecidos, a borracha é aplicada
nos dois lados (LAGARINHOS, 2011). Os materiais achatados e impregnados com borracha
são utilizados na produção dos talões, cintas, e outros elementos para a montagem dos pneus
(LINDENMUTH, 2006).
As matérias primas vindas da indústria siderúrgica passam pelo processo de
calandragem também. Na calandragem dos materiais metálicos, o processo é similar ao do
tecido (LAGARINHOS, 2011). Posteriormente, os produtos da calandragem passam para o
processo de corte (RODGERS; WADDEL, 1994).
No processo de extrusão são moldados os componentes da borracha, tais como banda
de rolagem e paredes laterais (LINDENMUTH, 2006). Todos os elementos se encontram,
então, na etapa de montagem do pneumático, o qual é dividido em dois estágios: a montagem
da carcaça em tambores rotativos, seguido pela adição do talão, cintas e banda de rolagem; e a
expansão da carcaça montada em um conjunto maior de cintas e banda de rodagem
(LINDENMUTH, 2006).
Esse processo de montagem já passou por processos de aperfeiçoamento, de forma que
equipamentos automatizados de montagem que combinam várias etapas de montagem ou as
conecta em um processo contínuo já foram desenvolvidos (LINDENMUTH, 2006). O produto
dessa etapa é chamado de pneu verde, e segue para o processo de vulcanização.
A vulcanização é um processo cuja descoberta é atribuída a Charles Goodyear em 1839
(COSTA et al., 2003). Esse processo é realizado em prensas de cura, onde correntes de água,
ar, vácuo e vapor são conectadas e os pneus verdes são alocados em pás (LINDENMUTH,
2006). Essas pás são pressionadas à moldes em condições de altas pressões e temperaturas por
períodos de tempo que variam de acordo com o tipo de pneu (LINDENMUTH, 2006), por
exemplo, para pneus de automóveis leves a vulcanização pode ser de 15 minutos, enquanto para
pneus pesados pode ser de até 24 horas (LAGARINHOS, 2011).
Sob essas condições de elevadas pressão e temperatura reações químicas ocorrem na
borracha, e são formadas ligações entre diferentes cadeias poliméricas da borracha, aumentando
a elasticidade e reduzindo a plasticidade da borracha (BRAUM, 2006) (LINDENMUTH, 2006).
O pneu pronto passa pelas etapas de inspeção visual e remoção de rebarbas da
vulcanização, balanceamento, variação de força e, por fim, é um produto acabado, pronto para
a comercialização (RODGERS; WADDEL, 1994).
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2.5.2. O IMPACTO DOS PNEUS

A empresa Continental, fabricante de pneus e peças automotiva, afirmou, em um
relatório de 1999 (apud PIOTROWSKA et al., 2019), que a etapa de uso de um tipo de pneu
convencional específico, era a que representava maior impacto negativo ao meio ambiente.
Além da emissão de CO2 que ocorre durante o uso do pneu, outra adversidade é a
geração de microplásticos durante o atrito deste com o solo, causando inúmeros problemas de
saúde no homem, degradando os ecossistemas, prejudicando a fauna e a flora, contaminando
os corpos hídricos, dentre outros impactos (JONES, 2019).
Sabe-se que alguns componentes dos pneus convencionais são carcinogênicos e
persistentes, como por exemplo os naftênicos, causando sérios danos à saúde humana e
ambiental (SIWAROTE et al., 2017; LÉON; MONTEIRO; 2020).
Além das emissões e dos resíduos gerados decorrentes do processo de manufatura dos
pneus, a obtenção de suas matérias primas também representa impacto negativo ao meio
ambiente. Os elastômeros utilizados na produção, por sua vez, são obtidos a partir do petróleo,
que é um material de origem de fóssil.
De acordo com Lei et al. (2016) a geração de borrachas sintéticas em 2014 foi de 14.2
milhões de toneladas, refletindo em um consumo de 35,5 milhões de toneladas de petróleo bruto
para a produção das mesmas, o que confere impacto ambiental exorbitante dado todas as etapas,
emissões e consumos desta indústria.
Umas das principais ferramentas para a avaliação de processos produtivos é a ACV.
Shanbag e Manjare (2020) avaliaram, através da ACV, por uma abordagem gate-to-gate, o
processo de produção de pneus, avaliado na figura 2. 22..
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Figura 2.22: Processo de manufatura de pneus convencionais
Fonte: Adaptado de (SHANBAG; MANJARE, 2020)

A avaliação foi conduzida, seguindo as etapas de definição de escopo, análise de
inventário, avaliação de impactos e interpretação. A partir dessa análise, foi concluído que
durante o processo de manufatura, a geração de eletricidade e de vapor são os processos com
maior contribuição na poluição do meio ambiente (SHANBAG; MANJARE, 2020).
Com a crescente demanda pela sustentabilidade, começou a ser estudada a
possibilidade de substituições para materiais já utilizados ou novos aditivos para tornar os pneus
mais sustentáveis, como por exemplo, polímeros biobaseados (LEI et al., 2016). Sendo assim,
no item 2.5.3 serão discutidas as alternativas pesquisadas até o momento para o
desenvolvimento de pneus mais sustentáveis.

2.5.3. PNEUS VERDES
Os termos “verdes” ou “sustentáveis” podem ser aplicados a pneus quando estes
possuem em sua composição elementos que são originados de fontes renováveis, tais como o
uso de terpenos, ou que proporcionem melhorias na performance dos pneus, como o uso da
sílica. É importante ressaltar que essa nomenclatura de pneu verde é totalmente diferente
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daquela no processo de manufatura de pneumáticos (seção 2.5.1.1), a qual se refere a um
produto que ainda não passou pelo processo de vulcanização ou cura.

