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RESUMO 

 

Os produtos químicos possuem uma grande importância para a formação de 

produtos da sociedade contemporânea, estando presentes em diversos segmentos. 

Entretanto, os seus processos de produção podem impactar negativamente o meio 

ambiente, sendo importante a realização de uma Avaliação de Impacto Ambiental 

(AIA) para averiguar a gravidade dos danos que podem ser causados e estabelecer 

medidas de mitigação para estes. Uma das críticas a metodologias de AIA é a 

subjetividade, que pode ser dirimida com métricas quantitativas, que dão valores 

numéricos aos impactos. Neste trabalho foram analisadas e comparadas as treze 

metodologias quantitativas de AIA que mais apareceram em trabalhos acadêmicos 

recentes (década de 2010 até os dias atuais), realizando um estudo comparativo 

(analisando seis características) e selecionando os dez principais indicadores mais 

encontrados entre elas, para, posteriormente, elaborar uma árvore de decisão que 

auxiliasse o tomador de decisões a escolher as possíveis metodologias para analisar 

os impactos decorrentes do seu processo químico analisado. Tal árvore estrutura-se 

entre cinco tipos de informações de entrada e três tipos de respostas oferecidas pelas 

metodologias analisadas. Os nós da árvore traduzem a necessidade de uma certa 

informação de entrada se fazer presente para a aplicação de cada metodologia. A 

árvore de decisão foi validada por meio de dois estudos de caso: um sobre a relação 

entre malformações congênitas de bebês e a exposição de mulheres a agrotóxicos 

(Malformações congênitas em municípios de grande utilização de agrotóxicos em 

Mato Grosso, Brasil, de Oliveira et al., 2014) e o outro que aborda um estudo de 

viabilidade econômica de uma biorrefinaria de soja (Impact of biodiesel production on 

a soybean biorefinery, de Barreiros et al., 2020). Verificou-se que a árvore de decisão 

é uma maneira prática de seleção das possíveis metodologias, possibilitando ainda 

acréscimo de ramificações em trabalhos posteriores. 

 

PALAVRAS–CHAVE: produtos químicos, metodologias quantitativas, árvore de 

decisão. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Chemical products are of great importance for the contemporary society 

products formation, being present in several segments. However, their production 

processes can negatively affect the environment, being important to execute an 

Environmental Impact Assessment (EIA) to ascertain the damages severity that may 

be caused and establish mitigation measures for them. One of the criticisms to EIA 

methodologies is its subjectivity, which can be resolved with quantitative metrics, 

where they give numerical values to the impacts. In this study, thirteen EIA quantitative 

methodologies that most appeared in recent academic work (2010s until nowadays) 

were analyzed and compared, conducting a comparative study (analyzing six 

characteristics) and selecting the top ten indicators most common indicators among 

them, to, posteriorly, elaborate a decision tree that would help the decision maker to 

choose possible methodologies to analyze the impacts arising from its chemical 

process analyzed. Such tree is structured with five types of inputs and three types of 

answers offered by the analyzed methodologies. The tree nodes translate a certain 

input that needs to be present for each methodology application. The decision tree was 

validated by two case studies: one about the relationship between babies with 

congenital defects and women exposure to pesticides (Congenital defects in the cities 

with high use of pesticides in the state of Mato Grosso, Brazil, by Oliveira et al., 2014) 

and another one about a soybean biorefinery economic viability study (Impact of 

biodiesel production on a soybean biorefinery, by Barreiros et al., 2020). The decision 

tree was verified as a practical way of selecting the possible methodologies, also 

allowing the addition of ramifications in later works. 

 

KEYWORDS: chemical products, quantitative methodologies, decision tree. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os produtos químicos estão presentes na nossa realidade em diversas formas, 

sendo cruciais para o padrão de vida da sociedade moderna. Basicamente, segundo 

Smith (2005), tais produtos podem ser divididos em três classes: commodities 

(produzidos em grandes volumes e comprados baseados na sua composição, pureza 

e preço, tais como ácido sulfúrico, oxigênio e cloro); finos (produzidos em pequenos 

volumes e comprados baseados na sua composição, pureza e preço, tais como óxido 

de cloropropileno e dimetilformamida); funcionais (comprados baseados no seu efeito, 

tais como perfumes, medicamentos e pesticidas). 

Cada um desses tipos de produtos possui seu próprio modo de produção, 

manufatura, valor de mercado, demanda e, também, influenciam de diferentes 

maneiras os ambientes em que se inserem, seja na sua produção ou na sua utilização 

(SMITH, 2005). Tal influência pode afetar positiva ou negativamente os ramos 

econômico, social e ambiental de uma determinada região. 

Sendo assim, de acordo com o artigo 10o da Política Nacional do Meio 

Ambiente, se a atividade utiliza recursos naturais e pode causar danos ambientais, 

deve estar sujeita à avaliação de impacto ambiental, pelo processo de licenciamento 

ambiental (BRASIL, 1981). 

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) pode ser definida como o estudo de 

aspectos sociais, econômicos e ecológicos, visando a prevenir e a mitigar os efeitos 

negativos causados por um empreendimento, projeto, plano ou política de 

desenvolvimento (ABSY et al., 2001; RODRIGUES e RODRIGUES, 2007). 

Há diversas metodologias que podem ser empregadas em AIA, porém a 

subjetividade é apontada como uma desvantagem comum (PIMENTEL e PIRES, 

1992; COSTA et al., 2019). 

O uso de metodologias que empreguem métricas quantitativas pode auxiliar a 

dirimir essa desvantagem e como, o próprio nome já sugere, consiste na formulação 

e conversão dos impactos ambientais em números, possibilitando averiguar o grau de 

tais impactos no meio. 

Ainda que o uso dessas metodologias não elimine a subjetividade, a clareza 

em relação às bases de cálculo para a magnitude e quanto aos critérios definidos para 

a importância, contribui para a tomada de decisão (PIMENTEL e PIRES, 1992). 
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Nesse sentido, no presente trabalho foram selecionadas treze metodologias 

que empregam métricas para avaliação de impactos ambientais, para que fossem 

analisadas, comparadas e compiladas em uma árvore de decisão, auxiliando no 

processo de Avaliação de Impactos Ambientais. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo principal 

 Elaborar uma árvore de decisão para auxiliar pesquisadores e 

tomadores de decisão na seleção da metodologia a ser adotada para 

avaliar os danos ambientais causados por um determinado processo 

químico, em função das informações disponíveis e das possíveis 

respostas a serem obtidas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Selecionar as metodologias quantitativas de AIA; 

 Comparar as metodologias quantitativas de AIA selecionadas; 

 Selecionar os indicadores mais encontrados nas metodologias 

quantitativas de AIA. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

De maneira genérica, todo processo químico sob a ação antrópica, prejudica o 

meio ambiente de alguma forma, seja pela extração de recursos naturais ou pela 

emissão de poluentes, acarretando, assim, na sua degradação (FREITAS et al., 2015; 

HEIDRICH, 2019). Um dos seus maiores malefícios é a poluição atmosférica (SMITH, 

2005). Para essa situação, os poluentes podem ser divididos em dois grupos: 

primários e secundários (SCHULTZ, 2015). Enquanto o primeiro refere-se a 

substâncias liberadas diretamente da fonte (por exemplo, óxido de nitrogênio e 

monóxido de carbono), o segundo corresponde à combinação de poluentes de 

reações químicas com os primários (por exemplo, nitratos, sulfatos e ozônio). A 

liberação de certos poluentes, seja na forma particulada (sólida ou líquida), gasosa ou 

de vapor, pode favorecer o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, a 

formação de chuva ácida e o desenvolvimento de problemas respiratórios na 

população atingida pela contaminação (SMITH, 2005). Além dos danos atmosféricos, 

as indústrias químicas podem contaminar o solo e os recursos hídricos próximos da 

sua instalação com metais pesados, suprimir regiões florestais, afetar o equilíbrio 

ecológico e a cadeia alimentar do habitat (FREITAS et al., 2015; SCHULTZ, 2015). 

Os efeitos dessas ações podem ser tanto temporários quanto persistentes 

(HEIDRICH, 2019). Em virtude desses impactos, torna-se necessário realizar uma AIA 

na unidade industrial que se deseja implementar, de modo que se possa prever os 

danos potenciais e, eventualmente, no processo de acompanhamento, mitigá-los e 

adaptar suas atividades. A seguir, é apresentada uma breve revisão sobre o conceito 

de AIA e as principais metodologias qualitativas e quantitativas que foram propostas 

e vem sendo aplicadas ao longo das últimas décadas. 

 

3.1.  Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 

Originalmente cunhado nos Estados Unidos, o conceito de AIA foi introduzido 

pela Lei Nacional de Política Ambiental dos Estados Unidos (National Environmental 

Policy Act – NEPA), em 1969, sendo tal instrumento atualmente aplicado em, 

aproximadamente, 100 países ao redor do mundo. A AIA é bastante abrangente, 

possuindo diversos objetivos além da avaliação dos impactos em si, como, por 

exemplo, gerenciar os potenciais impactos, influenciar em tomadas de decisão e 

auxiliar na negociação entre os responsáveis dos impactos e a população que sofre 
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seus efeitos (ABSY et al., 2001; LAWRENCE, 2003). A sua prática engloba o meio 

ambiente e ações propostas para reduzir os danos ambientais. 

Um impacto ambiental é definido como a diferença entre a situação do meio 

ambiente com e sem a interferência humana (ABSY et al., 2001). A maior dificuldade 

em determinar um impacto ambiental é a sua propagação temporal-espacial, a qual 

pode ser positiva ou negativa ou nula, direta ou indireta, de curto ou longo prazo, 

reversível ou irreversível e cumulativa (impactos que se somam) ou sinérgica 

(impactos que se multiplicam) (SILVA, SPATA e LIMA, 2018; ABSY et al., 2001). Uma 

AIA precisa averiguar o tipo de impacto que afetaria o ambiente. 

Operacionalmente, a AIA deve considerar a interação entre a fonte de impacto 

e o meio receptor dos seus efeitos, além dos seus atores sociais intervenientes 

(RODRIGUES e RODRIGUES, 2007). O processo de AIA pode se dar em cinco 

etapas, conforme a Figura 1: pré-impacto, identificação dos impactos, predição, 

avaliação e pós-impacto (ABSY et al., 2001). 

 

Figura 1 – Esquematização das etapas de uma AIA. 

 

Fonte: Autoria própria com base na ABSY et al. (2001). 

 

É na predição que se define o método que irá apontar os efeitos dos impactos 

decorrentes da atividade em questão. Dentre os métodos existentes, pode-se citar, 
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por exemplo, estudos de caso (análise de outros processos que impactaram o mesmo 

ecossistema ou um similar, comparando os seus efeitos no meio com os efeitos do 

objeto atual de estudo), métricas qualitativas ou quantitativas e bioensaios 

(experimentos controlados de microcosmo – “indivíduos em miniatura” – que simulam 

os impactos ocasionados no ecossistema estudado) (ABSY et al., 2001). Neste 

trabalho, o foco será apenas nas métricas, especialmente as quantitativas, sendo 

explicados, a seguir, esses dois tipos. 

