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Unidade Declarada: m linear 

Unidade Funcional (kg): 1.000 kg de rodapé de poliestireno embalado pronto para 

expedição 

Fluxo de Referência (peças): 150.027 peças 

 

Impacto Ambiental (por Unidade Declarada) 

 

 

 

Produto Reciclável: Sim 

Conteúdo reciclado: 96% 

Devido às características do material, os rodapés de poliestireno possuem baixo valor 

de dilatação térmica e baixa variação de peso em relação à absorção de água. Estes 

produtos tem a característica de propagarem chama e o teor de COV’s é de 2,87 g/L. 
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INTRODUÇÃO 
 
Este documento foi elaborado com observância às diretrizes da ISO 14025, 
Environmental label and declarations – Type III environmental declarations – Principles 
and procedures, bem como às diretrizes da ISO 21930 , Sustainability in building 
construction – Environmental declaration of building products. 
 

Qualquer uso, no todo ou em parte das informações contidas, deve pelo menos ser 

acompanhada por referência completa da declaração original: "O título completo, autor, 

data". 

 

 

Contato: 

 

Indústria e Comércio de Molduras Santa Luzia Ltda 

Contato: (048) 3651-1300 

email: contato@industriasantaluzia.com.br 

site: www.industriasantaluzia.com.br 

Rodovia SC 108, km 317, nº 3.019 - São Januário – Braço do Norte – Santa Catarina. CEP 

88.750-000  
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GUIA DE LEITURA 
 

Informações que permitem uma melhor leitura da Declaração Ambiental 

 
Unidade funcional (UF) 
A UF tem como finalidade permitir a comparação de produtos e suas alternativas e servir 

como unidade de referência para a qual os dados coletados deverão estar relacionados 

para a elaboração de uma EPD – Declaração ambiental de produto com base no ICV. 
 
Unidade declarada (UD) 
Quantidade de um produto da construção para uso como unidade de referência em 

uma EPD – Declaração ambiental de produto, baseado em ACV, para a expressão da 

informação ambiental necessária nos módulos de informação. 
Portanto, para esta declaração ambiental será utilizada a Unidade Declarada (UD) como 

unidade de referência, visto que ela é baseada no módulo de informação – Fabricação. 

 
Regras da categoria do produto (PCR) 
Conjunto de regras específicas, requisitos e diretrizes para o desenvolvimento de 

declarações 

ambientais do tipo III para uma ou mais categorias de produtos. 
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1. Descrição da Empresa 

1.1 Nome da Empresa 

Indústria e Comércio de Molduras Santa Luzia Ltda. 

 

1.2 Local de Produção 

Rodovia SC 108, km 317, nº 3.019 - São Januário – Braço do Norte – Santa Catarina. CEP 

88.750-000 

 

2 Informações Técnicas 

2.1 Fiscal 

CNPJ: 75.821.546/0001-02 

Inscrição Estadual: 250.871.521 

 

2.2 Ambiental 

Licença Ambiental de Operação – FATMA nº 7528/2012 

 

2.3 Normalização 

Os ensaios rotineiros foram realizados na própria empresa e alguns ensaios foram realizados 

pelo IPT – Instituto Nacional de Tecnologia e UNESC. 

 

2.4 Fornecedores 

PS Reciclado 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 4.457km. 

Transporte da matéria-prima: aquaviário até Itajaí (navio a diesel) e rodoviário Itajaí até 

Santa Luzia (caminhão a diesel) 

 

PS Reciclado 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 330km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário Joinville até Santa Luzia (caminhão a diesel) 

 

PS Reciclado 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 871km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário Indaiatuba até Santa Luzia (caminhão a diesel) 
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PS Reciclado 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 4.457km. 

Transporte da matéria-prima: aquaviário (navio a diesel) e rodoviário Itajaí até Santa Luzia 

(caminhão a diesel) 

 

PS Reciclado 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 4.457km. 