2.5.3.1. SÍLICA

De acordo com Manoharan e Naskar (2016) os pneus com carga de sílica se tornaram
conhecidos como pneus verdes por causa do ganho significativo em certas propriedades do
pneu. Ademais a sílica é utilizada como substituinte de origem não fóssil do negro de fumo que
é um aditivo de fontes não renováveis (LEI et al., 2016).
A tecnologia do emprego da sílica na constituição de borrachas foi desenvolvida na
década de 1990 e a principal propriedade aperfeiçoada é a redução da resistência ao rolamento
(BRAUM, 2006), ou seja, os pneus rodam mais consumindo menos combustível. É estimado o
consumo de combustível seja reduzido em que cerca de 20 a 30%, a diminuição do consumo
de combustível impacta diretamente na redução na emissão de CO2 para a atmosfera (LÉON;
MONTEIRO, 2020). Outras melhorias proporcionadas pelo uso da sílica são a resistência ao
rasgo, menor geração de calor (SILVA, 2013), e maior aderência em pista molhada (BRAUM,
2006).
Pode-se notar que as forças de interação da sílica interagindo com os polímeros,
tendem a ser mais acentuadas do que a interação do polímero com o negro de fumo. Visto que
as moléculas da sílica formam ligações de hidrogênio e existe concomitante a força de atração
denominada de Van de Waals, enquanto que no caso do negro de fumo, as forças de atração
são somente de Van der Waals.
A sílica possui uma superfície com alta polaridade e é hidrofílica, de forma que não é
compatível com borrachas não polares, como a NR e a SBR. No entanto, a sílica pode ser
utilizada com as borrachas não polares desde que acompanhada de compatibilizantes, que
aumentam a interação entre a sílica e as borrachas apolares. Outras borrachas mais compatíveis
com a sílica são acrilonitrila butadieno estireno e policloropreno (SENGLOYLUAN et al.,
2014).
No entanto, esses pneus verdes, compostos de sílica, também possuem um alto impacto
no meio ambiente e na saúde humana. Os autores Léon e Monteiro (2020) apontam que o
consumo de combustível fóssil e de problemas respiratórios causados pelos compostos
inorgânicos nos dois tipos de pneus são, aproximadamente, os mesmos.
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Com a crescente preocupação ambiental, novos pneus verdes estão sendo estudados,
utilizando borrachas e aditivos de origem renovável. Os principais componentes técnica e
economicamente viáveis para a produção desses “novos” pneus verdes são borrachas de base
terpénica, óleos extensores biobaseados e nanofibras de celulose (LÉON; MONTEIRO, 2020).

2.5.3.2. BIO-ELASTÔMEROS

A necessidade de produção de materiais poliméricos de fontes renováveis para
aplicação em pneus vem ganhando força e diversas possibilidades já foram avaliadas, como,
por exemplo, a utilização de ácido itacônico ou de terpenos para a produção de elastômeros
biobaseados.
De acordo com Lei et al. (2016), os bio-polímeros polilactida, polihidroxialcanoato, e
outros, já são utilizados em produção a nível industrial, mas sem aplicabilidade em pneus. No
entanto, poli (di-n-alquilitaconato-co-isopreno) (PDAII), produzido a partir do ácido itacônico
e isopreno ou o poli (di-n-butila itaconato-co-butadieno) (PDBIB), produzido a partir do ácido
itacônico e butadieno, são apontados como elastômeros com as propriedades apropriadas para
uso em pneus.
Foi utilizado como aditivo no PDAII e no PDBIB a sílica, por não ser um recurso
obtido de fonte fóssil como o negro de fumo. A partir disso, foram executados os testes nestes
elastômeros, sendo concluído que os produtos apresentam boa eficiência na resistência ao
rolamento e aderência em piso molhado, constituindo, portanto, uma alternativa para a
produção de pneus verdes (LEI et al., 2016).
Uma outra opção estudada para a produção de bio-elastômeros é a utilização de
terpenos. A família dos terpenos corresponde a substâncias alifáticas e cicloalifáticas obtidas
de compostos orgânicos, provenientes de árvores e plantas, tais como pinheiros (GONZÁLEZZAPATA et al., 2020). Um importante grupo dos terpenos é o dos monoterpenos
(GONZÁLEZ-ZAPATA et al., 2020), que são lineares e desempenham um papel muito
semelhante aos monômeros, principalmente comparado ao isopreno (LÉON; MONTEIRO,
2020).
Os elastômeros produzidos a partir desses monômeros de terpeno já foram estudados
e avaliados quanto à aplicabilidade nos processos de vulcanização, tendo apresentado
resultados satisfatórios utilizando métodos de processamento de borracha convencionais
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(SARKAR; BHOWMICK, 2018). Portanto, este composto possui potencial para a indústria dos
elastômeros, especificamente, sendo aplicável para produção de pneus sustentáveis.
Outra fonte de produção de elastômeros, amplamente utilizada na fabricação de pneus
é a borracha natural, inclusive utilizada em pneus convencionais. No entanto, o consumo de NR
é maior do que a capacidade de extração da mesma (DONG et al., 2020). Uma alternativa que
vem sendo estudada é a goma da Eucommia ulmoides (EU), um isômero da NR, extraída de
sementes, caule e folhas da Eucommia ulmoides Oliver.
Dong et al. (2020) avaliaram a utilização de compósitos de NR/EU com CB em
comparação com compósitos de NR com CB, observando uma redução na resistência ao
rolamento e um aperfeiçoamento na resistência à abrasão, de forma que a EU é um material
com alta capacidade de substituir o NR parcialmente na produção de pneus.

