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GUIA PARA A APLICAÇÃO DO MÉTODO DA PEGADA AMBIENTAL DO PRODUTO NO SECTOR LÁCTEO

O objetivo deste Guia é facilitar a disseminação entre as empresas europeias de lacticínios da abordagem da Pegada
Ambiental do Produto (PEF), da forma mais eficiente possível, e de acordo com os documentos de referência existentes.
Os principais documentos de referência são o Guia da Pegada Ecológica Ambiental de Produtos da Comissão
Europeia, bem como as Regras das Categorias de Pegada Ecológica de Produtos Lácteos coordenadas pela
Associação Europeia de Lacticínios (EDA). Recomenda-se a consulta dos documentos originais para mais detalhes sobre
os requisitos e a aplicação da metodologia.
O capítulo 2 deste guia expõe as motivações mais comuns para a aplicação da Metodologia da Pegada Ecológica
Ambiental de Produtos. O capítulo 3 descreve a aplicação passo-a-passo da abordagem da Pegada Ecológica do
Produto, definindo os seus princípios, a base para o estabelecimento dos objetivos e âmbito do estudo, a recolha de dados
de inventário, a quantificação dos resultados e a sua interpretação. Este capítulo constitui o corpo principal do Guia e
fornece as principais chaves para a realização de um estudo da Pegada Ecológica do Produto.
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MÉTODO DE PEGADA AMBIENTAL DO PRODUTO

O que é e por que a pegada ambiental do produto é importante?
A Pegada Ambiental do Produto (PEF) é um método multicritério* que permite a avaliação do desempenho ambiental de
um bem ou serviço ao longo de todo o seu ciclo de vida (desde a extração de matérias-primas, passando pela produção e
uso, até ao resíduo final) divulgado pela Comissão Europeia no âmbito da Iniciativa “Construindo o Mercado Único para
Produtos Verdes”.
* ou seja, considerando várias categorias de impacte ambiental, como alterações climáticas, acidificação, diminuição de recursos fósseis e minerais, etc.

Esta metodologia de PEF é definida pela Comissão Europeia de acordo com a RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO de 9
de abril de 2013 sobre a Utilização de métodos comuns para a medição e comunicação do desempenho ambiental
ao longo do seu ciclo de vida de produtos e organizações (2013/179/UE). A pegada ambiental do produto estabelece
critérios padrão que dão consistência e reprodutibilidade para que as empresas possam avaliar o desempenho ambiental
dos seus produtos com critérios homogéneos e dar resultados comparáveis.
As Regras da Categoria da Pegada Ambiental do Produto
(PEFCR) estabelecem requisitos metodológicos para categorias
específicas de produtos a fim de alcançar comparabilidade,
reprodutibilidade e consistência dos estudos de PEF.
As Regras da Categoria de Pegada Ambiental do Produto para
Produtos Lácteos (PEFCR dos lactícinios), coordenadas pela
Associação Europeia de Lacticínios (EDA), fornecem orientações
técnicas sobre como conduzir um estudo PEF em produtos lácteos.
Este PEFCR cobre todo o ciclo de vida dos produtos lácteos
vendidos no mercado europeu + EFTA.
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As subcategorias de produtos lácteos consideradas dentro do PEFCR dos laticínios incluem:
 Leite líquido - leite padronizado (leite desnatado, semidesnatado, inteiro)
 Produtos de soro de leite desidratado - Soro de leite em pó, proteína de soro de leite em pó, lactose em pó
 Queijos - Queijo curado (macio e duro), queijo não curado (para barrar e sólido)
 Produtos lácteos fermentados - Iogurte com colher, bebidas com leite fermentado (iogurte líquido, kefir)
 Produtos de manteiga - Manteiga (salgada, sem sal), gorduras lácteas para barrar
Os Produtos Representativos (RP) das categorias de produtos lácteos produzidos e vendidos na União Europeia (UE) são
os seguintes. Esses produtos fictícios servem como referências para a região da UE.
Subcategoria

Produtos Representativos

Leite líquido

RP1

Leite líquido, padronizado para um teor específico de gordura e tratado termicamente,
homogeneizado, sem açúcares e sem sabores adicionados, embalado e acondicionado.