Transporte da matéria-prima: aquaviário (navio a diesel) e rodoviário até Santa Luzia 

(caminhão a diesel) 

 

PS Reciclado 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 330km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário até Santa Luzia (caminhão a diesel) 

 

 

Pigmentos 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 40km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário até Santa Luzia (caminhão a diesel) 

 

Aditivos Extrusão 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 50km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário até Santa Luzia (caminhão a diesel) 

 

Poliestireno Virgem 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 400km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário até Santa Luzia (caminhão a diesel) 

 

Aço para ferramentas 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 10km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário até Santa Luzia (pick up a gasolina) 

 

Óleo de manutenção 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 10km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário até Santa Luzia (pick up a gasolina) 

 

EPI’s 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 15km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário até Santa Luzia (caminhão a diesel) 

 

Rolos de Polimento 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 40km. 
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Transporte da matéria-prima: rodoviário até Santa Luzia (pick up a gasolina) 

 

Tinta 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 70km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário até Santa Luzia (caminhão a diesel) 

 

Filme Plástico para embalagem 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 400km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário até Santa Luzia (caminhão a diesel) 

 

Etiquetas 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 5km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário até Santa Luzia (pick up a gasolina) 

 

Tiras de PVC  

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 560km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário até Santa Luzia (caminhão a diesel) 

 

Caixas de Papelão 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 40km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário até Santa Luzia (caminhão a diesel) 

Calço de Isopor 

Distância entre o fornecedor e Santa Luzia: 180km. 

Transporte da matéria-prima: rodoviário até Santa Luzia (caminhão a diesel) 

 

2.5 Certificações 

Selo Verde 2014 – Instituto Chico Mendes 
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3 Caracterização do Produto 

3.1 Definição do Produto 

 Os rodapés de poliestireno reciclado são elementos de revestimentos que conferem 

acabamento entre parede e piso, possui elevado desempenho devido sua resistência a 

ambientes úmidos e cupins.  As barras são prontas para acabamento final e são fixadas com 

buchas e silicone. 

3.2 Definição da Unidade Funcional (UF) ou Unidade Declarada 

 Definiu-se a UF por unidade de massa (1 ton. de rodapé). Optou-se por esta unidade 

devido à possibilidade de comparação dos resultados (baseados na mesma UF) de diferentes 

rodapés produzidos pela Santa Luzia.  

 A UF tem como finalidades permitir a comparação de produtos e suas alternativas e 

servir como unidade de referência para a qual os dados coletados deverão estar relacionados 

para a elaboração do inventário de ciclo vida (ICV). No quadro abaixo estão resumidas as 

definições relacionadas a UF. 

Elementos para definição de unidade funcional da ACV 

Funções do produto Servir de acabamento, revestimento, proteção e estética de 
paredes, entre outras 

Função pertinente à ACV Revestimento de parede 

Unidade Funcional 1,0 tonelada de rodapé de poliestireno embalado pronto para 
expedição 

Unidade Funcional 
Complementar: 

1,0 metro linear de rodapé de poliestireno com massa de 974 
g∙m-1 

Desempenho do produto Revestimento de 360.066 metros de parede 

Fluxo de referência 150.027 peças de rodapé de poliestireno 
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 Definiu-se a UF por unidade de massa, pois esta unidade permite a comparação 

dos resultados (baseados na mesma UF) de diferentes rodapés produzidos pela Santa 

Luzia. 

 Entretanto, como a regra de categoria de produto (RCP) da Fundação Vanzolini 

em princípio indica que a unidade declarada (equivalente à UF) seja por metro linear de 

produto. 

3.3 Dados para calcular a Unidade Funcional ou unidade declarada 

Quantidade de produto, e produtos complementares contidas na UD.  

O fluxo de referência adotado para a Avaliação do ciclo de vida (ACV) do produto é 1,0 

metro linear de rodapé de poliestireno com massa de 974 g/m. 