2.5.3.3. ÓLEOS

Os óleos extensores utilizados na composição convencional são de origem fóssil e
podem ser, como no caso de naftalenos, carcinogênicos (LÉON; MONTEIRO, 2020). As
alternativas para esses óleos são os biobaseados, como o óleo de palma, óleo de colza, óleo de
coco, óleo de soja em NR, óleo de semente de chá, óleo de arroz em NBR e SBR, óleo de rícino
em policloropreno e NR (SIWAROTE et al., 2017) (LEE et al., 2019).
O óleo de palma, por exemplo, confere maior estabilidade térmica e reduz a
viscosidade tornando as formulações mais fáceis de serem processadas (LÉON; MONTEIRO;
2020). O óleo de soja, de coco e de chá também aumentam a estabilidade térmica, além de
apresentar menor resistência ao rolamento, e quando utilizados em composições de NR com
sílica (em substituição ao negro de fumo) diminui o consumo de energia - comparado às
composições com óleos do petróleo (SIWAROTE et al., 2017). E o óleo de palma em SBR com
sílica também apresenta menor resistência ao rolamento e maior aderência ao piso molhado ou
seco (LEE et al., 2019)

2.5.3.4. NANOCELULOSE

A celulose é o polímero de maior abundância no planeta e possui um custo
relativamente mais baixo, não é tóxico e é renovável, dentre outras vantagens comparados a
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outros produtos de fontes fósseis (MONDAL, 2016). A nanocelulose, por sua vez, consiste em
um material com pelo menos uma dimensão igual ou menor do que 100 nm (MONDAL, 2016).
As nanofibras apresentam propriedades mecânicas bastante interessantes, dentre elas,
altas rigidez e resistência e baixa densidade, sendo, então, utilizada como reforço de matrizes
poliméricas (THOMAS et al., 2018).
As nanofibras são um material que apresenta uma capacidade de reforço melhor para
os pneus, em comparação com a comum adição de sílica (LÉON; MONTEIRO, 2020).
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3. METODOLOGIA

A fim de elaborar propostas de indicadores de desempenho sustentável, foram
construídos quatro cenários de produção de pneus verdes, cujas fronteiras de avaliação foram
delimitadas do berço ao portão (cradle-to-gate).
O processo foi avaliado desde a obtenção das matérias primas até o final do seu
processo produtivo, em que se obtém o pneu pronto e acabado. Dentro do processo foram
considerados as correntes de matérias primas, utilidades e energia. Sendo assim as etapas de
distribuição, uso e fim de vida não foram consideradas para fins deste trabalho.
Os cenários foram construídos utilizando cada um dos componentes dos pneus verdes
apontados nas seções 2.5.3.1 até 2.5.3.4. Para tal, foram elaborados fluxogramas dos processos
utilizando as diferentes matérias primas.
No fluxograma do processo de manufatura convencional foram considerados os
principais processos, conforme descrito na seção 2.5.1.1., assim como foram apontadas as
principais correntes de matérias primas, insumos e produtos. Nos fluxogramas dos cenários, as
correntes de matérias primas do processo de manufatura convencional foram substituídas por
matérias primas verdes identificadas na literatura. Estes fluxogramas serão considerados
durante o processo de elaboração dos indicadores a serem sugeridos.
Com base nos fluxogramas construídos, foram elaborados indicadores que imprimam
o desempenho ambiental do processo.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, serão apresentados os cenários e os indicadores construídos para o
processo de manufatura dos pneus verdes.

4.1. CENÁRIOS

O processo de manufatura, descrito na seção 2.5.1.1, está ilustrado na figura 4.1. Nesse
fluxograma, os 5 principais componentes da borracha foram identificados nas correntes MB1,
MB2, MB3, MB4, MB5. Já os componentes, de forma simplificada, provenientes da indústria
siderúrgica, que representam os fios de ligas metálicas, tais como o aço, foram indicados por
MS1. Os componentes, também de forma simplificada, provenientes da indústria têxtil, que
indicam os fios de nylon, por exemplo, foram representados por MT1 e os cordonéis de aramida
foram representados por MT2.
Os materiais componentes da borracha, após passarem pelo misturador (corrente B2)
são levados à peletizadora onde ocorre a formação dos pellets (P2), os quais, em seguida, são
resfriados e levados à extrusora para moldagem e para a primeira etapa de montagem (E2).
As correntes D1 e D3 indicam os produtos do processo de dipagem dos materiais da
indústria têxtil e da indústria siderúrgica, respectivamente. Os produtos seguem, então, para as
calandras (C1 e C3) e em seguida para as extrusoras para a moldagem dos materiais de reforço
(E1 e E3).
Da primeira etapa de montagem sai o produto parcial, indicado por M1, o qual segue
para a segunda etapa, em que são formados os chamados pneus verdes, que representam os
pneus que ainda não passaram pelo processo de vulcanização (M2). Após passarem pelas
prensas de cura, que é onde ocorre o processo de vulcanização, portanto, os pneus saem prontos
(M3) para a inspeção e à distribuição final ao consumidor.
As correntes de utilidades foram consideradas de forma geral para todo o processo de
manufatura, sendo Vo a corrente de entrada de vapor, Eo a entrada de energia no processo de
manufatura, Wo a entrada de água, Ao a entrada de ar comprimido. E as saídas do processo são:
Gs, representando as emissões gasosas, Ws indicando as águas residuais, Bs representando o
descarte de borrachas.
Os cenários foram construídos utilizando como base o fluxograma da figura 4.1.
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Figura 4.1: Fluxograma do processo cradle-to-gate de pneumáticos convencionais
Fonte: Elaboração própria
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4.1.1. CENÁRIO 1

O primeiro cenário a ser apresentado é aquele em que o negro de fumo é substituído
pela sílica (figura 4.2), a qual traz melhoria para a fabricação dos pneumáticos, conforme
mencionado na seção 2.1.5.1. Essa substituição está sendo considerada total, para fins da
construção do fluxograma.
Neste cenário, é importante ressaltar que as borrachas sintéticas não podem ser as
mesmas utilizadas no processo convencional devido às interações, a menos que sejam utilizados
compatibilizantes. Conforme explicado na seção 2.5.3.1, as borrachas utilizadas no processo
convencional, tal como SBR, não são compatíveis com a sílica, sendo mais compatível a
acrilonitrila butadieno estireno, por exemplo.
A corrente de sílica é indicada por MB’3.