Produtos de soro de

RP2

leite desidratado
Queijos

Soro de leite, proteína de soro de leite ou lactose em pó, padronizado, com teor médio de lactose,
proteína e matéria seca, embalagem média (parcialmente embalado, parcialmente a granel)

RP3

Média de queijo não curado e amadurecido (mole, semiduro, duro), proteína padronizada e gordura,
embalado e condicionado

Produtos lácteos

RP4

fermentados
Produtos de manteiga

Leite fermentado, padronizado, cultivado, médio desnatado / simples, à colher / líquido, puro /
aromatizado / frutado (morango), embalado e acondicionado.

RP5

Manteiga, manteiga com metade da gordura e cremes lácteos, sem/com sal, embalada e
acondicionada
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Benefícios do Método da Pegada Ambiental do Produto
Lista dos benefícios que a abordagem PEF pode trazer para uma empresa:
Análise - Obtenha
informações
ambientais verificadas
• Identifique os pontos
críticos a nível ambiental
• Defina as principais
opções de melhoria a
nível ambiental
• Ferramenta interna para
medir o comportamento
ambiental e monitorizar as
realizações da política
ambiental

Ambientalização da
empresa
• Introduza critérios
ambientais nas decisões
estratégicas da empresa
• Fortaleça os argumentos
de vendas
• Gere maior prestígio de
marca
• Complemente os
relatórios de
sustentabilidade da
empresa

Atender e antecipar
requisitos ambientais
• Tenha acesso a ajuda
europeia e nacional
• Responda ao pedido de
informações dos clientes
ou administração
• Participe de programas
voluntários para declarar
e reduzir os impactes
ambientais

Ecoeficiência
• Reduza custos e
argumentos para a
seleção de fornecedores
• Otimize o consumo
• Reduza emissões e
impactes

• Tenha acesso a novos
mercados

• Imagem verde dos
produtos
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APLICAR O MÉTODO DE PEGADA AMBIENTAL DO PRODUTO PASSO-A-PASSO

Este capítulo fornece recomendações e especificações de como implementar passo-a-passo as quatro fases essenciais de
um estudo PEF. Embora quatro etapas consecutivas possam ser definidas para um estudo PEF, uma abordagem
interativa para a melhoria de todas as fases deve ser considerada com base nas afirmações na fase de interpretação do
estudo PEF.

Um estudo PEF compreende essencialmente quatro fases principais
Fase 1 - Definição do objetivo e âmbito do estudo.
Fase 2 - Inventário do ciclo de vida.
Fase 3 - Avaliação do impacte do ciclo de vida.
Fase 4 – Interpretação.

Definição do objetivo e âmbito do estudo
Definir a meta e o âmbito do estudo é o primeiro passo num estudo PEF e ajuda a apresentar essencialmente o(s)
motivo(s) para conduzi-lo e como será conduzido para alcançá-lo. Essa etapa, portanto, garante que o estudo PEF seja
realizado de forma consistente.
A definição do Objetivo do Estudo permite configurar o contexto global do estudo, definindo as seguintes informações:
Informação

Exemplos

Aplicações previstas

Relatórios de sustentabilidade da empresa
Introduzir critérios ambientais no esquema de decisão estratégica da empresa

Razões que levaram à realização do
estudo e o contexto da tomada de
decisão

Identificar e priorizar oportunidades para reduzir os impactes ambientais de um
produto
Responder a consultas ambientais de clientes e outras partes interessadas

Público-alvo, ou seja, o público a quem
se destina comunicar os resultados

Investidores, clientes etc.

Comissário do Estudo

A empresa analisada

Procedimento para a implementação de
uma revisão crítica

Haverá um revisor especialista externo

A definição do Âmbito do Estudo consiste em definir o produto analisado, bem como a sua função, na definição dos
limites do sistema, bem como na escolha de uma unidade funcional a ser avaliada.
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Apenas o leite de vaca e seus derivados são considerados no âmbito do atual Dairy PEFCR. No entanto,
este recomenda que seja usado como ponto de partida quando os utilizadores desejem calcular a pegada
ambiental do leite e produtos lácteos de outros mamíferos (por exemplo, ovelhas, cabras, etc.).

A Unidade Funcional (UF) é um elemento-chave de um Estudo PEF e deve ser claramente definido. A unidade
funcional é uma medida da função do sistema estudado e fornece uma referência à qual podem ser relacionadas as
entradas e saídas.