 

3.2. Metodologias qualitativas 

Diversos são os exemplos de metodologias qualitativas disponíveis na literatura 

acadêmica. As metodologias qualitativas buscam avaliar os impactos ambientais 

baseados na sua observação, sem medição. Algumas delas, inclusive, podem ser 

adaptadas para apresentarem a medida quantitativa, tais como a Ad hoc e os 12 

Princípios da Química/Engenharia Verde. 

O Método Ad hoc consiste em uma análise prévia de diversos especialistas, 

que avaliam os impactos ambientais positivos e negativos ocasionados por um 

determinado projeto (BRAGA et al., 2002; MORAES e D’AQUINO, 2016). Um dos 

exemplos mais relevantes na literatura é o método Delphi, no qual são realizados 

debates por um painel de especialistas escolhidos, de modo que cada um apresente 

a sua opinião, com o intuito de atingirem uma avaliação comum sobre o cenário 

(MORAES e D’AQUINO, 2016). Inclusive, tal método foi precursor dos parâmetros e 

componentes presentes na Listagem de Battelle (ABSY et al., 2001) – que será 

abordada posteriormente. 

Já os chamados 12 Princípios da Química Verde, e sua derivação, os 

12 Princípios da Engenharia Verde consistem em estratégias de design, projeto, 

produção, administração, marketing e comercialização de produtos e serviços, que 

visam a preservar o meio ambiente e a promover a sustentabilidade em um processo 

químico (AEIAA, n.d; ANASTAS e ZIMMERMAN, 2003). Tais princípios exploram a 

análise do ciclo de vida e da inerência de materiais e/ou energia emitida/consumida 

no processo, e indicam como torná-lo menos danoso à natureza (ANASTAS e 

ZIMMERMAN, 2003). A diferença entre os Princípios da Química Verde, em relação 

aos da Engenharia Verde, é o enfoque em como desenvolver produtos mais 

ecológicos: enquanto o primeiro foca em aspectos ligados à composição química das 
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correntes de processo, sua origem e destino, e no consumo energético da fábrica, o 

segundo avalia aspectos de Engenharia de Processos e Sistemas (Process Systems 

Engineering – PSE) relacionados a esses parâmetros (AEIAA, n.d; MELLO et al., 

2017). 

 

3.3. Metodologias quantitativas 

Como o próprio nome sugere, tais metodologias consistem na conversão dos 

impactos ambientais em números, possibilitando a avaliação matemática – exata e 

objetiva – dos impactos. Na literatura acadêmica, há diversos exemplos de estudos 

que empregam métodos quantitativos na avaliação dos impactos. A seguir, são 

apresentados, respectivamente, 13 exemplos das metodologias mais encontradas em 

trabalhos recentes (década passada em diante): 

• Métodos Baseados em Matrizes (Matriz de Leopold); 

• Listagem de Battelle; 

• Escassez Ecológica; 

• Eco-Indicador 99; 

• Medindo a Atratividade por uma Técnica de Avaliação Baseada em 

Categoria (Measuring Attractiveness by a Category Based Evaluation 

TecHnique – MACBETH); 

• Algoritmo de Redução de Resíduos (WAste Reduction algorithm – 

WAR); 

• Demanda de Energia Acumulada (Cumulative Energy Demand – CED); 

• Indicadores de Sustentabilidade da Instituição de Engenheiros 

Químicos (IChemE); 

• Sistema de Avaliação Ambiental de Processos (SAAP); 

• Ferramenta para a Redução e Avaliação de Químicos e outros 

Impactos Ambientais (Tool for the Reduction and Assessment of Chemichal and 

other Environmental Impacts – TRACI 2.1); 

• Avaliação Ponderada de Impacto Ambiental de Atividades do Novo 

Rural (APOIA-Novo Rural); 

• Medindo a Eficácia da Reação para Sustentabilidade Ambiental de 

Químicas com um Avaliador de Processo Multiobjetivo (Gauging Reaction 
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Effectiveness for the ENvironmental Sustainability of Chemistries with a Multi-

Objective Process Evaluator – GREENSCOPE); 

• ReCiPe. 

Também é possível encontrar diversos exemplos de aplicação de versões 

quantitativas das metodologias originalmente qualitativas descritas na seção anterior, 

com a atribuição de valores subjetivos às métricas avaliadas (MELLO et al., 2017), ou 

metodologias quantitativas construídas com base nestas metodologias (BARBOSA et 

al., 2019 e ARAÚJO et al., 2015 apud INTERLENGHI, 2020). 

 

3.3.1. Métodos Baseados em Matrizes (Matriz de Leopold) 

O exemplo mais conhecido e adotado deste tipo de metodologia é a chamada 

Matriz de Leopold (CAVALCANTE e LEITE, 2016). Tal metodologia foi desenvolvida 

pelo hidrólogo Luna Leopold, em 1971, para o Serviço Geológico dos Estados Unidos 

(United States Geological Survey – USGS) (CAVALCANTE e LEITE, 2016; USGS, 

2000). Os possíveis danos são enumerados de maneira bidimensional, relacionando 

ações (linhas) com os fatores ambientais (colunas) (BRAGA et al., 2002; 

CAVALCANTE e LEITE, 2016), por isso o nome “matrizes”. Tais fatores avaliam os 

impactos causados nos meios antrópico, biológico e físico, sendo esta uma 

característica marcante das outras matrizes, não somente a de Leopold (DUARTE, 

2006). 

A simplicidade operacional, o baixo custo (não necessita de softwares 

elaborados e caros para a sua realização) e o fácil entendimento são algumas das 

vantagens do emprego de uma metodologia baseada em matriz, de uma maneira 

geral (BRAGA et al., 2002). 

Originalmente, a Matriz de Leopold é composta por 100 ações e 88 fatores 

ambientais (podendo ser adaptada para atender a cada caso específico, conforme a 

Figura 2), na qual se avaliam dois atributos: a magnitude (Mg) do impacto e a sua 

importância (Im) no meio ambiente (CAVALCANTE e LEITE, 2016). O índice final de 

cada ação deriva-se da multiplicação das médias finais de tais atributos. 
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Figura 2 – Esquematização da Matriz de Leopold adaptada. 

 

Fonte: Autoria própria com base em BRAGA et al. (2002). 

 

O cálculo da magnitude varia de 0 a 10 conforme a Equação 1, sendo obtida a 

partir do somatório de outros três índices: extensão (E - tamanho do efeito ambiental 

ou área de influência), periodicidade (Pe - duração do efeito da ação) e intensidade 

(In - força do efeito), presentes na Tabela 1 (GUARIEIRO e CARMO, 2021; DUARTE, 

2006). Enquanto o primeiro pode possuir um peso máximo de 4, os outros dois 

possuem um peso máximo de 3. Caso a ação não apresente nenhuma interferência 

no meio para um determinado índice, o seu peso é nulo. 

 

𝑀𝑔 =  𝐸(0 − 4) +  𝑃𝑒(0 − 3) +  𝐼𝑛(0 − 3)          (1) 

 

Tabela 1 – Índices de magnitude e seus possíveis pesos na Matriz de Leopold. 

Índice Peso 

Extensão 

1: pequena 

2: média 

3: grande 

4: muito grande 

Periodicidade 

1: ação temporária (cessa quando acaba a ação) 

2: ação variável (não se sabe quando termina o efeito após o fim da 
ação) 

3: ação permanente (o efeito perdura mesmo após a ação) 

Intensidade 

1: pequena 

2: média 

3: alta 

Fonte: Adaptado de GUARIEIRO e CARMO (2021). 

 

Já a importância também varia de 0 a 10 conforme a Equação 2, consistindo 

no somatório entre ação (Ac - número de efeitos que a ação causa), ignição (Ign - 

intervalo de tempo entre a ação e o efeito) e criticidade (Cr – potencial destrutivo do 
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efeito), presentes na Tabela 2 (GUARIEIRO e CARMO, 2021). Assim como no cálculo 

da magnitude, enquanto o primeiro índice pode possuir um peso máximo de 4, os 

outros dois podem possuir um peso máximo de 3, sendo nulo casa haja nenhuma 

interferência. 

 

𝐼𝑚 =  𝐴𝑐(0 − 4) +  𝐼𝑔𝑛(0 − 3) +  𝐶𝑟(0 − 3)          (2) 

 
Tabela 2 – Índices de importância e seus possíveis pesos na Matriz de Leopold. 

Índice Peso 

Ação 

1: primária (1 efeito) 

2: secundária (2 efeitos) 

3: terciária (3 efeitos) 

4: enésima (4 ou mais efeitos) 

Ignição 

1: imediata (efeito simultâneo) 

2: médio prazo (efeito simultâneo e/ou surge depois) 

3: longo prazo (surge muito tempo depois) 

Criticidade 

1: baixa 

2: média 

3: alta 

Fonte: Adaptado de GUARIEIRO e CARMO (2021). 

 

Para exemplificação, é apresentada a Figura 3 que mostra a Matriz de Leopold 

adaptada elaborada por Silva e Moraes (2012), onde pode ser visto que as ações não 

tinham interação com todos os fatores analisados, possuindo magnitudes e 

importâncias não impactantes, ou seja, nulas na prática. 
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Figura 3 – Disposição final de uma Matriz de Leopold adaptada. 

 

Fonte: SILVA e MORAES (2012). 

   

3.3.2. Listagem de Battelle 

Esse método, também conhecido como Sistema de Avaliação Ambiental 

(Environmental Evaluation System – EES), foi desenvolvido pelo laboratório Battelle-

Columbus nos anos 1970, para, inicialmente, atender a projetos hídricos, como 

construção de hidrelétricas (BRAGA et al., 2002; ABSY et al., 2001). Posteriormente, 

passou a atender a outras áreas, sendo empregado tanto para a implementação de 

micro quanto de macro empreendimentos (ABSY et al., 2001). 

Estruturalmente, a Listagem de Battelle é um método hierarquizado, onde o 

meio ambiente é dividido em quatro categorias: ecologia, contaminação ambiental, 

aspectos estéticos e aspectos de interesse humano (BRAGA et al., 2002; ABSY et al., 

2001). A Figura 4 mostra que cada categoria possui componentes, sendo 18 no total, 

e dentro desses componentes há 78 parâmetros, nos quais cada um possui sua 

importância, com um peso específico, representado pelo número entre parênteses. 
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Figura 4 – Divisão da Listagem de Battelle, com suas categorias, seus componentes 

e seus parâmetros. 

 

Fonte: Adaptado de BRAGA et al. (2002). 