4.1.2. CENÁRIO 2

O segundo cenário consiste na substituição dos elastômeros sintéticos originados do
processamento de petróleo por bio-elastômeros, ilustrado na figura 4.3. Esta substituição pode
ocorrer das seguintes maneiras:
- substituição parcial dos elastômeros de origem fóssil por elastômeros obtidos dos
terpenos (MB’’2), sem especificação da proporcionalidade;
- substituição parcial dos elastômeros de origem fóssil por elastômeros PDAII e
PDBIB, obtidos do ácido itacônico (MB’2);
- substituição parcial da NR obtida da Hevea brasiliensis (MB1) pela NR obtida das
Eucommia ulmoides (MB’1);
Como premissas para este cenário, tem-se que:
- toda a borracha natural é dividida em látex da Hevea brasiliensis e goma de
Eucommia ulmoides;
- toda a quantidade de borracha sintética que entra no processo passa a ser dividida
entre bio-elastômeros, PDAII e PDBIB e elastômeros convencionais.
No caso dessas substituições das borrachas sintéticas, é utilizada a sílica (MB3),
conforme explicado na seção 2.5.3.2, sendo necessário o uso de compatibilizadores (não
mostrados na figura 4.3) devido a adição de elastômeros convencionais, explicado na seção
2.5.3.1.
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Figura 4.2. Cenário 1
Fonte: Elaboração própria

O símbolo

indica a (s) corrente (s) substituídas, comparado ao processo de manufatura do pneu convencional.
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Figura 4.3: Cenário 2
Fonte: Elaboração própria

O símbolo

indica a (s) corrente (s) substituídas, comparado ao processo de manufatura do pneu convencional.
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4.1.3. CENÁRIO 3

O terceiro cenário, mostrado na figura 4.4, é a substituição dos óleos de origem fóssil
pelos bio-óleos (MB’4), tais como óleo de arroz, óleo de rícino, óleo de coco ou óleo de palma.
É importante mencionar que essa substituição será considerada como total.

4.1.4. CENÁRIO 4

A adição de nanocelulose junto à sílica é apresentada no cenário 4, mostrado na figura
4.5. Desta forma, a quantidade inicial de sílica passa a ser parte sílica e parte nanocelulose
(MB’’3), sem especificação de proporção entre elas.
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Figura 4.4. Cenário 3
Fonte: Elaboração própria

O símbolo

indica a (s) corrente (s) substituídas, comparado ao processo de manufatura do pneu convencional.
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Figura 4.5. Cenário 4
Fonte: Elaboração própria

O símbolo

indica a (s) corrente (s) substituídas, comparado ao processo de manufatura do pneu convencional.
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4.2. INDICADORES

Os indicadores foram construídos para os cenários apresentados no item 4.1 e com
base nas correntes de entrada e saída do processo de manufatura dos pneus verdes. Sendo assim,
é importante observar que os indicadores:
-

precisam ser relevantes;

-

sejam referentes à processos e produtos dentro da fronteira estabelecida, que,

para fins deste trabalho, foi considerado como desde a extração de matérias primas até a saída
dos produtos das fábricas.
Conforme visto na seção 3, principalmente nas seções onde constam exemplos de
indicadores, os indicadores são referentes aos âmbitos econômico, ambiental e social; no
entanto, os âmbitos social e econômico não serão abordados nesse trabalho, uma vez que sua
quantificação é mais complexa e ainda está em pesquisa e desenvolvimento. Entretanto, é
importante ressaltar que estes não são menos relevantes e devem ser plenamente estabelecidos
para constar em estudos de sustentabilidade. Algumas sugestões para indicadores sociais deste
trabalho poderiam ser, por exemplo:
-

Capacitação de mão de obra; e

-

Normas trabalhistas.

A sugestão para a avaliação de capacitação é real/trabalhador e para a avaliação de
normas trabalhistas, a análise é qualitativa, e não quantitativa, por exemplo se as normas
trabalhistas forem cumpridas.

4.2.1. EXTRAÇÃO DAS BORRACHAS NATURAIS

A extração das borrachas naturais está presente em todos os cenários na forma da
extração do látex da Hevea brasiliensis e no cenário 2 com a extração da goma de Eucommia
ulmoides, além do látex. Por essa questão, essa etapa será apresentada separadamente dos
cenários.
Com relação à extração da NR, sendo considerada apenas sua extração e transporte, os
seguintes indicadores, no âmbito ambiental e econômico foram identificados:
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Tabela 4.1: Indicadores para a etapa de extração das borrachas naturais
Indicador

Descrição
Razão da massa de materiais

I.1

sustentáveis pela quantidade de pneus
produzidos

Unidade

massa de por quilo de produto, massa
por unidade produzida

Expressão

MB1/MB3

litros de combustível consumido por
I.2

Transporte da matéria: combustível

unidade de pneu produzido,

consumido

combustível consumido por massa de

L consumido
massa extraída

borracha natural extraída

I.3

I.4

I.5

I.6

Transporte da matéria: emissões
atmosféricas

Área ocupada pela plantação das
seringueiras
Área ocupada pela plantação das
Eucommia ulmoides
Consumo de água (para irrigação das
plantações)

tonelada CO2 equivalente de
emissões atmosféricas transporte por

ton CO2eq
massa de borracha extraída

massa de borracha natural extraída

hectares

-

hectares

-

L/ha

litros de água consumido
área a ser irrigada
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Indicador

Descrição

Unidade

Expressão

químicos na produção da borracha

toneladas de fertilizantes por massa

toneladas de fertilizante
massa extraída

natural com relação à extração de

de borracha natural extraída,

Consumo de fertilizantes e/ou outros
I.7

matéria prima
Consumo de fertilizantes e/ou outros
I.8

químicos na produção da borracha
natural com relação à área de

toneladas/hectare

toneladas de fertilizantes
hectares

ton CO2 eq./ton CO2 eq.