A UF padrão e o Fluxo de Referência proposto pelo PEFCR dos lacticínios são os seguintes:
Subcategoria

Unidade Funcional

Fluxo de Referência

Leite líquido

Leite líquido, consumido em casa como produto final sem aquecimento,
cozimento ou posterior transformação

100ml

Produtos de soro de
leite desidratado

Produto de soro de leite seco, à porta da fábrica, para processamento
adicional em produtos finais

1.000kg

Queijos

Queijo, consumido em casa como produto final sem cozimento ou
transformação

10g equivalente de
matéria seca

Produtos lácteos
fermentados

Leite fermentado ou iogurte, consumido em casa como produto final, sem
cozimento ou transformação posterior

125g

Produtos de
manteiga

Produto à base de manteiga, consumido em casa como produto final sem
cozimento ou transformação posterior

50g

A UF também pode ser definida de acordo com a proteína, lactose ou mesmo o conteúdo energético (kcal) do produto.
Podem ser selecionadas UF alternativas, como tamanho da porção ou valor nutricional de acordo com árvore de decisão
estabelecida no PEFCR dos lacticínios.
Os limites do sistema determinam os estágios do ciclo de vida do produto e os processos associados que fazem parte do
sistema que está a ser analisado (ou seja, que são necessários para cumprir a função definida pela unidade de análise).
 Processos de primeiro plano - processos do ciclo de vida do produto para os quais o acesso direto às informações é
possível;
 Processos em segundo plano - processos do ciclo de vida do produto para os quais não há acesso direto às
informações.
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Inventário de Ciclo de Vida
Esta etapa é uma das fases mais demoradas de um estudo PEF: o estabelecimento do inventário do ciclo de vida requer a
recolha de todos os dados que descrevem os processos e fluxos incluídos nos limites do sistema.
Esta fase permite quantificar as entradas (extração de matérias-primas, consumo de energia, captação de água, etc.) e
saídas (emissões poluentes, resíduos, etc.) relacionadas com a unidade funcional como ponto de partida para a
modelagem do PEF.

O Perfil de Recursos e Emissões associa entradas/saídas/materiais/fontes com os estágios de ciclo de vida relevantes
estabelecidos no PEFCR dos laticínios. Para os produtos lácteos finais, são considerados sete estágios do ciclo de vida,
enquanto que no caso dos produtos lácteos intermediários, são considerados quatro estágios do ciclo de vida.
PRODUTOS LÁCTEOS FINAIS –

PRODUTOS LÁCTEOS INTERMÉDIOS –

Leite líquido, queijos, produtos lácteos fermentados, Produtos de soro de leite desidratado
produtos de manteiga
1.

Fornecimento de leite cru

1.

Fornecimento de leite cru

2.

Processamento de laticínios

2.

Processamento de laticínios

3.

Fornecimento de ingredientes não lácteos

3.

Fornecimento de ingredientes não lácteos

4.

Embalagem

4.

Embalagem

5.

Distribuição

6.

Uso

7.

Fim de vida
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O estabelecimento do Inventário do Ciclo de Vida exige a recolha de vários tipos de dados:
 Dados primários: este tipo de dados refere-se a dados de processos específicos da cadeia de abastecimento da
empresa que aplica o PEFCR. Esses dados podem assumir a forma de dados de atividades ou fluxos elementares de
primeiro plano (inventário do ciclo de vida). Os dados primários são específicos do local, da empresa (se houver
vários locais para o mesmo produto) ou da cadeia de abastecimento. Os dados primários podem ser obtidos por
meio de leituras de medidores, registos de compras, contas de serviços públicos, modelos de engenharia,
monitorização direta, balanços de material/produto, estequiometria ou outros métodos para obter dados de processos
específicos na cadeia de valor da empresa que aplica o PEFCR. Dados primários são sinónimo de "dados
específicos da empresa" ou "dados específicos da cadeia de abastecimento"  Isso inclui normalmente
todos os dados que se pode recolher diretamente na própria empresa ou fornecedores.
 Dados secundários: este tipo de dados refere-se a dados não provenientes de processos específicos da cadeia de
abastecimento da empresa que aplica o PEFCR. Referem-se a dados que não são diretamente recolhidos, medidos
ou estimados pela empresa, mas originados de um banco de dados de inventário de ciclo de vida de terceiros ou de
outras fontes. Os dados secundários incluem dados médios da indústria (por exemplo, de dados de produção
publicados, estatísticas governamentais e associações industriais), estudos de literatura, estudos de engenharia e
patentes e também podem ser baseados em dados financeiros e conter dados proxy e outros dados genéricos.
Normalmente, os dados secundários são incluídos no banco de dados das ferramentas de cálculo na forma
de conjuntos de dados de Inventários de Ciclo de Vida ou como valores de entrada padrão quando o utilizador
não tem acesso a dados específicos para um determinado processo ou fluxo.
Portanto, a recolha de dados pode ser dividida em duas etapas:
 A recolha de dados dentro de sua empresa ou cadeia de abastecimento (Dados Primários), que normalmente é
uma etapa demorada;
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 A seleção dos conjuntos de dados apropriados do Inventário do Ciclo de Vida (ICV) que serão associados a
cada dado primário.