São necessários  

x 1200,41 g de EPS reciclado (destes 974 g é a UD, 201,8 g são retornos dos processos e 

24,5 g são perdas); 

x 53,9 g de PS virgem; 

x 16,81 g de aditivos;  

Materiais acessórios 

x 50,12 g/m de tinta laca nitrocelulose e solvente 

Embalagens (tipo e quantidade): 

x 16,35 g/m de filme plástico para embalagem das barras 

x 0,076 g/m de etiquetas 

x 0,635 g/m de tiras de PVC para fechamento das caixas 

x 73,80 g/m de caixas de papelão para embalagem 

x 1,89E-03 g/m de isopor para proteção interna 

 

Não inclui a etapa de uso, portanto, não são considerados consumo de cola, buchas e 

pregos necessários para instalação. 
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4 Conformidade Técnica 

Dilatação Térmica 

Valor médio: 0,15% para variação de 25 oC. 

 

Variação de Massa 

Valor médio: 0,82% 

A variação do peso dos produtos obtida em teste foi de 0,82 %. Esta variação não altera as 

características do produto.  

 

Variação Dimensional 

Não ocorre em função da absorção de água. 

 

Determinação do Índice de Propagação Superficial de Chama 

Valor médio: 1.552, correspondente à classe E do método de ensaio (NBR 9442) 

 

Análise de Compostos Orgânicos Voláteis 

Valor médio: 2,87 g/L 
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5 Contribuição do produto para avaliação de riscos à saúde e à qualidade de vida no interior 

das construções 

5.1 Informações relevantes para avaliação de riscos à saúde 

5.1.1 Contribuição para a qualidade sanitária dos espaços interiores 

Não se aplica 

 

5.1.2 Contribuição para a qualidade sanitária da água 

Não se aplica 

 

5.2 Contribuição do produto para a qualidade de vida no interior dos edifícios 

5.2.1 Características do produto que contribuem na criação de condições de 

conforto higrotérmico nos edifícios 

   Não se aplica 

 

5.2.2 Características do produto que contribuem na criação de condições de 

conforto acústico nos edifícios 

  Não se aplica 

5.2.3 Características do produto que contribuem na criação de condições de 

conforto olfativo nos edifícios 

 A baixa absorção de água inibe o acúmulo de umidade e fungos que proliferam odores. 
 

5.2.4 Características do produto que contribuem na criação de condições de 

conforto visual nos edifícios 

 Os rodapés podem ser pintados com a cor da preferência do consumidor favorecendo 

conforto adequado aos ambientes de acordo com a necessidade.  
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6 Outras informações do produto incluídas no relatório 

6.1 Fabricação 

6.1.1 Saúde dos funcionários durante a fabricação 

 A Santa Luzia possui preocupação com a saúde dos funcionários, por isso reforça sempre 

o fornecimento de EPI’s necessários a cada setor a todos os funcionários. Ainda realiza exames 

periódicos como médico do trabalho e todos os setores tem acompanhamento diário do Técnico 

de Segurança do Trabalho com o objetivo de minimizar problemas com ergonomia, esforços 

repetitivos, ruído intenso, poeira excessiva, entre outros. 

 

6.1.2 Preocupação ambiental na fabricação 

 O fato de a Santa Luzia buscar um destino para o descarte do Poliestireno mostra o quão 

comprometida com o meio ambiente a empresa é. A busca constante por meios de reciclagem 

que menos agridam a natureza com foco na sustentabilidade é o principal objetivo da Santa 

Luzia. 

6.2 Construção 

6.2.1 Procedimentos, recomendações e cuidados 

 

  Para um acabamento de melhor qualidade, devem-se seguir os passos descritos abaixo. 

A recomendação é de utilizar para a fixação as buchas tipo “T” comercializadas pela Santa 

Luzia.  

1º) Preparar a superfície que será fixado o produto. É muito importante que as superfícies 

estejam secas, isentas de poeiras, fungos, massas, gessos e elevações. Utilize lixas ou outros 

materiais para a preparação destas superfícies. 

2º) Fazer um gabarito cortando um pedaço de 5 cm do perfil a ser fixado. Atrás do mesmo, 

dentro da ranhura existente para encaixe da bucha, fazer um furo transpassando de lado a 

lado. 