 

Para cada parâmetro é estabelecido um índice de qualidade ambiental (QA), 

variando de 0 a 1 (BRAGA et al., 2002). A determinação do grau de impacto para cada 

parâmetro é feita a partir da sua multiplicação com a unidade de importância do 

parâmetro (UIP) – valor presente ao lado de cada um na Figura 4. O resultado dessa 

conta é denominado unidade de impacto ambiental (UIA), conforme visto na Equação 

3. 

 

𝑈𝐼𝐴 =  𝑈𝐼𝑃 𝑥 𝑄𝐴          (3) 

 

Posteriormente, realiza-se o somatório total das UIA’s de todos os parâmetros 

para determinar o impacto total (IT) no ecossistema, conforme mostra a Equação 4 

(BRAGA et al., 2002). O conhecimento da relação do QA com o respectivo parâmetro 

é crucial para a utilização efetiva da Listagem de Battelle. 

 

𝐼𝑇 =  ∑ 𝑈𝐼𝐴          (4) 
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3.3.3. Escassez Ecológica 

Essa metodologia foi desenvolvida na Suíça em 1990, sofrendo atualizações 

em 1997 e 2005 (MENDES, BUENO e OMETTO, 2016). Ao invés de avaliar o dano 

ocasionado pelo impacto ambiental, essa metodologia busca determinar a 

abrangência do impacto em torno do alvo estudado, realizando ponderações e 

comparações de diversas intervenções ambientais pelo uso de ecofatores (EF’s), vide 

a Equação 5, a 15 categorias de impacto, listadas na Tabela 3 (FRISCHKNECHT et 

al., 2006; MENDES, BUENO e OMETTO, 2016). 

Tais fatores variam de acordo com uma constante (C), a quantidade da 

substância emitida ou consumida (Sb) e a sua proteção ambiental (PA), estabelecida 

pela lei ambiental ou por política específica (FRISCHKNECHT et al., 2006; SILVA, 

2018). Quanto mais a emissão ou o consumo exceder o valor de proteção ambiental 

definido, maior será o ecofator associado. 

 

𝐸𝐹 =  𝐶 𝑥 (𝑆𝑏 / 𝑃𝐴)         (5) 

 

Tabela 3 – Categorias de impacto medidos no método de Escassez Ecológica. 

Categoria 

Mudança climática 

Depleção de ozônio 

Formação de oxidantes fotoquímicos 

Efeitos respiratórios 

Emissão - ar 

Emissão - água de superfície 

Emissão - água subterrânea 

Emissão - solo 

Câncer proveniente de radionuclídeos 
emitidos no mar 

Resíduos 

Consumo de água 

Consumo de areia/cascalho 

Fontes de energia primária 

Disruptores endócrinos 

Perda de biodiversidade por ocupação do 
solo 

Fonte: Adaptado de MENDES, BUENO e OMETTO (2016). 

 

Os ecofatores são medidos em “ecopontos”, cujos valores são determinados a 

partir de estudos que avaliam as consequências negativas no meio ocasionadas pelo 



26 

processo químico (MENDES, BUENO e OMETTO, 2016; SILVA, 2018). Define-se, 

com essa análise, a C que relaciona o processo químico e as consequências 

(FRISCHKNECHT et al., 2006; SILVA, 2018). 

  

3.3.4. Eco-Indicador 99 

Criado na Holanda como parte da Política Integrada de Produto do Ministério 

de Moradia, Planejamento Espacial e Ambiental (Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieu – VROM), tal método é sucessor da Eco-Indicador 95, 

sua primeira versão (FLORINDO et al., 2015; MENDES, BUENO e OMETTO, 2016). 

Esse método quantifica os impactos de três áreas: 

• Saúde humana: quantidade e duração de doenças e a perda de anos 

de vida por morte prematura devido a impactos ambientais. A sua 

contabilização é pela Escala Ajustada de Anos de Inaptidão (Disability Adjusted 

Life Years – DALY), cuja escala de pesos varia entre 0 e 1, sendo um valor já 

pré-definido. Quanto menor o valor, melhor os indícios de saúde; 

• Qualidade do ecossistema: percentual de espécies afetadas e/ou 

desaparecidas ou probabilidade de ocorrência dos mesmos (PED), em especial 

plantas e seres menores. O seu cálculo é feito pela Fração Potencial Afetada 

(Potencially Affected Fraction – PAF), Probabilidade de Ocorrência (Probability 

Of Ocurrence – POO) ou Fração com Potencial de Desaparecimento 

(Potencially Disappeared Fraction – PDF). Tais símbolos consistem na 

multiplicação desse percentual pela área impactada (Ai) e pelo período de 

tempo do impacto (T), como mostra a Equação 6. A sua unidade de medida é 

PDF/PAF/POO.m2.ano; 

 

𝑃𝐷𝐹; 𝑃𝐴𝐹; 𝑃𝑂𝑂 =  𝑃𝐸𝐷 𝑥 𝐴𝑖 𝑥 𝑇          (6) 

 

• Recursos naturais: energia requerida no futuro para extrair recursos 

minerais e fósseis. A sua contabilização é por Mega Joule por quilo de material 

extraído (MJ/kg) (MENDES, 2013; MENDES, BUENO e OMETTO, 2016; 

SONNEMANN, TSANG e SCHUHMACHER, 2019; XAVIER, 2003). 

Cada uma dessas áreas possui categorias de impacto que são analisadas 

conforme a Tabela 4 (XAVIER, 2003). 
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Em relação à Qualidade do Ecossistema, é importante citar que a 

“Ecotoxicidade” é medida em PAF para registrar as espécies afetadas pela 

concentração de substâncias tóxicas no meio, a “Acidificação” e a “Eutrofização” são 

calculadas em POO, e o “Uso de terra” é medido em PDF (SONNEMANN, TSANG e 

SCHUHMACHER, 2019; XAVIER, 2003). 

 

Tabela 4 – Categorias de impacto analisadas para cada área no método Eco-
Indicador 99. 

Área Categoria 

Saúde humana 

Efeito cancerígeno 

Efeito respiratório orgânico 

Efeito respiratório inorgânico 

Mudança climática 

Radiação 

Camada de ozônio 

Ecotoxicidade 

Qualidade do 
ecossistema 

Acidificação 

Eutrofização 

Uso de terra 

Recursos naturais 
Consumo de recursos minerais 

Consumo de recursos fósseis 

Fonte: Adaptado de XAVIER (2003). 

 

Ainda, o Eco-Indicador 99 permite avaliar os impactos ambientais em três 

faces: individual (curto prazo), hierárquica (médio prazo) e igualitária (longo prazo) 

(FLORINDO et al., 2015; XAVIER, 2003). Enquanto a primeira é caracterizada pelos 

impactos com relações causa-efeito comprovadas, a segunda é caracterizada a partir 

do consenso de especialistas e a terceira por qualquer comprovação científica. 

 

3.3.5. MACBETH 

Criado em 1995 para ser uma metodologia com uma diferente análise 

multicriterial, tal nome é uma abreviação do termo em inglês “Measuring 

Attractiveness by a Category Based Evaluation TecHnique”, que traduzido significa a 

medição de uma atratividade por meio de uma técnica de avaliação baseada em 

categorias (COSTA e VANSNICK, 1995; COSTA, ANGULO-MEZA e OLIVEIRA, 

2013). Além de ser de fácil aplicação, possui um processo interativo de revisão de 

dados, oferecendo sugestões para resolver eventuais inconsistências (COSTA, 
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ANGULO-MEZA e OLIVEIRA, 2013; CHAVES e GOMES, 2014). O método 

MACBETH visa à comparação de diferentes processos, ou alternativas processuais. 

A primeira etapa do método MACBETH é a criação de uma árvore de critérios, 

na qual se pode abordar aspectos econômicos, ambientais, sociais e técnicos 

(CHAVES e GOMES, 2014). Posteriormente, realiza-se a montagem de matrizes para 

cada aspecto, nas quais são comparados os processos/alternativas processuais por 

meio de uma escala semântica de diferença de atratividade (elemento inovador da 

metodologia) contendo sete níveis: nulo, muito fraco, fraco, moderado, forte, muito 

forte e extremo (COSTA e VANSNICK, 1995; COSTA, ANGULO-MEZA e OLIVEIRA, 

2013; CHAVES e GOMES, 2014). Tal escala é revisada pelo próprio software para 

evitar problemas de inconsistências entre as diferenças de atratividade selecionadas 

pelo tomador de decisão (COSTA e VANSNICK, 1995; CHAVES e GOMES, 2014). 

Em seguida, tais escalas são convertidas em números e, também, há a 

ponderação dos pesos para os aspectos a partir de uma matriz, realizando a mesma 

comparação com os mesmos níveis de diferença de atratividade entre eles (CHAVES 

e GOMES, 2014). No final, uma matriz final é gerada com os resultados encontrados 

para cada processo/alternativa processual de acordo com o respectivo aspecto, 

identificando qual o melhor deles (quanto maior o valor, melhor será). 

É importante destacar que, caso haja alguma inconsistência encontrada pelo 

programa, uma escala de valores com respectivos intervalos de variação é oferecida 

pelo próprio software, facultando ao tomador ajustar tais valores. 

 

3.3.6. WAR 

Tal algoritmo foi desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (United States Environmental Protection Agency – US EPA), e o seu nome é 

uma abreviação do termo “WAste Reduction algorithm”, que traduzido significa um 

algoritmo de redução de resíduos (HEIDRICH, 2019; US EPA, n.d). Referências da 

literatura acadêmica apontam que tal metodologia já era usada nos Estados Unidos 

na segunda metade dos anos 1990 para a prevenção da poluição ambiental, conforme 

mostra Cabezas et al. (1997) apud US EPA (n.d). Inicialmente, ele foi criado para 

quantificar os impactos oriundos das emissões das correntes de processos químicos, 

havendo a posterior incorporação das emissões decorrentes de processos de geração 

de energia (HEIDRICH, 2019). 
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O algoritmo é baseado no cálculo do potencial de impacto ambiental (PIA) de 

um processo químico, analisando oito categorias, apresentadas na Tabela 5, onde 

para se calcular o impacto gerado pelo processo (Ig) em cada uma delas, realiza-se a 

subtração dos impactos ligados às correntes de saída (Is) com os de entrada (Ie), 

como pode ser visto na Equação 7 (HEIDRICH, 2019; US EPA, n.d). Ou seja, 

considera-se que, ao consumir um recurso danoso ao meio ambiente, o processo 

estaria contribuindo positivamente para a sua preservação. Para alguns processos 

químicos, há a possibilidade de não existirem impactos potenciais associados às 

correntes de entrada, sendo tal valor nulo (HEIDRICH, 2019). 

 

𝐼𝑔 =  𝐼𝑠 –  𝐼𝑒          (7) 

 

Tabela 5 – Categorias avaliadas pelo algoritmo. 

Categoria 

Potencial de toxicidade humana (ingestão) 

Potencial de toxicidade humana (exposição) 

Potencial de toxicidade aquática 

Potencial de toxicidade terrestre 

Potencial do aquecimento global 

Potencial da destruição da camada de 
ozônio 

Potencial da formação poluidora (smog) 

Potencial de acidificação 

Fonte: Autoria própria com base na US EPA (n.d). 