-

energia por massa de borracha
natural extraída

energia consumida para extração
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎

Tonelada

-

plantação
Emissões atmosféricas: emissões na
I.9

extração da borracha natural [ton
CO2 eq.] pelas emissões na extração
da borracha sintética [ton CO2 eq.]

I.10

Consumo de energia

I.11

Geração de resíduos

Fonte: Elaboração do autor
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Os indicadores referentes à etapa de extração das borrachas naturais são relacionados
à quantidade de matéria prima obtida, área ocupada pelas plantações, consumo de energia e
água, e emissões atmosféricas e rejeitos.

4.2.2. COMPONENTES DAS INDÚSTRIAS QUÍMICA, METALÚRGICA E
TÊXTIL

Apesar de os processos de obtenção das matérias na indústria química, metalúrgica e
têxtil não estarem descritos nos fluxogramas apresentados nas figuras 4.1 a 4.5, alguns
indicadores identificados como relevantes para tais processos, de forma geral, estão compilados
na tabela 4.2. Esses processos, nesses três segmentos da indústria, são comuns a todos os
cenários, e por essa questão, essas etapas serão apresentadas separadamente dos cenários.
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Tabela 4.2: Indicadores para obtenção das matérias das indústrias química, metalúrgica e têxtil
Indicador

Descrição

Unidade

Expressão

kWh/unidade, kWh/ton produzida

energia necessária
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎

tonelada/unidade, tonelada/tonelada

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎

unidades

-

tonelada/tonelada

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
tonelada produzida

Demanda de energia por quilo,
I.12

tonelada de produção, ou unidade
produzida
Quantidade de recursos naturais

I.13

utilizados como fonte de energia por
peso de material produzido ou
unidade produzida

I.14

Quantidade de compostos tóxicos
utilizados na produção

Fração do fluxo de entrada que é
renovável
I.15
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Indicador

I.16

I.17

Descrição

Transporte das matérias: combustível
consumido

Geração de resíduos

Unidade

Expressão

litros, combustível consumido por
tonelada produzida, combustível

𝐿 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
massa produzida

consumido por massa de produto
toneladas, massa de resíduo gerada
por massa de produto

tonelada de resíduo
tonelada de produto

litros, massa de gases emitida, CO2
I.18

Emissões de gases

equivalente, volume de gás emitido

ton CO2eq
massa de borracha extraída

por massa de produto

I.19

Geração de efluentes

litros, volume de efluentes gerados
por massa de produto

L de efluentes
ton de produto

Fonte: Elaboração do autor
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Os indicadores relacionados ao transporte para a obtenção das matérias primas das
indústrias metalúrgica, química e têxtil são comuns à etapa de extração de borrachas naturais.

4.2.3. INDICADORES DO PROCESSO POR CENÁRIO
Nesta seção serão apresentados os indicadores para cada um dos cenários descritos na
seção 4.1, lembrando que os indicadores propostos nas seções 4.2.1 e 4.2.2 são gerais e,
portanto, válidos para todos os cenários descritos.

4.2.3.1. INDICADORES DO CENÁRIO 1

No cenário 1, o negro de fumo foi substituído pela sílica. Para elaboração dos
indicadores, podem-se ressaltar alguns aspectos importantes para este cenário, sem se limitar a:
-

Quantidade de pneus produzidos comparando os usos de sílica e negro de fumo;

-

Impactos ambientais do processo de produção: cálculo da emissão de gases de

efeito estufa, geração de resíduos, lançamento de efluentes;
-

Grau de toxicidade do produto final: utilização de materiais tóxicos;

-

Massa anual total de entrada (MTOTAL) e de saída de produtos e materiais;

-

Porcentagem (em massa) do fluxo de entrada que é renovável;

-

Volume total de entrada de água (litros);

-

Volume total de saída de água (litros);

-

Porcentagem (em volume) da demanda de água que provém de: coleta de

precipitação, uso de águas residuais não tratadas de forma segura para o meio ambiente e para
a saúde humana, água recirculada internamente;
-

Porcentagem (em volume) da água usada nos processos que sai da infraestrutura

(água não utilizada que foi descartada);
-

Consumo total de energia (MWh);

-

Porcentagem de energia que provém de fontes renováveis;

De acordo com os aspectos relevantes apontados, os indicadores foram elaborados e
compilados na tabela 4.3.
O indicador I.25 é referente à fração de materiais de origem renovável (Fsust.) de
entrada (Mrenov.) que é utilizado no processo, onde 𝑀𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 é referente à massa total de entrada
de produto (referenciado pelo indicador I.38).
91

Os indicadores I.28 até I.31 são referentes à origem da água utilizado nas instalações,
podendo ser: coleta de precipitação, uso de águas residuais não tratadas de forma segura para o
meio ambiente e para a saúde humana, água recirculada internamente, e água não potável de
áreas que não são classificadas como de estresse hídrico.
O indicador I.33 é referente à origem da energia elétrica utilizada no processo.
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Tabela 4.3: Indicadores do cenário 1
Indicador