3º) Utilizando este gabarito, coloque-o exatamente onde deverá ser fixado o perfil , com o 

auxílio de um lápis ou objeto pontiagudo marque onde deverá ser feito o furo. Fazer uma 

marcação a cada 40 cm. Em seguida, fazer o furo utilizando broca de 6 mm. 
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4º) Colocar a bucha “ T ” no furo utilizando martelo. Posteriormente introduzir na bucha o 

prego sem cabeça, isto garantirá a dilatação da mesma no interior do furo e dará maior 

firmeza. Colocá-las de forma que fiquem alinhadas para a fixação das barras. Não é 

aconselhada a utilização de parafusos. 

5º) Retirar a embalagem do perfil. Cortar em 45o as pontas conforme necessidade, aplicar 

duas linhas contínuas de cola Santa Luzia ou silicone ao longo do verso da barra afastado da 

ranhura da bucha. Para minimizar possíveis trincas nas emendas, é indicada a utilização de 

cola instantânea (tipo Super Bonder®) no topo das barras.  Em seguida, encostar a barra no 

local a ser fixado e pressionar com as próprias mãos até encaixar nas buchas. Para a fixação 

sobre a madeira, pode-se utilizar a bucha cortando a parte que seria colocada dentro da 

parede e fixá-la com um prego 12 x 12 com cabeça. Para as emendas das barras, usar uma 

bucha de forma que fique como um guia para garantir o alinhamento das duas barras, pois 

ficam apoiadas na mesma bucha. 

Obs. 1: Em locais que não pode ser furada a parede (por exemplo, quando há rede 

hidráulica) pode ser usado um pequeno pedaço de fita dupla face a cada 40 cm com silicone, 

evitando a furação para uso da bucha. 

Obs. 2: O corte deverá ser feito de forma rápida para conseguir uma maior qualidade. 

Obs. 3: Recomenda-se apenas o corte em 45o. 

6º) Para melhor acabamento nas junções e entre a parede e as barras, é indicada a aplicação 

de massa Flex Santa Luzia ou massa niveladora de cor branca (produto vendido nas lojas de 

tintas). A limpeza dos excessos deve ser feita com pano úmido antes de secar a massa. Para 

perfis coloridos, utilizar a massa Flex Santa Luzia indicada para cada acabamento. 

7º) Para realizar pinturas nos perfis, deve-se fazer após a instalação. 

 

6.3 Eco gestão do edifício 

6.3.1 Gestão de energia 

O consumo energético se dá apenas no momento da instalação do 

produto, na utilização de serra elétrica e furadeira. 

6.3.2 Gestão da água 

 Para a instalação dos rodapés não é necessário utilização de água. Após a instalação, a 

água é utilizada durante a limpeza dos mesmos, através de um pano umedecido. 
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6.3.3 Cuidados e manutenção 

 A manutenção dos rodapés pode ser feita apenas com pano umedecido com água, 

álcool, detergente ou água sanitária. O tempo de exposição do rodapé à estes produtos é de 

no máximo 10 minutos. Pelo fato de terem baixa absorção de água os rodapés de poliestireno 

reciclado não mofam.  Por se tratar de um polímero, não sofrem com a ação de pragas como 

cupins, brocas e outros insetos, aumentando assim a vida útil do produto. 

Por possuir um acabamento liso e livre de porosidades, os rodapés não sofrerão impregnação 

de resíduos, aumentando assim o intervalo de limpeza dos mesmos.  

 

6.4 Fim da vida 

6.4.1 Desconstrução 

 Os rodapés de poliestireno podem ser descartados e encaminhados novamente aos 

centros de coleta que, por meio da Política de Logística Reversa implantada pela Santa Luzia, 

retornam à empresa para reutilização em seu processo produtivo. 

 

6.4.2 Processos e programas disponíveis para coleta, processamento e 

reciclagem 

 Os rodapés quando descartados podem retornar ao processo produtivo. Através da 

política de logística reversa, a Santa Luzia recebe novamente os rodapés para que possam 

ser reutilizados na fabricação de novos rodapés. A bucha é retirada e a cola/silicone é 

removida. Várias cooperativas de reciclagem espalhadas por todo Brasil, são parceiras da 

Santa Luzia enviando suas coletas de PS para serem reciclados e utilizados pela empresa para 

fabricação de novos produtos. 