 

Posteriormente, tais valores de Ig encontrados são projetados em um gráfico 

de barras disponível pelo próprio software do WAR, mostrando o PIA registrado pelo 

processo químico (MARTIN e YOUNG, 2011). A Figura 5 ilustra tal gráfico disponível, 

sendo uma exemplificação do cálculo do PIA retirada de Martin e Young (2011), no 

qual são comparados dois impactos de processos químicos distintos. 
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Figura 5 – Visualização do gráfico de barras para o cálculo do PIA. 

 

Fonte: MARTIN e YOUNG (2011). 

 

3.3.7. Cumulative Energy Demand (CED) 

Neste método, calcula-se a quantidade de energia primária necessária ao longo 

do ciclo de vida de um determinado produto ou processo, encontrando a sua demanda 

energética (ACERO, RODRÍGUEZ e CIROTH, 2015; SILVA, 2018). Referências da 

literatura acadêmica apontam que tal metodologia já era usada na segunda metade 

dos anos 1990 na Europa Ocidental para estudo dos sistemas energéticos da região, 

conforme mostra Frischknecht et al. (1994) apud Nussbaumer e Oser (2004). 

É importante destacar que o CED inclui os usos diretos e indiretos de energia, 

mas que, em alguns casos, pode não conter os resíduos/combustíveis usados para 

fins energéticos (ACERO, RODRÍGUEZ e CIROTH, 2015; SILVA, 2018). O método 

apresenta oito indicadores, divididos em dois tipos de recursos – os não-renováveis e 

os renováveis –, como ilustra a Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Divisão dos indicadores no método CED. 

Tipos de recursos Indicador 

Não-renováveis 

Fóssil 

Nuclear 

Floresta primária 

Renováveis 

Biomassa 

Geotérmica 

Solar 

Vento 

Água 

Fonte: Adaptado de SILVA (2018). 
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Para encontrar o valor de CED, cuja unidade de medida é tonelada Joule (TJ), 

pode-se empregar a Equação 8, onde Eo é o somatório da energia primária para o 

descarte de eventuais equipamentos (Ed) com a energia primária para produção (Ep) 

–conforme mostra a Equação 9 –, Ea significa a energia primária para auxiliar durante 

o uso da indústria e F corresponde à energia primária para o consumo do combustível 

renovável ou não-renovável (NUSSBAUMER e OSER, 2004). Para a “floresta 

primária”, que consiste no emprego de madeira, o valor de F é nulo. 

 

𝐶𝐸𝐷 =  𝐸𝑜 +  𝐸𝑎 +  𝐹          (8) 

𝐸𝑜 =  𝐸𝑝 +  𝐸𝑑          (9) 

 

Alternativamente, a fórmula para o cálculo do CED pode ser definida como uma 

função de tempo, como mostra a Equação 10, sendo “Eu” o somatório de “Ea” com 

“F”. 

 

𝐶𝐸𝐷 (𝑡) =  𝐸𝑜 +  ʃ 𝐸𝑢 (𝑡)𝑑𝑡          (10) 

 

3.3.8. Indicadores de Sustentabilidade da IChemE 

Diversos são os tipos de indicadores de sustentabilidade desenvolvidos por 

especialistas e instituições, sendo um desses exemplos o conjunto desenvolvido pela 

Instituição de Engenheiros Químicos (IChemE) em 2002 (TALLIS et al., 2002). 

Os indicadores da IChemE se dividem entre os três pilares da sustentabilidade: 

ambiental, econômico e social (TALLIS et al., 2002; TELES et al., 2016). Cada 

indicador possui seus parâmetros específicos e nem sempre todos serão avaliados – 

apenas aqueles que se aplicam ao processo químico em questão (TALLIS et al., 

2002). 

Os indicadores ambientais podem avaliar parâmetros tanto sobre o uso de 

recursos (energia, fontes renováveis, água e solo), quanto sobre as emissões, os 

efluentes e os desperdícios de recursos nas unidades químicas, conforme visto na 

Tabela 7 (TALLIS et al., 2002). 
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Tabela 7 – Parâmetros dos indicadores ambientais da IChemE. 

Indicadores ambientais 

Uso de 
recursos 

Energia 

Taxa de uso de energia primária líquida total 

Porcentagem de energia primária líquida total 
proveniente de fontes renováveis 

Uso de energia primária líquida total por kg de 
produto 

Uso total líquido de energia primária por unidade de 
valor agregado 

Fontes 
renováveis 

(exceto 
combustível 

e água) 

Total de matérias-primas utilizadas por kg de produto 

Total de matérias-primas utilizadas por unidade de 
valor agregado 

Fração de matéria-prima reciclada dentro da empresa 

Fração de matéria-prima reciclada de consumidores 

Matéria-prima perigosa por kg de produto 

Água 

Água líquida consumida por unidade de massa de 
produto 

Água líquida consumida por unidade de valor 
agregado 

Solo 
Total de solo ocupado 

Taxa de restauração do solo 

Emissões, 
efluentes e 

desperdícios de 
recursos 

Atmosféricos 

Carga de acidificação atmosférica (SO2) 

Peso do aquecimento global (CO2) 

Carga para a saúde humana (C6H6) 

Carga de destruição da camada de ozônio (CFC-11) 

Carga fotoquímica de ozônio (C2H4) 

Aquáticos 

Acidificação (íons H+) 

Demanda de oxigênio 

Ecotoxicidade (Cu ou CH2O) 

Eutrofização (PO4
3-) 

Terrestres 
Resíduos sólidos perigosos 

Resíduos sólidos não-perigosos  

Fonte: Autoria própria com base no TALLIS et al. (2002). 

   

3.3.9. Sistema de Avaliação Ambiental de Processos (SAAP) 

Tal software foi desenvolvido em 2002 para calcular impactos ambientais em 

processos industriais, avaliando o desempenho ambiental por meio de estudos de 

Análise de Ciclo de Vida (ACV), de acordo com Santos (2011) e Duarte (2006), que 

consiste na consideração de toda a cadeia de geração, produção, distribuição, 

consumo e disposição final ou reciclo de um determinado produto (ciclo de vida). A 

sua aplicação consiste em calcular os impactos de dez indicadores, presentes na 

Tabela 8, estando agrupados em categorias de impacto ambiental, podendo um 

indicador influenciar mais de uma categoria. Tais categorias são baseadas na norma 
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da Organização Internacional para Padronização (International Organization for 

Standardization – ISO) 14000. 

 

Tabela 8 – Lista dos indicadores empregados no método SAAP. 

Indicadores 

Aquecimento global 

Destruição da camada de ozônio 

Acidificação 

Eutrofização 

Formação de oxidantes fotoquímicos 

Toxicidade 

Consumo de recursos naturais 

Consumo de energia 

Destruição do oxigênio dissolvido (águas naturais) 

Destruição local por material particulado na atmosfera 

Fonte: Adaptado de DUARTE (2006). 

 

A Equação 11 mostra o cálculo do impacto ambiental (IA) para cada indicador, 

que consiste na divisão entre o valor encontrado no processo (VP) e o valor máximo 

permitido legalmente (VMP), tanto de consumo quanto emissão de produtos 

(DUARTE, 2006). 

 

𝐼𝐴 =  𝑉𝑃 / 𝑉𝑀𝑃          (11) 

 

Posteriormente, realiza-se o cálculo do Índice de Pressão Ambiente (IPA) – cujo 

valor é adimensional e varia, preferencialmente, entre 0 e 1 –, sendo a sua fórmula 

representada pela Equação 12 (DUARTE, 2006; MUELLER, 2009). 

 

𝐼𝑃𝐴 =  ∑ 𝐼𝐴 𝑥 𝑃𝑠          (12) 

 

O IPA consiste na soma ponderada dos IA’s encontrados, onde cada indicador 

possui um peso (Ps) a partir da sua pressão ambiental relativa (DUARTE, 2006). A 

Figura 6 ilustra uma esquematização para o seu cálculo, relacionando as categorias 

com os indicadores. 
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Figura 6 – Esquema do cálculo do IPA. 

 

Fonte: Adaptado de DUARTE (2006). 

  

3.3.10. TRACI 2.1 

A primeira versão do TRACI foi disponibilizada em 2002, havendo a TRACI 2.0 

antes da 2.1 (BARE, YOUNG e HOPTON, 2012). Criado para possibilitar o 

desenvolvimento de produtos, processos, instalações, companhias e comunidades 

mais sustentáveis, o seu nome deriva do termo em inglês “Tool for the Reduction and 

Assessment of Chemichal and other Environmental Impacts” (BARE, YOUNG e 

HOPTON, 2012; US EPA, n.d). 

A TRACI 2.1, elaborada em 2012, permite uma quantificação expandida de dez 

categorias de impacto, que possuem efeitos potenciais: destruição da camada de 

ozônio, aquecimento global, acidificação, eutrofização, formação de fumaça química, 

efeitos de partículas na saúde humana, câncer, efeitos não-cancerígenos para a 

saúde humana, ecotoxicidade e esgotamento de combustíveis fósseis. Para o cálculo 

desses efeitos, são levados em consideração o local de emissão ou consumo do 

recurso usado e a potência estimada do elemento estressor ambiental (BARE, 

YOUNG e HOPTON, 2012). O valor de tal potência baseia-se no melhor modelo ou 

dados disponíveis na TRACI 2.1 para cada categoria de impacto. 

O procedimento de cálculo segue a metodologia descrita nas Equação 13, 

consistindo no somatório do Potencial de Impacto (PIc) encontrado para cada 

categoria de impacto. Este, por sua vez, é obtido por meio da multiplicação entre a 
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massa do elemento químico poluidor (Me) pelo seu fator de potência (Pt) e pelo fator 

de destino (D) – Pt e D se configuram em potências estimadas (BARE, YOUNG e 

HOPTON, 2012). Caso o destino não seja conhecido, adota-se a Equação 14, 

semelhante à fórmula anterior, onde ocorre a multiplicação da massa pelo fator de 

caracterização (CF), outra potência estimada, adotado para o elemento químico em 

questão. 

 

𝑃𝐼𝑐 = ∑ 𝑀𝑒 𝑥 𝑃𝑡 𝑥 𝐷          (13) 

𝑃𝐼𝑐 = ∑ 𝑀𝑒 𝑥 𝐶𝐹          (14) 

 

3.3.11. APOIA-Novo Rural 

Esse sistema foi desenvolvido no centro de pesquisas da Embrapa (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária) em 2003, e é aplicável a quaisquer atividades 

agropecuárias (EMBRAPA, n.d; RODRIGUES e CAMPANHOLA, 2003; RODRIGUES 

e RODRIGUES, 2007). 