Descrição

Unidade

Expressão

I.21

Emissões atmosféricas

tonelada de CO2 equivalente

Gs

I.22

Geração de resíduos

tonelada

Bs

I.23

Geração de efluentes

litro

Hs

quantidade de materiais tóxicos

-

I.24

I.25

I.26

Grau de toxicidade do produto final:
utilização de materiais tóxicos
Fração do fluxo de entrada que é
renovável
Peso dos materiais renováveis usados
no processo

%

tonelada

𝐹𝑠𝑢𝑠𝑡. =

𝑀𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣.
𝑀𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

Mrenov

I.27

Volume total de entrada de água

litro

Wo

I.28

Volume total de saída de água

litro

Ws

I.29

Fração da demanda de água que
provém de: coleta de precipitação

%

volume de água coletado por precipitação
volume de água total
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Fração da demanda de água que
I.30

provém de: uso de águas residuais não
tratadas de forma segura para o meio

%

volume de água proveniente de águas residuais
volume de água total

%

volume de água recirculada
volume de água total

MWh

Eo

%

quantidade de energia obtida de cada fonte energética
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

tonelada de CO2 equivalente

-

ambiente e para a saúde humana
Fração da demanda de água que
I.31

provém de: água recirculada
internamente

I.32

I.33

Consumo total de energia
Porcentagem das fontes de energia
utilizadas nos processos
Quantidade de CO2 que não emitida ao

I.34

utilizar a sílica no lugar do negro de
fumo

I.35

I.36

Medida de eficiência do processo
verde
Massa total de elastômeros que entra
no processo

%

tonelada

Quantidade de pneus produzidos com sílica/quantidade
de pneus produzidos com negro de fumo

𝑀𝐸𝐿𝐴_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑀𝐵1 + 𝑀𝐵2 + 𝑀𝐵′3 + 𝑀𝐵4 + 𝑀𝐵5 +
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I.37

I.38

I.39

Massa total de entrada de produtos e
materiais
Massa total de saída de produtos
Massa de NR total adicionada ao
processo

tonelada

𝑀𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑀𝑇1 + 𝑀𝑇2 + 𝑀𝐵1 + 𝑀𝐵2 + 𝑀𝐵′3 + 𝑀𝐵4
+ 𝑀𝐵5 + 𝑀𝑆1

tonelada

M’3

tonelada

MB1

Fonte: Elaboração do autor
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É importante ressaltar que os indicadores propostos na tabela 4.3 não tem a intenção
de exaurir todo o estudo de indicadores para processamento de pneus verdes utilizando a sílica
no lugar do negro de fumo.
Além disso, os indicadores podem ser combinados para formar novos indicadores,
inclusive com indicadores de outras tabelas, como por exemplo:
IC.1 = massa de sílica total adicionada ao processo/quantidade de CO2 compensado
IC.2 = geração de resíduos/massa de elastômeros consumida
em que IC consiste nos indicadores combinados.

4.2.3.2. INDICADORES DO CENÁRIO 2

Pode-se afirmar que o cenário 2 é o cenário mais complexo, pois é referente à diversas
substituições realizadas nas matérias primas convencionais (figura 4.6).

Figura 4.6: Correntes de entrada no misturador no cenário 2
Fonte: Elaboração do autor

É válido ressaltar, também, a possibilidade de se explorar mais de uma espécie de
borrachas naturais, de forma que o indicador pode ser construído considerando essa variedade
conforme representado pela Equação 4.1. Portanto, os indicadores propostos aqui não se
limitam ao tipo de material, podendo ser adequados conforme as características e propriedades
necessárias. Pode-se observar também nesse caso as substituições parciais dos elastômeros
convencionais por bio-elastômeros e PDAII e PDBIB.
Dentre os aspectos relevantes identificados, mas sem se limitar a, estão:
-

Fração de goma utilizada em relação ao látex;
𝑀𝐵’1
𝑀𝐵1 +𝑀𝐵’1

-

(Equação 4.1)

Massa total de NR que entra no processo;
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𝑀𝐵1 + 𝑀𝐵’1 = 𝑀𝐵1𝑇 (Equação 4.2)
-

Massa total de elastômeros que entra no processo;

-

𝑀𝐵2 + 𝑀𝐵’2 + 𝑀𝐵’’2 = 𝑀𝐵2𝑇 (Equação 4.3)
-

Fração de cada tipo de elastômero que entra no processo: elastômeros
convencionais, bio-elastômeros e PDAII e PDBIB.

𝑀𝐵2
𝑀𝐵2 +𝑀𝐵’2 +𝑀𝐵’’2

𝑀𝐵’2
(𝑀𝐵2 +𝑀𝐵’2 +𝑀𝐵’’2 )

𝑀𝐵’’2
𝑀𝐵2 +𝑀𝐵’2 +𝑀𝐵’’2

= 𝐹𝐵2 (Equação 4.4)

= 𝐹𝐵’2 (Equação 4.5)

= 𝐹𝐵’’2 (Equação 4.6)

É importante ressaltar que os indicadores I.21 até I.33 apontados para o cenário 1 são
aplicáveis neste cenário, feitas as devidas correspondências. E além desses, são apontados como
sugestão, também, os indicadores da tabela 4.4.
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Tabela 4.4: Indicadores do cenário 2
Indicador

Descrição

Unidade

Variável

I.40

Fração de goma em relação ao látex

%

𝑀𝐵’1
𝑀𝐵1 + 𝑀𝐵’1

tonelada

𝑀𝐵1 + 𝑀𝐵’1 = 𝑀𝐵1𝑇

I.41

Massa total de NR que entra no
processo

I.42

Fração de elastômeros convencionais

%

𝑀𝐵2
= 𝐹𝐵2
𝑀𝐵2 + 𝑀𝐵’2 + 𝑀𝐵’’2

I.43

Fração de bio-elastômeros

%

𝑀𝐵’2
= 𝐹𝐵’2
(𝑀𝐵2 + 𝑀𝐵’2 + 𝑀𝐵’’2 )