 

6.4.3 Limitações 

Para correto processo de reciclagem, as buchas e a cola devem ser retiradas. Assim os 

rodapés retornam para os processos de moagem, mistura, peletização e extrusão. 

  



  DECLARAÇÃO AMBIENTAL DE PRODUTO 

EMPRESA: Indústria e Comércio de Molduras Santa Luzia LTDA 

CATEGORIA DE PRODUTO: Rodapés 

PRODUTO: Rodapé de Poliestireno Reciclado 

16 

 

7 Anexo: Dados do Inventário 

7.1 Definição do sistema de ACV (Avaliação do Ciclo de Vida) 

7.1.1 Estágios do ciclo de vida inclusos 

x Reciclagem Terceirizada Peletizado: 

1. Movimentação 1 

2. Degasagem 

3. Movimentação 2 

4. Moagem 

5. Movimentação 3 

6. Peletização 

7. Movimentação 4 

8. Transporte 

 

x Reciclagem Terceirizada Moído: 

1. Logística 

2. Triagem 

3. Degasagem 

4. Movimentação 1 

5. Moagem 

6. Movimentação 2 

7. Transporte 

 

x Reciclagem Terceirizada Degasado: 

1. Logística 

2. Triagem 

3. Degasagem 

4. Movimentação 1 

5. Transporte 
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x Reciclagem Usina III Santa Luzia 

1. Logística  

2. Triagem 

3. Depósito 

4. Degasagem 

5. Movimentação 1 

6. Moagem 

7. Movimentação 2 

8. Transporte 

 

x Reciclagem Santa Luzia Matriz (recebe de todos os fornecedores descritos 

anteriormente) 

1. Recepção (Mistura 1) 

2. Peletização 

3. Mistura 2 

4. Preparação para Extrusão 

5. Extrusão 

6. Rasgo 

7. Politriz 1 

8. Pintura 1 

9. Secagem 1 

10. Politriz 2 

11. Pintura 2 

12. Secagem 2 

13. Embalagem 

14. Estoque 
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7.1.2 Diagrama simplificado dos estágios inclusos 

Estágios    
Benefícios e 

cargas além da 
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Reuso / 

Recuperação / 

Reciclagem 

poteciais 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4    D 

X X X                     
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x Reciclagem Terceirizada Peletizado: 

 

x Reciclagem Terceirizada Moído: 

 

Movimentação 1

Degasagem

Movimentação 2

Moagem

Movimentação 2

Peletização

Movimentação 4 

Transporte

Logística

Triagem

Degasagem

Movimentação 1

Moagem

Movimentação 2

Transporte
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x Reciclagem Terceirizada Degasado: 

 

x Reciclagem Usina III Santa Luzia : 

 

 

 

Logística

Triagem

Degasagem

Movimentação 1

Transporte

Logística

Triagem

Degasagem

Movimentação 1

Moagem

Movimentação 2

Triagem
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x Reciclagem Santa Luzia Matriz 

 

Recepção (Mistura 1)

Peletização

Mistura 2

Preparação para Extrusão

Extrusão

Rasgo

Politriz 1

Pintura 1

Secagem 1

Politriz 2

Pintura 2

Secagem 2

Embalagem

Estoque
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7.1.3 Hipóteses e estimativas 

Para a realização da ACV do rodapé do poliestireno algumas situações foram assumidas. 