Para o cenário químico, essa metodologia poderia ser utilizada para avaliar os 

impactos ambientais causados por defensivos agrícolas numa determinada plantação, 

mas também para avaliar as cadeias de suprimento de um processo que opere com 

biomassa, como na produção de biocombustíveis e nas chamadas biorrefinarias. 

O sistema APOIA-Novo Rural possui 62 indicadores, sendo divididos em 

5 grupos: ecologia da paisagem (efeitos da atividade na conservação do habitat), 

qualidade dos compartimentos ambientais (geração de resíduos no solo, na água e 

na atmosfera), valores socioculturais (qualidade de vida e inserção de indivíduos na 

atividade), valores econômicos (renda e valorização do empreendimento) e 

gestão/administração do empreendimento (RODRIGUES e RODRIGUES, 2007). Os 

indicadores dos dois primeiros grupos podem ser vistos, como exemplo, conforme a 

Tabela 9. 
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Tabela 9 – Alguns indicadores da APOIA-Novo Rural. 

Grupo Categoria Indicador Unidade 

Qualidade dos 
compartimentos 

ambientais 

Atmosfera 

Partículas em 
suspensão/fumaça 

Porcentagem do tempo de 
ocorrência 

Odores 
Porcentagem do tempo de 

ocorrência 

Ruídos 
Porcentagem do tempo de 

ocorrência 

Óxidos de carbono 
Porcentagem do tempo de 

ocorrência 

Óxidos de enxofre 
Porcentagem do tempo de 

ocorrência 

Óxidos de nitrogênio 
Porcentagem do tempo de 

ocorrência 

Hidrocarbonetos 
Porcentagem do tempo de 

ocorrência 

Água superficial 

Oxigênio dissolvido Porcentagem de saturação de O2 

Coliformes fecais Número de colônias/100 mL 

DBO5 mg/L de O2 

pH pH 

Nitrato mg de NO3
-/L 

Fosfato mg de P2O5/L 

Sólidos totais mg de sólidos totais/L 

Clorofila a µg de clorofila/L 

Condutividade µΩ/cm 

Poluição visual da água 
Porcentagem do tempo de 

ocorrência 

Impacto potencial de pesticidas Porcentagem da área tratada 

Água subterrânea 

Coliformes fecais Número de colônias/100 mL 

Nitrato Miligrama de NO3
-/L 

Condutividade µΩ/cm 

Manutenção da 
capacidade 

Matéria orgânica Porcentagem de matéria orgânica 

pH pH 

P resina Miligrama de P/dm3 

K trocável Miligrama de carga/dm3 

Mg e Ca trocável Miligrama de carga/dm3 

Acidez potencial Miligrama de carga/dm3 

Soma de bases Miligrama de carga/dm3 

Capacidade de troca catiônica Miligrama de carga/dm3 

Volume de bases Porcentagem de saturação 

Potencial de erosão Porcentagem da área  

Fonte: Adaptado de RODRIGUES e CAMPANHOLA (2003). 
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Tabela 9 – Alguns indicadores da APOIA-Novo Rural (Continuação). 

Grupo Categoria Indicador Unidade 

Ecologia da 
paisagem 

- 

Fisionomia e conservação dos 
habitats naturais 

Porcentagem da área da 
propriedade 

Diversidade e condições de 
manejo das áreas de produção 

Porcentagem da área da 
propriedade 

Diversidade e condições de 
manejo das atividades 

confinadas (agrícolas/não 
agrícolas e de confinamento 

animal) 

Porcentagem da renda da 
propriedade, excluídas atividades 

não confinadas 

Cumprimento com 
requerimento da reserva legal 

Porcentagem da área averbada 
como reserva legal na 

propriedade 

Cumprimento com 
requerimento de áreas de 
preservação permanente 

Porcentagem da área da 
propriedade 

Corredores de fauna 
Área (ha) e número de 

fragmentos 

Diversidade da paisagem Índice de Shannon-Wiener 

Diversidade produtiva Índice de Shannon-Wiener 

Regeneração de áreas 
degradadas 

Porcentagem da área da 
propriedade 

Incidência de focos de doenças 
endêmicas 

Número de criadouros 

Risco de extinção de espécies 
ameaçadas 

Número de (sub)populações 
ameaçadas 

Risco de incêndio 
Porcentagem da área atingida 

pelo risco 

Risco geotécnico Número de áreas influenciadas 

Fonte: Adaptado de RODRIGUES e CAMPANHOLA (2003). 

 

Para aplicar essa metodologia, é necessário realizar uma vistoria no local da 

atividade, coletando amostras de água/solo e levantando informações gerenciais do 

administrador (EMBRAPA, n.d). É importante que o entrevistador esteja bem treinado 

para reduzir a subjetividade na coleta de dados a respeito das mudanças que 

ocorreram no ambiente após a instalação do empreendimento (RODRIGUES e 

CAMPANHOLA, 2003). Tais dados são mensurados em unidades quantitativas, tais 

como: porcentagem da área, tempo de ocorrência, número de pessoas, hectares, 

dentre outros. 

Posteriormente, realiza-se a ponderação dos impactos de cada indicador em 

uma matriz que é montada pelo avaliador, buscando calcular o índice de impacto 

ambiental de cada indicador (RODRIGUES e CAMPANHOLA, 2003; RODRIGUES e 

RODRIGUES, 2007). 
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A estrutura que comporta a matriz - já disponível no sistema APOIA-Novo Rural 

(EMBRAPA, n.d) – possui, além da matriz, atributos dos indicadores, fatores de 

ponderação, células para entradas de dados, linha de averiguação (serve para a 

identificação de possíveis erros, pois a soma percentual dos critérios analisados em 

cada indicador precisa ser igual a 100%), expressão do cálculo do índice de impacto, 

tabela de correspondência entre o índice e desempenho ambiental em valores de 

utilidade (varia entre 0 a 1) e expressão gráfica do desempenho. 

O resultado final é encontrado a partir do valor médio de utilidade dos 62 índices 

encontrados expressos num gráfico-síntese que engloba as cincos categorias, 

determinando, assim, o índice de impacto ambiental total da atividade agropecuária 

(RODRIGUES e RODRIGUES, 2007). 

 

3.3.12. GREENSCOPE 

Criado em 2003, também pela US EPA, a sua nomenclatura é uma abreviação 

para o termo “Gauging Reaction Effectiveness for the ENvironmental Sustainability of 

Chemistries with a Multi-Objective Process Evaluator”, que em tradução livre 

significaria algo como a medição da efetividade de reações/processos químicos com 

uma avaliação multi-objetiva para propiciar um desenvolvimento sustentável (SMITH, 

RUIZ-MERCADO e GONZALEZ, 2014; US EPA, n.d). 

Esse método é empregado para avaliar e assistir, na medida do possível, o 

design de processos químicos, em estudos de ACV e quantificando os impactos 

registrados na forma de 139 indicadores, divididos em quatro grupos: ambiental, 

econômico, energético e de eficiência. 

Os indicadores do grupo ambiental podem ser vistos na Tabela 10 (RUIZ-

MERCADO, GONZALEZ e SMITH, 2013). A quantidade dos indicadores pode variar 

de acordo com o processo químico, não sendo necessário empregar todos nos 

cálculos (SMITH, RUIZ-MERCADO e GONZALEZ, 2014). Tais indicadores avaliam o 

desempenho do processo, as matérias-primas consumidas, as utilidades (fluidos 

auxiliares), os equipamentos empregados e as substâncias liberadas (US EPA, n.d). 
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Tabela 10 – Indicadores do grupo “Ambiental” do GREENSCOPE. 

Indicador Unidade 

Número de materiais perigosos - 

Massa de materiais perigosos kg/h 

Matérias primas perigosas específicas kg perigoso/kg de produto 

Massa total de produtos químicos persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicos utilizados 

kg/h 

Índice de exposição química - 

Fator de irritação m3/kg 

Fator de toxicidade crônica m3/kg 

Mobilidade kg/kg de produto 

Fogo/explosão kJ/kg de produto 

Reação/decomposição I - 

Reação/decomposição II kJ/kg de produto 

Toxicidade aguda m3/kg 

Avaliação de árvores de falhas - 

Liberação tóxica específica kg/kg de produto 

Intensidade de liberação tóxica kg/$ 

Quociente ambiental m3/kg 

Efeitos cancerígenos kg/$ 

Persistência de substâncias orgânicas kg/kg de produto 

Perigos ao ar m3/kg 

Perigos à água kg/kg de produto 

Resíduos sólidos (poluentes inorgânicos) kg/kg de produto 

Bioacumulação (cadeia alimentícia ou no solo) kg/kg de produto 

Potencial de aquecimento global kg de CO2 equivalente/kg de produto 

Intensidade de aquecimento global kg de CO2 equivalente/$ 

Potencial de depleção do ozônio estratosférica 
kg de CFC-11 equivalente/kg de 

produto 

Intensidade de depleção do ozônio estratosférica kg de CFC-11 equivalente/$ 

Potencial de oxidação fotoquímica (smog) 
kg de C2H4 equivalente/kg de 

produto 

Intensidade de oxidação fotoquímica (smog) kg de C2H4 equivalente/$ 

Potencial de acidificação atmosférica kg de SO2 equivalente/tempo 

Intensidade de acidificação atmosférica kg de SO2 equivalente/$ 

Potencial de acidificação aquática kg de H+ equivalente/tempo 

Intensidade de acidificação aquática kg de H+ equivalente/$ 

Potencial de basificação aquática kg de OH- liberado/tempo 

Intensidade de basificação aquática kg de OH- liberado/$ 

Potencial de salinização aquática 
kg de íons de sal formado 

equivalente/tempo 

Intensidade de salinização aquática 
kg de íons de sal formado 

equivalente/$ 

Potencial de demanda de oxigênio aquático kg de O2 equivalente/tempo 

Intensidade de demanda de oxigênio aquático kg de O2 equivalente/$ 

Fonte: Adaptado de RUIZ-MERCADO, GONZALEZ e SMITH (2013). 
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Tabela 10 – Indicadores do grupo “Ambiental” do GREENSCOPE (Continuação). 