Dicas e recomendações sobre a etapa principal de recolha de dados:
A recolha de dados é uma das fases mais demoradas do estudo PEF. Para otimizar esta tarefa,
apresentamos uma série de recomendações e dicas sobre a recolha de dados:


Defina os dados que devem ser recolhidos de acordo com o objetivo e âmbito e os limites do sistema
definidos no ponto de partida do estudo PEF;



Determine a acessibilidade dos dados primários a serem recolhidos (confiabilidade, unidades
necessárias, etc.);



Equilibre os esforços de recolha e os objetivos da sua abordagem: dados com alta incerteza (meios
estatísticos, por exemplo) são frequentemente mais fáceis de encontrar, mas não são recomendados;



Determine as pessoas de contacto para cada estação de transmissão;



Documente e arquive dados de atividade antes de qualquer cálculo, a fim de poder ter dados brutos
ao renovar o processo.

A recolha de dados consiste na recolha de dados de atividades, bem como dos fatores de emissão
correspondentes.
A organização deve usar dados de atividade verificáveis representativos das atividades dentro dos
perímetros escolhidos.
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As seções seguintes analisam as entradas e saídas consideradas em cada Estágio do Ciclo de Vida. Todos os dados de
entrada e saída a serem recolhidos para cada etapa do ciclo de vida são descritos em detalhes no PEFCR dos lacticínios.

2.2.1.

Abastecimento de leite cru

Esta etapa do ciclo de vida inclui o fornecimento de leite cru e considera a Produção e o Transporte do Leite Cru para a
Unidade de Laticínios.
Para empresas com acesso direto aos produtores de leite, como cooperativas, a modelagem da produção de leite cru deve
ser baseada nas seguintes entradas e saídas principais (PEFCR dos laticínios fornece requisitos detalhados de recolha de
dados).

Entradas na exploração leiteira

Saídas da exploração leiteira

• Alimentos (erva, forragem, concentrado)

• Leite cru

• Fertilizantes minerais e pesticidas para produção de
rações

• "Carne", ou animais vivos para abate ou engorda posterior

• Animais para produção leiteira
• Materiais da cama (palha, papel, areia)
• Estrume

• Estrume
• Energia renovável
• Emissões da combustão de combustíveis fósseis
• Emissões da fermentação entérica

• Combustível para maquinaria
• Produção de energia utilizada na exploração
• Refrigerantes usados na exploração
• Equipamento agrícola (bens de capital) e celeiro

• Emissões do armazenamento e aplicação de estrume
• Emissões de fertilizantes minerais e aplicação de pesticidas
• Emissões de solos minerais e orgânicos
• Outros resíduos (materiais, refrigerantes, água etc.)

Contrato LIFE16 ENV/ES/000173
LIFE RENDER │ PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DA PEGADA AMBIENTAL DO PRODUTO NO SETOR LÁCTEO EUROPEU

12

2.2.2.

GUIA PARA A APLICAÇÃO DO MÉTODO DA PEGADA AMBIENTAL DO PRODUTO NO SECTOR LÁCTEO

Processamento de Laticínios

O estágio de processamento de laticínios começa quando os componentes do produto lácteo entram no local de produção
e termina quando o produto acabado deixa a instalação de produção. O processamento de laticínios inclui o Tratamento e
transformação do leite, Embalagem e acondicionamento, Armazenamento e Limpeza e Manutenção.
De acordo com a metodologia PEFCR dos laticínios, as entradas e saídas que devem ser consideradas ao analisar o
impacte ambiental do processamento de produtos lácteos são as seguintes:

Entradas para a unidade de laticínios

Saídas da unidade de laticínios
• Produtos / coprodutos lácteos

• Leite cru

• Águas residuais

• Ingredientes lácteos

• Resíduos

• Ingredientes não lácteos (i.e. sal, açúcar, preparações de fruta)
• Agentes de limpeza

• Outros resíduos (por exemplo, refrigerantes)
• Emissões para o ar e a água

• Embalagem (tratada no estágio de ciclo de vida "embalagem")
• Energia
• Água
• Gases refrigerantes

2.2.3.