Por exemplo: 

x Na definição da etapa de aquisição de matéria-prima secundária foi considerada uma 

média das diversas origens pelas quais o isopor é entregue à empresa (reciclagem Usina 

III, reciclagem por terceiros, distâncias dos fornecedores, entre outros).  

x No caso da matéria-prima proveniente de recicladores terceirizados a forma que a 

mesma é entregue na Santa Luzia (peletizado, moído, degasado). 

x Com relação aos processos de reciclagem dos parceiros terceirizados na Santa Luzia 

Ltda., foram admitidos processos de produção idênticos aos da Usina III da Santa Luzia 

Ltda. por falta de conhecimento mais detalhado destes processos. 

x Em relação aos encargos ambientais do poliestireno expandido (subproduto de outra 

cadeia) é assumido que o mesmo não possui encargos ambientais, ou seja, não é 

considerado nenhum procedimento de alocação para este subproduto. Essa abordagem 

justifica-se, pela dificuldade em levantar dados para a modelagem dos diferentes 

sistemas de produtos (i.e. embalagens de geladeiras, eletrônicos) que podem gerar o 

isopor como resíduo. 

x Para os resíduos gerados por processos elementares internos da fábrica da Santa Luzia 

(i.e. rasgo), foi considerado que os mesmos são reaproveitados no sistema de produto, 

ou seja, sem perdas. 

x Para a composição da tinta considerou-se a composição com base na FISPQ de um 

fabricante. 

No quadro abaixo estão descritos outros pressupostos assumidos. 

Pressupostos da ACV do rodapé 
Fábrica Processo Pressuposto 

Usina I 

1ª e 2ª 

Secagem 
50% de evaporação do solvente 

1ª e 2ª 

Pinturas 

59% da massa da tinta são perdas na exaustão durante o processo de 

pintura 

23% da massa da tinta são perdas na forma de borras 
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Em média 1,24% da massa total entrando no processo são perdas nos 

setores de pintura que retornam para moagem Usina III 

Rasgo 

Particulado do material (PS) que é gerado quando se faz limpeza da 

máquina é emitido para a atmosfera (0,0045% da massa que entra no 

processo) 

Resíduos do pó de usinagem retornam p/ peletização 

Extrusão 

90% do material particulado proveniente da alimentação e transporte de 

matéria-prima até a máquina volta ao processo. Os 10% restantes são 

emitidos para atmosfera 

Reposição de água devido a evaporação de água 

6% da massa total são peças em não conformidade 

Preparação 

para 

extrusão 

Considerado no ICV somente a taxa de 10,01% dos Sacos plásticos de PEBD 

são rasgados durante o processo 

Poeira depositada no chão retorna 100% ao mesmo processo 

Mistura 2 
Perdas de 12,5% de big bags 

Pó gerado pelo processo de mistura retorna para peletização 

Peletização 

Perda de 16,5% da massa total entrando no processo decorrente da troca 

de telas 

Sujeira de tela, em média 1300 telas/máquina x 300g de sujeira/tela x 8 

máquinas, retorna para o processo de moagem 

Material particulado é emitido para atmosfera 

Considerando 1,9% de umidade residual do material que é liberada em 

forma de vapor 

Recepção 

(Mistura 1) 

0,032% de resíduos na movimentação da matéria-prima retornam para o 

mesmo processo 

Usina 
III 

Moagem 

70% do material particulado emitido é recuperado por varrição e retorna 

para o mesmo processo 

30% do material particulado emitido é perdido na atmosfera 

Logística U-III 
Distância do transporte de navio do Porto de Amazonas até o Porto de Itajaí 

e então por caminhão 

 

7.1.4 Fluxo Omitido 

Iluminação, departamento administrativo, transporte dos empregados, fabricação das 

ferramentas e empilhadeiras. 

 

7.2 Fonte de dados 

7.2.1 Caracterização dos principais dados 

Fabricação 

Ano: 2014 

Representatividade Tecnológica: Extrusoras 



  DECLARAÇÃO AMBIENTAL DE PRODUTO 

EMPRESA: Indústria e Comércio de Molduras Santa Luzia LTDA 

CATEGORIA DE PRODUTO: Rodapés 

PRODUTO: Rodapé de Poliestireno Reciclado 

24 

Fonte: Fabricante 

 

7.3 Rastreabilidade 

7.3.1 Origem das matérias primas 

Especificado no item 2.4. 
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8 Anexo: Dados do Inventário 