I.44

Fração de PDAII e PDBIB

%

𝑀𝐵’’2
= 𝐹𝐵’’2
𝑀𝐵2 + 𝑀𝐵’2 + 𝑀𝐵’’2

tonelada

𝑀𝐸𝐿𝐴_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_2 = 𝑀𝐵1 + 𝑀𝐵1′ + 𝑀𝐵2
+ 𝑀𝐵’2 + 𝑀𝐵’’2 + 𝑀𝐵3
+ 𝑀𝐵4 + 𝑀𝐵5 +

tonelada

𝑀𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑀𝑇1 + 𝑀𝑇2 + 𝑀𝐵1 + 𝑀𝐵2
+ 𝑀𝐵′3 + 𝑀𝐵4 + 𝑀𝐵5
+ 𝑀𝑆1

tonelada

M’’3

I.45

I.46

I.47

Massa total de elastômeros que entra
no processo
Massa total de entrada de produtos e
materiais
Massa total de saída de produtos
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Indicador

I.48

Descrição

Medida de eficiência do processo
verde

Unidade

Variável
Quantidade de pneus produzidos com

%

elastômeros verdes/quantidade de pneus
produzidos com elastômeros convencionais

Fonte: Elaboração do autor

99

É importante ressaltar que os indicadores propostos na tabela 4.4 não tem a intenção
de exaurir todo o estudo de indicadores para processamento de pneus verdes utilizando bioelastômeros.
Além disso, os indicadores podem ser combinados para formar novos indicadores,
inclusive com indicadores de outras tabelas, como por exemplo:
IC.3 = fração (ou massa) de bio-elastômeros/massa total de produtos
IC.4 = fração (ou massa) de bio-elastômeros/quantidade de pneus produzidos
IC.5 = fração (ou massa) de bio-elastômeros/emissões atmosféricas
IC.6 = massa total de elastômeros/massa de resíduos gerados
em que IC consiste nos indicadores combinados.

4.2.3.3. INDICADORES DO CENÁRIO 3

No terceiro cenário, o componente substituído são os óleos, que no processo
convencional são exclusivamente de origem petroquímica, enquanto no processo do cenário 3
são de origem vegetal.
Dentro deste cenário é relevante avaliar os seguintes aspectos:
-

quantidade de pneus produzidos com a mesma quantidade de bio-óleos,
comparado aos óleos convencionais;

-

impactos ambientais pelo uso dos bio-óleos avaliados por, por exemplo,
consumo de água, consumo de energia, geração de resíduos, emissões
atmosféricas, etc;

-

impactos evitados pelo uso dos bio-óleos em substituição aos óleos de origem
fóssil.

É importante ressaltar que os indicadores I.21 até I.33 apontados para o cenário 1 são
aplicáveis neste cenário, feitas as devidas correspondências. Especificamente para o cenário 3
foram apontados como sugestão os indicadores da tabela 4.5.
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Tabela 4.5: Indicadores do cenário 3
Indicador

Descrição

Unidade

Variável

Quantidade de pneus produzidos com o uso
I.49

Medida da eficiência do processo verde

%

dos bio-óleos/quantidade de pneus
produzidos com o uso de óleos
convencionais

Quantidade de bio-óleos usada para
I.50

produção de pneus

I.51

Massa total de saída de produtos

tonelada

MB’4

tonelada

M’’’3

Fonte: Elaboração do autor

101

É importante ressaltar que os indicadores propostos na tabela 4.5 não tem a intenção
de exaurir todo o estudo de indicadores para processamento de pneus verdes utilizando bioóleos.
Além disso, os indicadores podem ser combinados para formar novos indicadores,
inclusive com indicadores de outras tabelas, como por exemplo:
IC.7 = massa de bio-óleos / massa total de produtos
IC.8 = massa de bio-óleos / quantidade de pneus produzidos
IC.9 = massa total de bio-óleos / massa de resíduos gerados
em que IC consiste nos indicadores combinados.
4.2.3.4. INDICADORES DO CENÁRIO 4

No quarto cenário, apresentado na seção 4.1.4, a sílica é utilizada no lugar do negro de
fumo, similar ao cenário 1, junto com a adição da nanocelulose para reforço das matrizes
poliméricas. Faz-se relevante, portanto, avaliar a fração de nanocelulose que é adicionada junto
à sílica.
-

Fração de nanocelulose (Fn) adicionada junto à sílica:

𝑀𝐵3 ’’
𝑀𝐵3 ’’+𝑀𝐵3 ’

= 𝐹𝑛 (Equação 4.7)

É importante ressaltar que os indicadores I.21 até I.33 apontados para o cenário 1 são
aplicáveis neste cenário, feitas as devidas correspondências. Especificamente para o cenário 4
foram apontados como sugestão os indicadores da tabela 4.6.
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Tabela 4.6: Indicadores do cenário 4
Indicador

Descrição

Unidade

Variável

I.52

Massa de nanocelulose adicionada ao

tonelada

MB’’3

%

𝑀𝐵3 ’’
= 𝐹𝑛
𝑀𝐵3 ’’ + 𝑀𝐵3 ’