Ingredientes não lácteos

Esta fase do ciclo de vida inclui a produção e transporte dos ingredientes (excluindo ingredientes lácteos) para a
unidade de processamento, como açúcar, preparações de frutas, sal, levedura, fermentos, coalho, óleos vegetais, etc. O
PEFCR dos lacticínios indica como informação obrigatória a Massa de cada ingrediente não lácteo na formulação do
produto, sendo sugeridas informações sobre o Transporte até a unidade de lácteos e a embalagem de cada ingrediente
não lácteo.
2.2.4.

Embalagem

Essa etapa do ciclo de vida inclui a produção e o transporte da embalagem do produto em estudo até a unidade de
laticínios.
 Embalagem primária refere-se à embalagem que mais protege o produto.
 Embalagem secundária agrupa um certo número de produtos em unidades de compra para os consumidores.
 Embalagem terciária agrupa os produtos em unidades de entrega para proteger adequadamente as remessas
durante o tempo de trânsito.
Somente os dados específicos da empresa sobre a massa e o volume da embalagem primária são obrigatórios de acordo
com o PEFCR dos laticínios. As embalagens secundárias e terciárias podem ser modeladas usando as informações
padrão fornecidas pelo PEFCR dos lacticínios.
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Distribuição

Os produtos são distribuídos aos utilizadores e podem ser armazenados em vários pontos da cadeia de abastecimento.
Esta etapa do ciclo de vida inclui o transporte dos produtos lácteos acabados (produto + embalagem) da unidade de
laticínios até ao ponto de venda. O armazenamento de produtos lácteos (consumo de energia e refrigerantes) na etapa
de distribuição deve também ser modelado.
2.2.6.

Uso

A fase de uso começa quando o consumidor ou utilizador final toma posse do produto lácteo e termina quando a
embalagem do produto é descartada e transportada para uma unidade de reciclagem ou tratamento de resíduos. Esta
etapa analisa o consumo do produto, o armazenamento do produto (temperatura ambiente ou refrigerado) e a lavagem da
louça.
2.2.7.

Final de vida

A fase de final de vida começa quando a embalagem do produto é descartada pelo utilizador e termina quando a
embalagem desse produto é devolvida à natureza como resíduo ou quando entra no ciclo de vida de outro produto (na
forma de reciclado).
O PEFCR dos laticínios considera a recolha e transporte de resíduos e embalagens de alimentos em fim de vida e deve
ser modelado usando a fórmula e as orientações fornecidas nas diretrizes.
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Avaliação do impacte da pegada ambiental
A avaliação do impacte ambiental exige a utilização de uma ferramenta de cálculo que permita a implementação das 3
etapas da Avaliação de Impacte de acordo com a abordagem PEF (classificação, caracterização e normalização-peso).
Esta fase consiste em transformar todos os processos e fluxos listados durante o Inventário do Ciclo de Vida em impactes
ambientais através de uma série de indicadores.
Impacte Ambiental - Definição
Refere-se a qualquer alteração qualitativa, quantitativa e funcional do ambiente, seja ela adversa ou
benéfica, total ou parcialmente resultante das atividades, produtos ou serviços de uma organização, ao
longo de todo o seu ciclo de vida.

As Categorias de Impacte da Pegada Ecológica designam as categorias de impacte específicas examinadas num estudo
PEF. Os métodos de avaliação do impacte do PEF utilizam modelos para quantificar as relações causais entre as
entradas de material/energia e as emissões associadas ao ciclo de vida do produto (listadas no Inventário do Ciclo
de Vida) e cada categoria de impacte avaliada.
O quadro seguinte lista as categorias de impacte do PEF.
Categoria do Impacte

Unidade

Método LCIA padrão recomendado

Alterações Climáticas

kg CO2 eq

Modelo de linha de base de 100 anos do PIAC (com base no PIAC 2013)