8.1 Consumo de recursos naturais 

8.1.1 Consumo de recursos energéticos naturais e indicadores de energia 

Descrito no item 8.1.4 

 

8.1.2 Consumo de água 

 Consumo de Água nos processos da Santa Luzia (por Unidade Declarada) 

Fábrica Processo L 

Usina I Extrusão 0,0324 

Usina I Peletização 0,035 

Terc./Peletizado Peletização 0,0024 

Total 0,3614 
 

8.1.3 Consumo de energia  

Consumo direto de energia elétrica por metro de rodapé 

Fábrica Processo kWh 
Terc./Degasado Triagem 0,0002 

Terc./Degasado Degasagem 0,0129 

Subtotal 0,0131 
Terc./Moído Triagem 0,0009 

Terc./Moído Degasagem 0,0634 

Terc./Moído Moagem 0,0699 

Subtotal 0,1342 
Terc./Peletizado Degasagem 0,0066 

Terc./Peletizado Moagem 0,0089 

Terc./Peletizado Peletização 0,2973 

Subtotal 0,3128 
Usina III Triagem 0,0011 

Usina III Degasagem 0,0010 

Usina III Moagem 0,0542 

Subtotal 0,0563 
Usina I Peletização 4,3782 

Usina I Mistura 2 0,010 

Usina I Preparação para extrusão 13,77 

Usina I Extrusão 3,7715 

Usina I Rasgo das barras 0,0016 

Usina I 1º Polimento das barras 0,0005 

Usina I 1ª Pintura das barras 0,0005 

Usina I 1ª Secagem das barras 0,0007 
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Usina I 2º Polimento das barras 0,0005 

Usina I 2ª Pintura das barras 0,0005 

Usina I 2ª Secagem das barras 0,0007 

Usina I Embalagem do rodapé 0,00002 

Subtotal 22,024 
Total ciclo de vida 22,54 

 

8.2 Emissões para o ar, solo e água 

8.2.1 Emissões para a atmosfera 

Especificados no item 8.3.1 

 

8.2.2 Emissões para a água 

Não se aplica 

8.2.3 Emissões para o solo 

Não se aplica 

 

8.3 Produção de Resíduos 

8.3.1 Resíduos recuperados e descartados 

 Análise das perdas por etapas do ciclo de vida do rodapé de PS 

Fábrica Processo Item Qntd. 
(kg) Destino 

Terc./ 

Degasado 
Triagem 

Outros materiais (PE, PP, PU) 27,629 Vendas (alocação) 

Resíduos (parafusos, papel, etc.) 3,0699 Aterro 

Terc./ 

Moído 

Triagem 
Outros materiais (PE, PP, PU) 135,794 Vendas (alocação) 

Resíduos (parafusos, papel, etc.) 15,088 Aterro 

Moagem Material particulado 0,049 Atmosfera 

Terc./ 

Peletizado 

Moagem 
Resíduo (subproduto) de varrição 0,015 Retorna mesmo processo 

Material particulado 0,006 Atmosfera 

Peletização 

Perdas da troca de telas - borra 11,9992 Moagem (Terc./Peletizado) 

Sujeira da tela 1,2955 Moagem (Terc./Peletizado) 

Material particulado 0,208 Atmosfera 

Vapor de água (peça) 1,381 Atmosfera 

Usina III 

Triagem 
Outros materiais (PE, PP, PU) 155,918 Vendas (alocação) 

Resíduos (parafusos, papel, etc.) 17,3242 Aterro 

Moagem 
Resíduo (subproduto) de varrição 0,089 Retorna mesmo processo 

Material particulado 0,038 Atmosfera 

Usina I 

Recepção (U-I) Resíduo (subproduto) de varrição 0,341 Retorna mesmo processo 

Peletização 

Vapor de água (peça) 20,34 Atmosfera 

Material particulado 3,06 Atmosfera 

Perdas da troca de telas - borra 176,67 Moagem (U-III) 

Sujeira da tela 19,072 Moagem (U-III) 
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Mistura 2 Pó de MP Mistura 2 0,11 Peletização (U-I) 