Indicador Unidade 

Potencial de ecotoxicidade para a vida aquática kg de CH2O equivalente/tempo 

Intensidade de ecotoxicidade para a vida aquática kg de CH2O equivalente/$ 

Potencial de ecotoxicidade para a vida aquática 
(metais) 

kg de Cu equivalente/tempo 

Intensidade de ecotoxicidade para a vida aquática 
(metais) 

kg de Cu equivalente/tempo 

Potencial de eutrofização kg de PO4
3- equivalente/tempo 

Intensidade do potencial de eutrofização kg de PO4
3- equivalente/$ 

Intensidade de emergia específica MseJ/kg de produto 

Intensidade de emergia MseJ/$ 

Taxa de carregamento ambiental MseJ/MseJ 

Taxa de rendimento ambiental - 

Índice de sustentabilidade emérgica - 

Fator de criação - 

Índice de renovabilidade - 

Massa total de resíduos sólidos kg 

Massa específica de resíduos sólidos kg/kg de produto 

Massa de resíduos sólidos para recuperação kg 

Massa de resíduos sólidos para descarte kg 

Fração de massa reciclada kg/kg de sólidos liberados 

Fração de massa descartada kg/kg de sólidos liberados 

Fração perigosa de massa de resíduos sólidos 
kg de sólidos perigosos/kg de 

sólidos liberados 

Descarte de resíduos sólidos perigosos total kg de sólidos perigosos liberados 

Desperdício específico de sólidos perigosos 
kg de sólidos não-perigosos/kg de 

produto 

Descarte de resíduos sólidos não-perigosos total kg de sólidos não-perigosos 

Intensidade do desperdício de sólidos não-
perigosos 

kg de sólidos não-perigosos/$ 

Desperdício líquido total m3/h 

Desperdício específico de líquido m3/kg de produto 

Desperdício de líquidos não-poluentes m3 

Desperdício de líquidos poluentes m3 

Fonte: Adaptado de RUIZ-MERCADO, GONZALEZ e SMITH (2013). 

 

O método consiste em encontrar a “pontuação percentual de sustentabilidade” 

(PP) de cada indicador analisado, cujo resultado baseia-se na subtração do atual 

cenário de impacto causado pelo processo químico (A), pelo seu pior cenário possível 

(P), sendo dividido pela subtração do melhor cenário (M) com o pior e, posteriormente, 

multiplicado por 100%, conforme a Equação 15 (SMITH, RUIZ-MERCADO e 

GONZALEZ, 2014). Os valores para o pior e melhor cenário são padronizáveis, 

variando para cada indicador e processo químico. 
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𝑃𝑃 =  [
𝐴 − 𝑃

𝑀 − 𝑃
] 𝑥 100%          (15) 

  

3.3.13. ReCiPe 

Tal nome faz referência ao termo “recipe” (receita, em inglês) e provém dos 

nomes dos institutos responsáveis pela sua elaboração: o Instituto Nacional da 

Holanda para a Saúde e o Meio Ambiente (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu – RIVM), a Universidade de Radboud (Radboud Universiteit), o Instituto de 

Ciências Ambientais da Universidade de Leiden (Centrum voor Milieuwetenschappen 

– CML) e a PRé Consultants (empresa de consultoria ambiental) (SILVA, 2018). 

Esse método foi criado em 2008, apresentando a sua versão mais recente em 

2016 (PRÉ CONSULTANTS, 2016). Estruturalmente, o método possui 17 categorias 

de impacto midpoint – impactos em potencial, que não refletem os danos finais 

causados no meio – e 3 categorias de impacto endpoint – que caracterizam a 

gravidade dos impactos dos indicadores midpoint e quantificam as suas 

consequências finais no meio (FLORINDO et al., 2015; HUIJBREGTS et al., 2016). 

As categorias endpoint são calculadas empregando DALY (saúde humana), 

PDF (qualidade do ecossistema) e seu custo financeiro (disponibilidade de recursos) 

(HUIJBREGTS et al., 2016). Tais informações encontram-se presentes na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Estruturação do método ReCiPe. 

Tipo 
Categoria de 

impacto 
Indicador 

Unidade 
ind. 

Fator de 
caracterização 

Unidade 
fat. car. 

Midpoint 

Mudança climática 

Aumento do 
forçamento 
radioativo 

infravermelho 

W.ano/m2 
Potencial de 
Aquecimento 

Global 
kg de CO2 

Depleção do ozônio 
Diminuição do 

ozônio 
estratosférico 

ppt.ano 
Potencial de 

depleção do ozônio 
kg de CFC11 

Radiação ionizante 
Aumento da 

dose absorvida 
homem.Sv 

Potencial de 
radiação ionizante 

kBq de Co60 

Formação de material 
particulado fino 

Aumento 
populacional da 

ingestão de 
PM2.5 

kg 

Potencial de 
formação de 

material 
particulado 

kg de PM2.5 

Fonte: Adaptado de HUIJBREGTS et al. (2016). 
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Tabela 11 – Estruturação do método ReCiPe (Continuação). 

Tipo 
Categoria de 

impacto 
Indicador 

Unidade 
ind. 

Fator de 
caracterização 

Unidade 
fat. car. 

Midpoint 

Formação de oxidação 
fotoquímica 

(ecossistema) 

Aumento do 
ozônio 

troposférico 
ppb.ano 

Potencial de 
formação de 

oxidação 
fotoquímica 

kg de NOx 

Formação de oxidação 
fotoquímica (saúde 

humana) 

Aumento 
populacional da 

ingestão de 
ozônio 

troposférico 

kg 

Potencial de 
formação de 

oxidação 
fotoquímica 

kg de NOx 

Acidificação terrestre 
Aumento de 

prótons 
ano.m2.mol/L 

Potencial de 
acidificação 

terrestre 
kg de SO2 

Eutrofização de água 
doce 

Aumento de 
fósforo 

ano.m3 
Potencial de 

eutrofização de 
água doce 

kg de P 

Toxicidade humana 
(câncer) 

Aumento do 
risco de 

incidência de 
câncer 

- 
Potencial de 

toxicidade humana 
kg de 1,4DCB 

Toxicidade humana 
(não-câncer) 

Aumento do 
risco de 

incidência de 
outras doenças 

- 
Potencial de 

toxicidade humana 
kg de 1,4DCB 

Ecotoxicidade terrestre 
Aumento do 

perigo 
ponderado 

ano.m2 
Potencial de 

ecotoxicidade 
terrestre 

kg de 1,4DCB 

Ecotoxicidade de água 
doce 

Aumento do 
perigo 

ponderado 
ano.m3 

Potencial de 
ecotoxicidade de 

água doce 
kg de 1,4DCB 

Ecotoxicidade marinha 
Aumento do 

perigo 
ponderado 

ano.m3 
Potencial de 

ecotoxicidade 
marinha 

kg de 1,4DCB 

Uso de terra 

Ocupação e 
transformação 
integrada no 

tempo 

ano.m2 

Potencial de 
ocupação de 

território 
agricultável 

m2.ano 

Uso de água 
Aumento do 
consumo de 

água 
m3 

Potencial de 
consumo de água 

m3 

Escassez de recursos 
minerais 

Diminuição do 
grau de minério 

kg 
Potencial de 
excedente de 

minério 
kg de Cu 

Escassez de recursos 
fósseis 

Valor de 
aquecimento 

superior 
MJ 

Potencial de 
combustível fóssil 

kg de 
petróleo 

Endpoint 

Danos à saúde humana 

- 

ano 

- - 
Danos à qualidade do 

ecossistema 
PDF.m2.ano 

Danos à disponibilidade 
de recursos 

$ 

Fonte: Adaptado de HUIJBREGTS et al. (2016). 
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Assim como no Eco-Indicador 99, os impactos ambientais são avaliados nas 

mesmas faces (individual, hierárquica e igualitária) (HUIJBREGTS et al., 2016). 

Basicamente, a fórmula do fator de caracterização midpoint (FCmid), que corresponde 

ao elemento consumido ou emitido conectado ao indicador que avaliará a categoria 

de impacto, é representada pela Equação 16, onde V e Vref correspondem, 

respectivamente, ao valor do efeito ocasionado no meio (geralmente em termos de 

uma substância de referência) e ao valor de referência para este fator – as substâncias 

referenciadas são os elementos da sexta coluna da Tabela 11. Importante destacar 

que a fórmula para a determinação desses valores varia para cada categoria de 

impacto midpoint, além do valor variar de acordo com a face. 

 

𝐹𝐶𝑚𝑖𝑑 =  𝑉/𝑉𝑟𝑒𝑓          (16) 

 

Posteriormente, calcula-se o fator de caracterização endpoint (FCend), que 

está voltado para a determinação da sua respectiva categoria de impacto, conforme 

mostra a Equação 17 (HUIJBREGTS et al., 2016). O fator de caracterização midpoint 

para endpoint (Fme) também possuirá uma formulação diferente para cada categoria 

de impacto endpoint, e as unidades mudam de acordo com tal cenário. 

 

𝐹𝐶𝑒𝑛𝑑 =  𝐹𝐶𝑚𝑖𝑑 𝑥 𝐹𝑚𝑒          (17) 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Levantamento de dados 

A escolha das metodologias quantitativas que pudessem ser empregadas para 

avaliar impactos ambientais em processos químicos foi realizada a partir de 

levantamento bibliográfico no Google, Google Acadêmico, Research Gate e outros, 

donde se obtiveram sites, livros, apostilas, manuais, artigos, monografias, 

dissertações e teses. Foram buscados trabalhos recentes (pós 2010) que 

apresentassem uma ou mais das treze metodologias selecionadas para este estudo, 

havendo referências mais antigas para ajudar na explicação das metodologias. A frase 

chave usada para encontrar trabalhos que contemplassem as metodologias foi 

“métodos quantitativos para avaliação de impacto ambiental”, além de adotar o nome 

de cada metodologia encontrada como palavra-chave para buscar outras fontes que 

enriquecessem sua explicação. 

 

4.2. Seleção das metodologias quantitativas de AIA e comparação entre elas 

As metodologias quantitativas selecionadas estão presentes nas referências 

encontradas no levantamento bibliográfico. Apesar de algumas referências possuírem 

a explicação de metodologias qualitativas e, inclusive, outras quantitativas, foram 

delimitadas as treze metodologias mais encontradas no levantamento para a 

realização do estudo comparativo. 

A comparação entre as metodologias foi feita analisando as informações 

contidas nas suas explicações, sendo avaliadas seis características: 

a) Mudança de eventuais indicadores; 

b) Possibilidade de avaliar impactos econômicos; 

c) Possibilidade de avaliar impactos que afetam a saúde humana; 

d) Possibilidade de comparar processos (ou alternativas processuais) 

conjuntamente no emprego da metodologia; 

e) Quantidade de indicadores medidos (se acima de 20); 

f) Meios bióticos avaliados (terrestre, aquático e atmosférico). 
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4.3 Seleção dos indicadores das metodologias escolhidas 

Foram selecionados os dez indicadores mais relevantes entre as metodologias 

analisadas, considerando a frequência com que apareceram na revisão de literatura 

realizada, com a inserção das unidades de medida empregadas pelas referências do 

levantamento bibliográfico e das respectivas metodologias que possam possuir tais 

indicadores. 

 

4.4 Elaboração da árvore de decisão 

Primeiramente, foi elaborada uma tabela discriminando as informações 

necessárias de entrada (inputs) e a resposta obtida com o uso de cada metodologia 

(informações de saída ou outputs). Depois, com base nos possíveis tipos de 

informação de entrada e resposta que podem ser obtidos, foi desenvolvida uma árvore 

de decisão. 

Tal árvore visa auxiliar a escolha da metodologia mais adequada a ser aplicada 

no estudo de AIA de um determinado processo químico sob ação antrópica, com base 

nas informações que o tomador de decisão possui sobre o processo e no que se 

deseja obter. 