Destruição da camada de
ozono

kg CFC-11 eq

ODP de estado estacionário 1999 como na avaliação da OMM

Toxicidade Humana,
cancerígena

CTUh

Modelo USEtoxl (Rosenbaum et al, 2008)

Toxicidade humana, não
cancerígena

CTUh

Modelo USEtoxl (Rosenbaum et al, 2008)

Partículas

Incidência de doença

Modelo recomendado UNEP (Fantke et al 2016)

Radiação ionizante, saúde
humana

kBq U235 eq

Modelo de efeito de saúde humana desenvolvido por Dreicer et al. 1995
(Frischknecht et al, 2000)

Formação de ozono
fotoquímico, saúde humana

kg NMVOC eq

Modelo LOTOS-EUROS (Van Zelm et al, 2008) conforme implementado em
ReCiPe

Acidificação

mol H+ eq

Excedência Acumulada (Seppälä et al. 2006, Posch et al, 2008)

Eutrofização terrestre

mol N eq

Excedência Acumulada (Seppälä et al. 2006, Posch et al, 2008)

Eutrofização, água doce

kg P eq

Modelo EUTREND model (Struijs et al, 2009b) conforme implementado em
ReCiPe

Eutrofização, marinha

kg N eq

Modelo EUTREND model (Struijs et al, 2009b) conforme implementado em
ReCiPe

Ecotoxicidade, água doce

CTUe

Modelo USEtox (Rosenbaum et al, 2008)

Uso da terra

Adimensional (pt) / kg
de produção biótica /

- Índice de qualidade do solo baseado em LANCA (EC-JRC) / LANCA (Beck
et al. 2010) / LANCA (Beck et al. 2010) / LANCA (Beck et al. 2010) / LANCA
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Categoria do Impacte

Unidade

Método LCIA padrão recomendado

kg de solo / m3 de
água / m3 de água
subterrânea

(Beck et al. 2010)

Uso da água

m3 world eq

Disponível WAter Remaining (AWARE) Boulay et al., 2016

Uso de recursos, minerais e
metais

kg Sb eq

CML 2002 (Guinée et al., 2002) e van Oers et al. 2002.

Uso de recursos, fósseis

MJ

CML 2002 (Guinée et al., 2002) e van Oers et al. 2002

Para calcular o perfil de PEF, o PEFCR dos laticínios exige o cálculo dos resultados caracterizados em valores absolutos
para todas as categorias de impacte (incluindo toxicidade); resultado normalizado e ponderado em valores absolutos para
todas as categorias de impacte (incluindo toxicidade) e a pontuação única agregada em valores absolutos.
2.3.1.

Classificação

Os usos e emissões de recursos são atribuídos às categorias de impacte ambiental para as quais contribuem (ou seja,
aqueles com um efeito potencial). Em alguns casos, uma entrada ou saída pode contribuir para mais de uma categoria de
impacte. Por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa (por exemplo, dióxido de carbono ou metano), são atribuídas
à categoria de impacte de Mudanças Climáticas.

Na prática, esta etapa obrigatória é realizada utilizando listas padrão de categorias de impacte e listas
padrão de itens de inventário classificados para essas categorias de impacte padrão como parte de
manuais, guias e ferramentas de software de LCA.

2.3.2.

Caracterização

Esta etapa metodológica consiste em quantificar a contribuição de cada entrada e saída classificada para a respetiva
categoria de impacte, e as contribuições cumulativas dentro de cada categoria usando um fator de impacte ou de
caracterização. Os fatores de caracterização representam a intensidade do impacte de uma substância em relação a uma
substância de referência comum para uma categoria de impacte.
Por exemplo, todas as emissões atribuídas à categoria de Alterações Climáticas são ponderadas em termos da
intensidade do seu impacte em relação ao dióxido de carbono (substância de referência para esta categoria). O fator de
caracterização do metano é igual a 28 equivalentes de CO2 e seu impacto nas Alterações Climáticas é, portanto, 28 vezes
maior do que o do CO2.
Na prática, esta etapa obrigatória é realizada usando listas padrão de categorias de impacte e listas
padrão de inventário de itens classificados para essas categorias de impacte padrão como parte de
manuais, guias e ferramentas de software de LCA.

Contrato LIFE16 ENV/ES/000173
LIFE RENDER │ PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DA PEGADA AMBIENTAL DO PRODUTO NO SETOR LÁCTEO EUROPEU

16

2.3.3.