Preparação para 

extrusão (Mixer) Poeira do processo 2,213 Retorna mesmo processo 

Extrusão 
Peças não conformidade 62,83 Moagem (U-III) 

Material particulado 0,02 Atmosfera 

Rasgo das barras 
Pó de usinagem – Rasgo 57,67 Peletização (U-I) 

Material particulado 0,044 Atmosfera 

1º Polimento Resíduos de polimento 0,022 Aterro 

1ª Pintura 
Peças não conformidade 11,36 Moagem (U-III) 

Perdas de tinta na exaustão 15,18 Atmosfera 

Borra de tinta 5,92 Aterro 

1ª Secagem Evaporação de tinta 2,32 Atmosfera 

2º Polimento Resíduos de polimento 0,022 Aterro 

2ª Pintura 
Peças não conformidade 11,36 Moagem (U-III) 

Perdas de tinta na exaustão 15,18 Atmosfera 

Borra de tinta 5,92 Aterro 

2ª Secagem Evaporação de tinta 2,32 Atmosfera 

Embalagem do rodapé Peças não conformidade 1,77 Moagem (U-III) 

Subtotal perda (retorno/reutilização) 676,136 - 

Subtotal perda (descarte/emissão) 107,512 - 

Total 783,648 - 
 

8.3.2 Eliminação de resíduos 

Os resíduos são descartados nos locais adequados e estão descritos no relatório 

de ACV. Abaixo estão relacionadas às quantidades de cada resíduo gerado para 1 metro 

linear de rodapé 

Eliminação de resíduos por metro de rodapé 

Resíduo kg % 
Telas de maquinários 1,323 34.4% 

Sacos plásticos PEBD rasgados 7,59E-04 19.7% 

Pneu 5,32E-4 13.8% 

Óleo de manutenção 4E-04 10.4% 

Engrenagens/facas 2,36E-04 6.1% 

Luva de pano 1,84E-04 4.8% 

Big Bags descartados 1,11E-04 2.9% 

Rejeitos (fitas e cordões) 1,08E-04 2.8% 

Resíduos de polimento 4,28E-05 1.1% 

Big Bags rasgados 3,79E-05 1.0% 

Rolos de polimento 2,72E-05 0.7% 

Estopas 2,24E-05 0.6% 

Máscara de Feltro 2,04E-05 0.5% 

Espátulas 1,85E-05 0.5% 

Protetor auricular 1,17E-05 0.3% 

Filtros (papel) 7,51E-06 0.2% 

Fresas 4.32E-06 0.1% 

Total 1.360,6 100.0 
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8.4 Simulação de Cenários 

 A tabela a seguir mostra a comparação entre os impactos em relação ao rodapé 

reciclado e rodapé virgem. 

Comparação entre fontes de matérias-primas por metro linear. Reciclado VS Virgem. 

Categoria de Impacto Unidade Rodapé Reciclado Rodapé Virgem 

Mudanças Climáticas kg CO2 eq. 3,309 4,916 

Depleção da Camada de Ozônio kg CFC-11 eq. 2,73E-07 8,9E-08 

Acidificação Terrestre kg SO2 eq. 0,011 0,015 

Eutrofização de Água Doce kg P eq. 6,1E-04 3,5E-04 

Depleção Fóssil kg óleo eq. 1,317 2,2 

Demanda Acumulada de Energia MJ 63,21 104,33 

 

8.5 Impactos Gerados pelas Usinas I e III 

Impactos gerados pelas Usinas I e III para a produção de 1 metro de rodapé. 

Categoria de Impacto Unidade Usina I + Usina III 

Mudanças Climáticas kg CO2 eq. 2,893 

Depleção da Camada de Ozônio kg CFC-11 eq. 1,9E-07 

Acidificação Terrestre kg SO2 eq. 0,0093 

Eutrofização de Água Doce kg P eq. 5,64E-04 

Depleção Fóssil kg óleo eq. 0,969 

Demanda Acumulada de Energia MJ 47,38 

 

 

                    

 
 