 

4.5 Validação da árvore de decisão 

Foram adotados dois artigos, de Oliveira et al. (2014) e Barreiros et al. (2020), 

que abordam processos químicos sob ação antrópica - ou seja, para produção ou 

manipulação de elementos químicos em um certo meio -, não possuindo, 

necessariamente, a área ambiental como tema principal dos seus trabalhos, mas que 

a abordassem de alguma forma. Cada trabalho foi avaliado no sentido de se verificar 

quais dos cinco tipos de informação existentes na árvore de decisão eram fornecidos. 

A partir dessa elucidação com relação à presença/ausência de informações, foi 

apontada a metodologia mais adequada e as possíveis respostas oferecidas para a 

realização do estudo de AIA do processo químico analisado. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Seleção e comparação das metodologias quantitativas para AIA 

considerando processos químicos sob influência antrópica 

Utilizando os critérios de seleção, as treze metodologias quantitativas mais 

citadas no levantamento bibliográfico realizado foram: Matriz de Leopold, Listagem de 

Battelle, Escassez Ecológica, Eco-Indicador 99, MACBETH, WAR, CED, Indicadores 

de Sustentabilidade da IChemE, SAAP, TRACI 2.1, APOIA-Novo Rural, 

GREENSCOPE e ReCiPe. 

Na análise entre as metodologias quanto aos aspectos ambiental, social e 

econômico, que são pilares de sustentabilidade, verificou-se que há algumas que 

conseguem avaliar quantitativamente, além dos impactos ambientais, alguns 

impactos econômicos ocasionados por processos químicos, como a metodologia 

MACBETH; enquanto há outras que avaliam os impactos ambientais e que afetam 

diretamente a saúde e qualidade de vida humana, como as metodologias Eco-

Indicador 99, WAR e TRACI 2.1. 

Os maiores destaques são para a Listagem de Battelle, APOIA-Novo Rural, 

GREENSCOPE e ReCiPe, que são capazes de quantificar todos esses atributos. 

Com relação à mudança de eventuais indicadores, foi verificado que as 

metodologias Matriz de Leopold (adaptação de indicadores na matriz), MACBETH 

(inserção de indicadores desejados), Indicadores de Sustentabilidade da IChemE e 

GREENSCOPE (possibilidade de conversão de dois ou mais indicadores em somente 

um) apresentam essa maior facilidade nas modificações. As outras metodologias 

apresentam indicadores mais restritos e bem definidos (Escassez Ecológica, Eco-

Indicador 99, WAR, CED, SAAP, TRACI 2.1 e ReCiPe), valores/pesos já atribuídos 

aos indicadores (Listagem de Battelle) ou um programa menos maleável para realizar 

tais mudanças (APOIA-Novo Rural). 

Outro importante aspecto a ser discutido é a quantidade de indicadores 

medidos por essas metodologias. Os métodos da Matriz de Leopold, Listagem de 

Battelle, Indicadores de Sustentabilidade da IChemE, APOIA-Novo Rural e 

GREENSCOPE permitem ao avaliador a medição de mais de 20 indicadores, 

oferecendo uma melhor descrição dos impactos ambientais causados pelos 

processos químicos, enquanto as outras metodologias não apresentam tal 

abrangência, com uma quantidade menor de indicadores. 
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Sobre a comparação conjunta de processos químicos ou alternativas 

processuais, apenas a Listagem de Battelle e o método MACBETH fazem uso desse 

artifício na elaboração da metodologia – Battelle para comparar os IT’s encontrados, 

já que seus UIP’s não possuem um significado por si só, e MACBETH para montar a 

matriz, mais a atribuição de pesos, com os indicadores inseridos. Entretanto, as outras 

metodologias podem ser usadas para comparar os impactos de processos químicos 

ou alternativas processuais, visando a determinar quais causariam, eventualmente, 

menos danos – de maneira separada, bastando aplicar duas ou mais vezes a mesma 

metodologia, dependendo da quantidade de elementos a serem comparados. 

Em relação aos três meios bióticos (terrestre, aquático e atmosférico), percebe-

se que todas as metodologias, com exceção da CED, permitem a avaliação de pelo 

menos um ou mais impactos em cada uma dessas áreas. O consumo de recursos, a 

liberação de eventuais efluentes e impactos decorrentes da instalação de unidades 

industriais, interferem no meio ambiente de diversas formas. No caso da CED, que 

pode ficar restrita ao aspecto energético dos processos, a análise do impacto real da 

utilização de determinada fonte energética no meio circundante seria feita, em alguns 

casos, de forma indireta. 

 

5.2 Indicadores selecionados 

Através de uma análise mais minuciosa, foi elaborada a Tabela 12, que mostra 

os dez principais indicadores encontrados nas treze metodologias (com suas 

possíveis unidades de medida encontradas nas referências), a partir da frequência 

que apareciam nelas ou da existência de outros indicadores que estão relacionados a 

eles, bem como as metodologias que podem contemplar cada indicador. São eles: 

• 1: Formação de oxidantes fotoquímicos – kg de NOx, kg de C2H4 eq..kg 

de produto-1; 

• 2: Acidificação – kg de SO2, t de H+ eq.; 

• 3: Eutrofização – kg de P, kg ou t de PO4
3- eq.; 

 • 4: Uso/ocupação do solo – m2, m2.ano; 

 • 5: Depleção de recursos – kg de recurso.kg de produto-1, kg de CFC11, 

kg ou t de O2 eq.; 

 • 6: Emissão de elementos poluentes – kg de PM2.5, mg.L-1, mg.m-3, 

g.10-6 kcal, mL.(Lh)-1, kg de elemento poluente.kg de produto-1; 
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 • 7: Toxicidade – kg de 1,4 DCB, kg ou t de Cu eq., kg de H2CO eq., kg 

de C6H6, m3.kg-1; 

 • 8: Consumo de energia – MJ, MJ.kg-1, kWh.m-1; 

 • 9: Mudança climática (aquecimento global) – kg de CO2 eq.; 

 • 10: Consumo de água – m3. 

 

Tabela 12 – Dez principais indicadores encontrados e suas possíveis metodologias 
contempladas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Métodos baseados em 
matrizes (Matriz de Leopold) 

X X X X X X X X X X 

Listagem de Battelle       X X X X   X X 

Escassez Ecológica X     X X X X X X X 

Eco-Indicador 99   X X X X   X   X   

MACBETH X X X X X X X X X X 

WAR X X     X X X   X   

CED     X         X     

Indicadores de 
Sustentabilidade da IChemE 

X X X X X X X X X X 

SAAP X X X   X X X X X   

TRACI 2.1 X X X   X X X   X   

APOIA-Novo Rural X X X X X X X       

GREENSCOPE X X X   X X X X X   

ReCiPe X X X X X X X   X X 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como pode ser visto, entre os dez principais indicadores, os dois mais 

presentes nas treze metodologias analisadas são depleção de recursos e toxicidade 

(5 e 7), enquanto que os dois que menos apareceram foram os consumos, tanto água 

quanto energia (8 e 10). Além disso, se ressalta que a CED foi a metodologia que 

possui menos esses principais indicadores, enquanto que a Matriz de Leopold, o 

método MACBETH e os Indicadores de Sustentabilidade da IChemE podem possuir 

todos eles – a possibilidade de mudar eventuais indicadores, cada um com suas 

particularidades, explica tal constatação. 

 

5.3 Elaboração da Árvore de Decisão 

De modo a facilitar a construção da árvore de decisão, foi elaborada a Tabela 

13, contendo os seus inputs – informações de entrada estritamente necessárias para 

que cada metodologia funcione e possam ser calculadas os indicadores – e outputs – 
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informações de saída disponibilizadas por cada uma das metodologias. Desse modo, 

o tomador de decisão pode optar pela aplicação de uma ou outra metodologia, em 

função da informação que se faz disponível – ou que se pode viabilizar – e do que se 

deseja avaliar. 

 

Tabela 13 – Inputs e outputs existentes em cada uma das 13 metodologias 
quantitativas. 

Metodologia Input Output 

Métodos baseados 
em matrizes (Matriz 

de Leopold) 

• Informações sobre ambiente no 
entorno;                                                          
• Informações sobre operações a 
montante (agrícola ou industrial). 

• Índice Final: multiplicação das 
médias da magnitude e importância 
(valor adimensional) por ação. 

Listagem de 
Battelle 

• Informações sobre ambiente no 
entorno;                                                          
• Informações sobre operações a 
montante (agrícola ou industrial). 

• IT: valor total do somatório das 
unidades de impacto ambiental de 
cada parâmetro (valor adimensional). 

Escassez Ecológica 

• Resultados de balanço de massa;                                                       
• Resultados de balanço de 
energia*;                                                        
• Informações sobre ambiente no 
entorno. 

• Ecofator: valor em ecoponto que 
avalia as consequências dos impactos 
no meio por categoria. 

Eco-Indicador 99 

• Resultados de balanço de massa;                                                       
• Resultados de balanço de 
energia*;                                                        
• Informações sobre ambiente no 
entorno;                                                          
• Informações sobre origem de 
recursos (renovável/não-renovável). 

• DALY: perda de anos de vida dos 
indivíduos;                                                         
• (PDF, PAF ou POO).m2.ano: 
espécies que são afetadas por área 
impactada ao longo dos anos;                                                      
• MJ/kg: energia extraída por massa 
de recurso. 

MACBETH 

• Informações sobre ambiente no 
entorno;                                                          
• Informações sobre operações a 
montante (agrícola ou industrial). 

• Pontuação final percentual dos/das 
processos/alternativas processuais 
atrelada à comparação com os 
aspectos selecionados. 

WAR 
• Resultados de balanço de massa;                                                       
• Resultados de balanço de 
energia*. 

• PIA: valor total do somatório dos 
potenciais das categorias dos 
impactos gerados pelo processo (a 
sua unidade dependerá da substância 
emitida). 

CED 

• Resultados de balanço de 
energia*;                                                        
• Informações sobre origem de 
recursos (renovável/não-renovável). 

• MJ: energia requerida do recurso 
analisado. 

Indicadores de 
Sustentabilidade da 

IChemE 

• Resultados de balanço de massa;                                                        
• Resultados de balanço de 
energia*. 

• Unidades de energia, massa ou 
carga química por indicador. 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 13 – Inputs e outputs existentes em cada uma das 13 metodologias 
quantitativas (Continuação). 

Metodologia Input Output 

SAAP 

• Resultados de balanço de massa;                                                       
• Resultados de balanço de 
energia*;                                                         
• Informações sobre ambiente no 
entorno. 

• IPA: valor total do somatório dos 
impactos ambientais de cada 
indicador (valor adimensional). 

TRACI 2.1 

• Resultados de balanço de massa;                                                               
• Informações sobre ambiente no 
entorno;                                                          
• Informações sobre origem de 
recursos (renovável/não-renovável).                           