GUIA PARA A APLICAÇÃO DO MÉTODO DA PEGADA AMBIENTAL DO PRODUTO NO SECTOR LÁCTEO

Normalização e ponderação

Considerando que a classificação e caracterização são, de acordo com a norma ISO 14044, elementos obrigatórios dentro
de uma LCIA (Avaliação do Impacte do Ciclo de Vida), a normalização e ponderação são elementos opcionais.
A normalização é uma etapa em que os resultados caracterizados são multiplicados por fatores de normalização para
calcular a extensão da sua contribuição para as categorias de impacte da pegada ambiental em relação a determinados
valores de referência. Permite quantificar qual o impacte que um produto tem nas diferentes categorias de impacte.
A normalização não é uma etapa necessária, mas recomendada para estudos PEF. Se a
normalização for aplicada, os resultados da pegada ambiental normalizada devem ser relatados em
“informações ambientais adicionais”, com todos os métodos e premissas documentados. Os resultados
normalizados não devem ser agregados, pois isso aplica implicitamente a ponderação. Os resultados da
avaliação de impacte do PEF antes da normalização devem ser relatados juntamente com os resultados
normalizados.

A ponderação visa facilitar a interpretação e comunicação dos resultados da análise. Nesta etapa, os resultados
normalizados são multiplicados por uma série de fatores de ponderação que refletem a importância relativa percebida das
categorias de impacte da pegada ambiental consideradas. Os resultados ponderados da Pegada Ambiental podem então
ser comparados, permitindo que sua importância relativa seja avaliada. Os números resultantes são usados para gerar
uma única pontuação.
A ponderação não é uma etapa obrigatória, mas opcional nos estudos PEF que pode apoiar a
interpretação e a comunicação dos resultados da análise.
A aplicação das etapas de normalização e ponderação em estudos PEF deve ser consistente com os
objetivos definidos e o âmbito do estudo, incluindo as aplicações pretendidas. Deve ter-se em conta que as
ISO 14040 e 14044 não permitem o uso de ponderação para apoiar afirmações comparativas
destinadas a serem divulgadas ao público.

O Indicador Único Agregado é calculado como a agregação de resultados ponderados, a fim de obter um único indicador
de impacte geral.
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Categorias de impacte, fases e processos do ciclo de vida mais relevantes.

De acordo com o PEFCR dos laticínios, as categorias de impacte mais relevantes para todas as 5 subcategorias de
produtos lácteos abrangidas no âmbito do PEFCR dos laticínios são:
Categorias de impacte mais relevantes
Alterações Climáticas
Alterações Climáticas - biogénica
Alterações Climáticas - uso e transformação da terra
Partículas
Acidificação
Eutrofização, água doce
Eutrofização, marinha
Ecotoxicidade, água doce
Uso da terra
Uso de água
Uso de recursos, fósseis

Além disso, o PEFCR dos laticínios exige a identificação das etapas e processos do ciclo de vida mais relevantes do
produto em estudo, definidos como:
 As fases mais relevantes do ciclo de vida são aquelas que juntas contribuem com pelo menos 80% de uma das
categorias de impacte mais relevantes.
 Os processos mais relevantes são aqueles que contribuem coletivamente com pelo menos 80% para qualquer uma
das categorias de impacte mais relevantes identificadas.
Requisitos de Qualidade de Dados
O método PEF estabelece requisitos de qualidade dos dados que abrangem diversos aspetos, como representatividade
tecnológica, geográfica e temporal, bem como a precisão/incerteza dos dados do inventário. Seis critérios de qualidade
são adotados para os estudos PEF, cinco relativos aos dados e um ao método:
1. Representatividade Tecnológica
2. Representatividade Geográfica
3. Representatividade do tempo
4. Precisão
5. Incerteza
6. Relevância metodológica e consistência

Os requisitos de qualidade dos dados devem ser respeitados no caso de estudos PEF destinados à comunicação externa
(interações entre empresas ou entre empresa e clientes). No caso de estudos PEF que se destinam a aplicações internas,
os requisitos de qualidade de dados especificados devem ser observados, mas não são obrigatórios.
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Interpretação dos resultados da pegada ambiental do produto
Interpretar os resultados da pegada ambiental do produto é a fase final e combina os resultados do inventário e da
avaliação de impacte. O objetivo é verificar a consistência dos resultados com os objetivos e âmbito do estudo PEF e
concluí-lo explicando as limitações e fornecendo recomendações para a redução da pegada ambiental do produto.
Interpretação Geral
Comentários sobre a área de resultado
Resumo dos Resultados
Identificação de Hotspots Ambientais
Estimativa de Incerteza
Conclusões e Recomendações