tonelada

M’’’’3

processo
I.53

Fração de nanocelulose em comparação
à sílica

I.54

Massa total de saída de produtos

Quantidade de pneus produzidos com o uso
I.55

Medida da eficiência do processo verde

%

da nanocelulose/quantidade de pneus
produzidos no processo convencional

Fonte: Elaboração do autor
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É importante ressaltar que os indicadores propostos na tabela 4.6 não tem a intenção
de exaurir todo o estudo de indicadores para processamento de pneus verdes utilizando
nanocelulose.
Além disso, os indicadores podem ser combinados para formar novos indicadores,
inclusive com indicadores de outras tabelas, como por exemplo:
IC.10 = massa de nanocelulose adicionada ao processo / massa total de produtos
IC.11 = massa de nanocelulose adicionada ao processo / quantidade de pneus
produzidos
IC.12 = massa total de nanocelulose adicionada ao processo / massa de resíduos
gerados
em que IC consiste nos indicadores combinados.
Além desses indicadores combinados, os seguintes indicadores podem ser aplicados a
todos os cenários supracitados:
IC.13 = emissões atmosféricas de cada cenário verde/emissões do processo
convencional;
IC.14 = geração de resíduos de cada cenário verde/geração de resíduos do processo
convencional;
IC.15 = consumo de água de cada cenário verde/consumo de água do processo
convencional;
IC.16 = consumo de energia de cada cenário verde/consumo de energia do processo
convencional.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
O presente trabalho apresentou uma revisão do conceito e contextualização da
sustentabilidade, perpassando pelos principais eventos mundiais que permeiam esse assunto.
Os temas das economias linear e circular – e suas principais escolas de pensamento –, assim
como a transição da primeira para a segunda está ocorrendo foram detalhados a fim de ilustrar
o atual cenário global.
Posterior a essas definições, foram apresentadas algumas ferramentas utilizadas para
avaliação do desempenho da sustentabilidade e da circularidade, como a avaliação de ciclo de
vida e os indicadores de sustentabilidade e de circularidade, aplicados a nível de políticas
públicas, corporações, produtos e processos. Após a elaboração da pesquisa, foi possível
perceber que o tema é de extrema importância para o contexto atual, e que a parte que apresenta
maior desafio é a obtenção de dados para aplicação em indicadores e índices para fornecer o
acompanhamento necessário.
A compreensão destes conceitos é crucial para o entendimento de quais parâmetros e
critérios levar em consideração para a elaboração de conjuntos de indicadores. A avaliação de
ciclo de vida é relevante para a compreensão de ciclos produtivos e de análises de impactos
ambientais.
O estudo dos indicadores, por sua vez, é relevante para a determinação de critérios e
parâmetros a serem avaliados, tanto quantitativa quanto qualitativamente. A compreensão de
quais dimensões da sustentabilidade estão sendo alcançadas pelos indicadores é interessante
para uma possível avaliação em relação aos ODSs. É possível perceber que os ODSs são fortes
guias para os desenvolvimentos de políticas mais sustentáveis em diferentes âmbitos da
sociedade, inclusive industrial.
Ainda na seção 3, foi apresentado o processo de manufatura dos pneus convencionais.
Existem diversos aspectos ambientais relacionados a este processo, como poluição causada pela
liberação dos microplásticos e de gases, os componentes utilizados nos processos
convencionais serem de origem petroquímica, dentre outros. Com isso, foram elencados quatro
compostos que substituem compostos da composição convencional ou que são adicionados, de
forma a tornar os pneus mais sustentáveis, chamados de pneus verdes, são eles: sílica em
substituição ao negro de fumo, que impacta em menor consumo de combustível e
consequentemente menos emissões; bio-elastômeros em substituição aos elastômeros
convencionais, que materiais poliméricos de fontes renováveis; bio-óleos em substituição aos
óleos de origem petroquímica; e nanocelulose como reforço junto à sílica.
105

A partir do processo de manufatura dos pneumáticos convencionais foram elaborados
quatro cenários para cada um dos componentes selecionados, a partir dos quais foram sugeridos
alguns indicadores, principalmente no âmbito ambiental, para avaliar esses processos verdes
em detrimento ao convencional.
É importante ressaltar que os indicadores I.1 ao I.33 são aplicáveis a todos os quatro
cenários. Enquanto os indicadores I.34 ao I.39 são referentes ao cenário 1, do I.40 ao I.48 ao
cenário 2, do I.49 a I.51 ao cenário 3, e I.52 a I.55 ao cenário 4, exclusivamente.
Os indicadores mais relevantes, tomando como parâmetro os encontrados na literatura,
são os referentes ao consumo de água, energia e fontes de energia e às emissões atmosféricas.
Pois são indicadores comumente encontrados para diferentes setores industriais e traduzem de
forma satisfatória diversos aspectos dos processos de produção.
Além dos indicadores, foram sugeridos também alguns indicadores combinados, que
são indicadores relacionados entre si. Totalizando 16 indicadores combinados, dentre os quais,
os últimos 4, do IC. 13 ao IC.16, podem ser aplicados a todos os cenários.
Vale destacar que pode ser aplicado a outros processos e a processos de diferentes
regiões, visto que as correntes são genéricas e podem ser quantificadas de forma específica.
Adicionalmente, é relevante perceber que os estudos de como são elaborados os indicadores e
de exemplos de indicadores já existentes são importantes para a construção da estrutura de
indicadores. Pois indicadores ou características relevantes de indicadores encontrados na
literatura ou utilizados por outras indústrias, mesmo que em outros setores, podem ser
adaptados para aplicação no objeto de estudo.
Embora não tenham sido aplicados neste trabalho os indicadores sugeridos na seção
4.2, é possível perceber que eles estão bastante alinhados ao que se tem na literatura para
processos em geral e outros produtos – que não os pneumáticos.
Os indicadores possuem, ainda, a capacidade de mostrar o quanto o processo está
inserido no contexto da economia circular e da sustentabilidade, permitindo, ainda, auxiliar nas
tomadas de decisões, avaliar os impactos ambientais dos processos e produtos, prever
melhorias.
Visando o desenvolvimento de trabalhos futuros sobre este tema, recomenda-se dar
prosseguimento com a aplicação de dados, obtidos a partir da literatura ou obtidos diretamente
de empresas, com o objetivo de consolidar os indicadores e de verificar se atendem de forma
satisfatória os conceitos debatidos.
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