• Pic: valor total do somatório dos 
potenciais de cada categoria (valor 
depende da unidade da categoria) ou 
valores individuais de cada categoria. 

APOIA-Novo Rural 

• Resultados de balanço de massa;                                                       
• Resultados de balanço de 
energia*;                                                         
• Informações sobre ambiente no 
entorno;                                                          
• Informações sobre operações a 
montante (agrícola ou industrial). 

• Índice de Impacto Ambiental Total: 
média total dos índices dos cinco 
grupos (valor adimensional). 

GREENSCOPE 
• Resultados de balanço de massa;                                                       
• Resultados de balanço de 
energia*. 

• PP: sustentabilidade associada ao 
atual, melhor e pior cenário possível 
do impacto causado (a sua unidade 
dependerá de cada indicador) por 
indicador. 

ReCiPe 

• Resultados de balanço de massa;                                                               
• Informações sobre ambiente no 
entorno;                                                          
• Informações sobre origem de 
recursos (renovável/não-renovável). 

• DALY: perda de anos de vida dos 
indivíduos;                                                         
• (PDF, PAF ou POO).m2.ano: 
espécies que são afetadas por área 
impactada ao longo dos anos;                                                      
• $: custo dos recursos extraídos. 

*Pode corresponder também a “Resultados de balanço de massa associado ao consumo 
energético (vazão de utilidades, combustível, eletricidade, dentre outros)”. 

Fonte: Autoria própria 

  

A partir das informações fornecidas na Tabela 13, foi elaborada a árvore de 

decisão, apresentada na Figura 7, com a função de auxiliar na escolha das possíveis 

metodologias a serem aplicadas no estudo de AIA. 

Tal árvore estrutura-se em função dos cinco tipos de informação de entrada (I) 

que aparecem na coluna Input da Tabela 13, sendo eles: 

• I1: resultados de balanço de massa; 

• I2: resultados de balanço de energia; 

• I3: informações sobre ambiente no entorno; 

• I4: informações sobre origem de recursos (renovável/não-renovável); 

• I5: informações sobre operações a montante (agrícola ou industrial). 

Cada nó da árvore corresponde à avaliação da obrigatoriedade (Sim - S) ou 

não (Não - N) da presença da referida informação de entrada para a aplicação da 

metodologia. Para aferição das metodologias que podem ser empregadas em função 
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das informações disponíveis pelo processo químico analisado, o tomador de decisão 

deve percorrer um ramo da árvore até o final. Os possíveis tipos de resposta (R) a 

serem obtidos são: 

• R1: desempenho do processo (individual ou comparativo); 

• R2: impacto potencial em um ecossistema específico; 

• R3: aspectos sociais. 

 Estas respostas podem ser dadas sob diferentes formatos, discriminados na 

coluna Output da Tabela 13. Uma vez que se chegue ao final de um ramo da árvore, 

eventualmente mais de uma metodologia estará disponível, e o tomador de decisão 

pode escolher a mais adequada em função do que deseja avaliar. As metodologias 

foram enumeradas de acordo com as suas respectivas seções no Capítulo 3 (3.3.1 

até 3.3.13). 
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Figura 7 – Árvore de decisão. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Da forma como a árvore foi estruturada, cada metodologia vai estar associada 

a uma ou mais respostas – dependendo do que ela pode gerar –, mas resultará de 

um único ramo. Importante destacar que nem todas as informações de entrada da 

árvore principiam dois ramos (S e N), pois a montagem da árvore se baseou apenas 

nas informações necessárias para as treze metodologias analisadas neste trabalho, 

podendo haver outras ramificações caso outras metodologias fossem consideradas. 
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5.4 Validação da Árvore de decisão 

Para avaliar a funcionalidade da árvore, dois trabalhos acadêmicos foram 

empregados como estudos de caso. O primeiro é de Oliveira et al. (2014), que trata 

da relação entre malformações congênitas de bebês e a exposição de mulheres a 

agrotóxicos no estado do Mato Grosso. Para esta situação em específico, 

normalmente não se realizaria uma AIA propriamente dita para averiguar os impactos 

ambientais, pois se trata de uma atividade já implantada numa determinada área 

(lavouras agrícolas), além da própria AIA possuir um alto custo de estudo em si, 

acarretando numa inviabilidade financeira para a mesma. Entretanto, isso não 

impediria de se usar a(s) possível(veis) metodologia(s) indicadas pela árvore de 

decisão para determinar os impactos e procurar mitigá-los de alguma forma. 

Nele, foram encontradas informações do volume (em milhões de litros) de 

agrotóxicos utilizados nas plantações nos municípios alvos de pesquisa, do método 

de aplicação nas lavouras, do estudo estatístico que foi feito para avaliar essa relação 

(análises descritivas, bivariadas e de regressão logística) e da amostragem (219 

nascidos com malformação e 862 nascidos sadios), além das variáveis adotadas 

(períodos da fecundação, sexo dos bebês e dados da mãe – estado civil, escolaridade, 

número de consultas pré-natal, dentre outros). 

A partir desses dados, percebe-se que o trabalho não aborda sobre resultados 

de balanço de massa e energia, nem sobre a origem de recursos propriamente ditos, 

que correspondem às informações I1, I2 e I4. Entretanto, há abordagem de dados do 

ambiente no entorno (mulheres e bebês expostos e contaminados) e de operações a 

montante (aplicação de agrotóxicos nas lavouras e volume utilizado), que são 

informações dos tipos I3 e I5. Consequentemente, o caminho a ser percorrido na 

árvore de decisão seria I1 (N) - I2 (N) - I3 (S) - I4 (N) - I5 (S), onde as possíveis 

metodologias quantitativas para avaliar os impactos ambientais oriundos da aplicação 

de agrotóxicos nas propriedades agrícolas, nesse caso, são a Matriz de Leopold 

(3.3.1), Listagem de Battelle (3.3.2) e MACBETH (3.3.5), cujas possíveis respostas 

envolvem o cálculo de desempenho (Leopold e MACBETH) e impacto potencial em 

um ecossistema (Battelle). 

Como segundo estudo de caso, seleciona-se o trabalho de Barreiros et al. 

(2020), que aborda um estudo de viabilidade econômica de uma biorrefinaria de soja. 

Apesar de a questão ambiental não ser avaliada, há a sua abordagem no texto, com 

comentários sobre elementos químicos emitidos na produção, como hexano (este com 
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registro do seu valor limite a ser emitido para a atmosfera), as matérias-primas 

necessárias para a geração de biodiesel, além do processo produtivo em si – com 

resultados de balanço de massa e, implicitamente, energia (nesse caso, balanço de 

massa associado ao consumo energético) – e de dados sobre a produção de biodiesel 

histórica/atual/futura no Brasil. 

Dessa forma, nota-se que o trabalho aborda, apenas, I1 e I2. Tal fato não 

impede que as demais informações (I3, I4 e I5) não possam ser obtidas, pois pode-se 

determinar informações do entorno de uma biorrefinaria, da origem dos recursos 

empregados na produção de biodiesel e das operações que antecedem o processo 

produtivo – apenas não foi o foco dos autores. Assim, o caminho a ser percorrido na 

árvore de decisão seria I1 (S) - I2 (S) - I3 (N) - I4 (N) - I5 (N), mostrando que as 

possíveis metodologias quantitativas para avaliar os impactos ambientais decorrentes 

da biorrefinaria descrita são os Indicadores de Sustentabilidade do IChemE (3.3.8), o 

GREENSCOPE (3.3.12) e o WAR (3.3.6), oferecendo respostas voltadas ao 

desempenho do processo (IChemE e GREENSCOPE) e impacto potencial em um 

ecossistema (WAR). 
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6. CONCLUSÕES 

Em relação aos objetivos específicos traçados, percebe-se que as treze 

metodologias quantitativas analisadas possuem similaridades nas suas 

características. Das seis características discutidas na seção 4.2 (mudança de 

eventuais indicadores, avaliação de impactos econômicos, avaliação de impactos na 

saúde humana, comparação de elementos, quantidade de indicadores medidos e 

meios bióticos avaliados), apenas uma apresentou uma única restrição: CED e a sua 

possível não avaliação de impactos em nenhum dos três meios bióticos, limitando-se 

apenas aos impactos energéticos. 

Além disso, a própria Tabela 12 (dos dez principais indicadores encontrados), 

onde várias metodologias podem possuir os mesmos indicadores, confirma as 

semelhanças existentes entre as metodologias. 

A respeito da elaboração da árvore de decisão, a Tabela 13 (dos inputs e 

outputs) foi um importante fator a auxiliar na seleção das informações de entrada (I) e 

respostas (R) que estruturam a árvore, além de mais específica sobre o que cada 

metodologia requer e oferece em termos de resultados. Tal ferramenta, 

disponibilizada juntamente com a árvore de decisão – onde os outputs não podem ser 

apresentados de maneira visual –, auxilia o tomador de decisão na escolha da 

metodologia de AIA a ser aplicada dentre aquelas indicadas como possíveis pela 

árvore. 

Já em relação à árvore de decisão em si, objetivo principal deste estudo, ela 

mostrou ser uma ferramenta prática para auxiliar o responsável pela tomada de 

decisão a escolher qual metodologia implementar para determinar os impactos 

ocasionados pelo processo químico, a depender das informações disponíveis 

(caminhos de S e N) e do que se deseja avaliar. O estudo de outras metodologias, 

que requeiram informações diferentes das 13 metodologias analisadas, contribuiria 

para o aumento da abrangência da árvore. Entretanto, outras metodologias que façam 

uso dos mesmos tipos de informação de entrada poderiam ser facilmente 

incorporadas à árvore, sem demandar grandes modificações estruturais. 

Apesar dos profissionais que elaboram estudos de impacto ambientais para 

empreendimentos que geram produtos químicos estarem cientes da existência de 

metodologias quantitativas, nem todas as que foram estudadas devem ser do 

conhecimento geral – algumas foram criadas para avaliar outros tipos de processos, 
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como hídricos e agrícolas. A visualização de novos indicadores fora dos padrões 

utilizados por eles poderá, inclusive, gerar futuros questionamentos e debates entre 

especialistas no assunto sobre os impactos provocados pelo processo ou alternativa 

processual que estiver em análise, além de contribuir para congregação de 

profissionais de diferentes áreas, como o setor agrícola e ambiental, visando a uma 

análise holística dos impactos, como preconizado pela ACV. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se:  

• o desenvolvimento de uma nova metodologia, mais ampla e completa, 

contendo os dez principais indicadores encontrados, podendo possuir as 

unidades de medida selecionadas ou outras possíveis; 

 • o estudo de outras metodologias quantitativas que poderiam ser 

adicionadas à árvore de decisão, visando a um acréscimo de ramificações; e 

 • o emprego da(s) metodologia(s) selecionada(s) pela árvore de decisão 

em uma AIA para os estudos de caso. 
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