A Identificação de Hotspots Ambientais considera a análise dos principais produtos, atividades, processos, entradas e
saídas, partes da empresa ou outros aspetos que contribuam para os resultados do PEF e pretende identificar
oportunidades de melhoria para reduzir a sua contribuição.
O gráfico seguinte ilustra os resultados (distribuição dos impactes ambientais entre as categorias e estágios de vida de um
laticínio fictício) fornecidos pelo método da Pegada Ambiental do Produto.

Com base nesses resultados, o utilizador que aplica o método PEF pode concluir, por exemplo, que:
 O fornecimento de leite cru é a fonte dos impactes mais fortes em comparação com as outras fases e processos. A
produção de leite impulsiona o impacte em quase todas as categorias de impacte e de produtos.
 O consumo de eletricidade no processamento de laticínios tem uma alta contribuição na categoria de impacte de
ionização para todas as categorias de produtos, devido à especificidade da mistura elétrica francesa baseada
principalmente na fonte nuclear.
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 O consumo de eletricidade e o calor do uso do gás natural também têm um impacte significativo no uso de recursos
fósseis.
 O consumo de água da torneira, na fase de processamento, impacta amplamente o uso geral de água para todas as
categorias de produtos. O tratamento de efluentes tem um impacte significativo na ecotoxicidade da água doce para
todas as categorias de produtos.
 O uso de plástico na embalagem primária de produtos piloto tem um impacte significativo no uso de recursos fósseis.
 A distribuição é principalmente local e, portanto, há uma contribuição menor desta etapa.
Com base nos resultados ambientais do produto, é possível analisar melhor cada uma das etapas do ciclo de vida
consideradas no estudo. Aprofundando, por exemplo, na etapa de Processamento de Laticínios, a análise da pontuação
única por fluxo mostra que os processos mais relevantes nesta empresa são Consumo de Energia Elétrica, Energia
Térmica de Gás Natural e Água da Torneira.

Contrato LIFE16 ENV/ES/000173
LIFE RENDER │ PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DA PEGADA AMBIENTAL DO PRODUTO NO SETOR LÁCTEO EUROPEU

20

GUIA PARA A APLICAÇÃO DO MÉTODO DA PEGADA AMBIENTAL DO PRODUTO NO SECTOR LÁCTEO

A implantação de medida de redução do Impacte Ambiental do produto analisado deve, portanto, priorizar tais processos.
A Estimativa de Incerteza representa uma descrição qualitativa ou quantitativa das incertezas dos resultados do PEF, em
relação aos dados do inventário do ciclo de vida e às decisões metodológicas tomadas.
Com base na robustez e aplicabilidade dos resultados, a seção Conclusões e Recomendações busca tirar conclusões
dos resultados e incluir recomendações ou possibilidades de melhoria do perfil ambiental e do próprio estudo.
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INFORMAÇÕES DO PROJETO LIFE RENDER.

Life RENDER, conduzido por 7 parceiros de Espanha, França e Portugal, teve início em 2017 com o objetivo de promover
a implementação da Metodologia da Pegada Ambiental do Produto a nível europeu como ferramenta chave para
avaliar e comunicar o desempenho ambiental do ciclo de vida aos consumidores empresariais e partes interessadas.

Promover a implementação da Metodologia da Pegada
Ambiental no setor lácteo a nível europeu

Transferência de resultados do
projeto para Associações
Europeias de alimentos e
bebidas
Pegada Ambiental
do Produto (PEF)
PEFCR Laticínios

FERRAMENTA RENDER
PEFCR PARA
LATICÍNIOS

Ações de demonstração
em França
> 5 Grupos Piloto
> 30 Estudos PEF – PEFCR
> 8 Tecnologias Ambientais

Ações de Replicação em
Espanha e Portugal
> 4 Grupos Piloto
> 10 Estudos PEF – PEFCR
> 2 Apresentações Técnicas

Base de dados em
Tecnologias Ambientais

Idoia Unzueta – idoia@inkoa.com

Amaia Uriarte – a.uriarte@inkoa.com
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