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RESUMO 
Uma das formas mais integradas. completas c dit.:azcs da ges tão ambi enta l de atividadcs produti vas repousa no ciclo de vida 
do prod uto. sendo a 1\valiav:lo do Ciclo de Vida sua principal ferramenta. Neste estudo ava lia-se o carvão energético CE 4500 
porque ele pode ser ambientalmente melhorado duran te seu ciclo de vida, bem como por ser uma das mais importantes a ti vi 

dadcs industriais da economia da rcgi:lo su l do estado de Santa Catarina. A lém disso, a produção de carvão energético pode au
mentar ao longo dos próximos anos, aumentando assim sua participação na matri z energética. A estrutura metodológica se
gue as normas da sé ri e NBR-ISO 14.040, ISO 14.04 1 c ISO 14.042. A partir da análi se do cic lo de vida do carvão energético 
entre duas empresas mineradoras . pôde-se avaliar o desempenho ambiental de todo o processo, isto é, da cxtração até o des
tino tinal do produto. No caso das e mpresas mincradoras. os dados coletados de entradas e sa ídas foram todos transfo rmados 
para cada tone lada de carv<1 o energético produzida. No caso do transporte, os dados foram transformados para cada to
n~:lada de carvão transportado. E na usina, os dados foram transl\mnados para cada MW de energia produzida. 

PALAVRAS-CHAVE: /\va liaç ~1o do Ciclo de Vida. Carvão Energét ico. /\va liaçào de Impactos. Energia Elétrica. 

ABSTRACT 
One of thc most cfticient. compkte and intcgra ted fo nns of a productivc act ivity cnvironmcntal management lies on prod uct 
lifc cyclc and the Lifc Cyc le Assessmcnt is its most importunt tool. ln this s tudy we eva luatc the CE 4500 cncrgctic coai be
cause it can be env iromm:ntally improved during its life cyc le as well fór being one of the most important cconom ic indus
tries in southcrn Santa Catarina statc (Brazil ). Bcsidcs this . cncrgctic coai production eou ld be incrcascd along lhe ncxt ycars, 
thus increasing its participation in the cncrgctic matrix. This study aims to cvaluatc encrgetic coallife cycl e in southern San
ta Catarina state. The mcthodo logical structurc foll ows thc Brazilian Standards NBR ISO 14.040, ISO 14.041 c ISO 14.042 
rul c series. From the analysis of energctic coallifc cycle oftwo mining corporati ons wc could cvaluatc lhe cnvironmental per
fo rmance of lhe entire proccss. that is . from lhe extraction to the product fi nal destination. ln thc case of mining corporations, 
thc input and output collcctcd data havc been a li transfonncd for each cnergeti c ton of coa i cxtractcd. For transportation the 
data havc bcen transformed ti.1r cach ton of coai transported . And in thc powcr plant thc data have becn transformed fo r each 
MW of powcr product ion . 

KEV WORDS: Lifc Cyclc Eva luation LCF. Encrgctic Coa i. lmpact Eva luation. Elcctric Powcr. 
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1. INTRODUÇÃO 

De modo a satisfazer suas necessidades, o ser humano desenvolve uma série de instalações e estruturas produ
tivas (cidades, fábricas, cultivos, etc.) , sendo denominado este conjunto de meio antrópico, conforme ressalta Sil
va, (2001) apud Ribeiro (2003). Para seu funcionamento. o homem interage com o meio natural de três formas: 
consumindo recursos naturais, emitindo rcjcitos c transformando o espaço. A metodologia de avaliação do ciclo 
de vida (ACV) trata dos dois primeiros casos: os fluxos de matéria c energia entre os meios natural e antrópico. 

AACV foi desenvolvida há mais de 30 anos como uma ferramenta para analisar os efeitos de um produto ou ser
viço no meio ambiente. Pode ser usada como um instrumento para a obtenção de informações c planejamento, iden
tificando "os pontos fracos" para a comparação de alternativas possíveis e ou melhorias do sistema. Os resultados de 
uma ACV podem ainda ser usados para melhorar a compatibilidade ambiental dos produtos c dos serviços. 

A produção c a geração de energia e\étrica possui necessidade óbvia c impactos ambientais. Existem algumas 
variações significativas entre as diferentes formas de produção de energia clétrica. Conseqüentemente, é impor
tante aplicar a metodologia de ACV para a comparação da saúde c os impactos ambientais das várias formas de 
energia e\étrica. O dctalhamento c a magnitude dos estudos de ACV di ferem consideravelmente, dependendo do 
objetivo do estudo particular. 

Sendo assim, o presente trabalho possui o propósito de avaliar o ciclo de vida baseado na N BR ISO 14040/200 I 
do carvão energético CE4500 utilizado para geração de energia clétrica, na região Carbonífera de Santa Catari
na em duas empresas mincradoras, na ferrovia, e na tcrmclétrica para quantificar os principais impactos associa
dos a este ciclo. 

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para realização da avaliação do ciclo de vida do carvão energético, embora possua 
como referência a perspectiva da ISO TR 14048, que prevê o fonnato da apresentação de dados, não aplica inte
gralmente todas as etapas e documentações desta norma. Compreende um processo de etapas para obtenção de in
formações necessárias para se chegar ao objetivo detcnninado. Estas etapas foram : 

• Coleta de dados; identificação das entradas c saídas, desde a cxtração até uso final: 
• Análise de informações primárias: dados c análises de monitoração das empresas mineradoras da região, 

fluxogramas internos dos empreendimentos mineiros "A" c "B", entrevistas informais com engenheiros da 
área de mineração, da ferrovia e da usina termclétrica 

• Análise de informações secundárias: informações existentes sobre o assunto no SIECESC, descrição 
do processo (visão ambiental), listagem dos aspectos ambientais envolvidos cm cada processo; 

• Avaliação dos resultados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Visão Macro 

Com o objetivo de realizar a Avaliação de Ciclo de Vida do Carvão Energético, foi desenvolvido através de 
levantamento de dados e visitas devidamente acompanhadas nas empresas a Visão Macro, onde foram identifica
das as principais entradas e saídas dos processos confonnc mostra a Figura O I. A partir daí. foram identificados 
os aspectos c impactos envolvidos. 
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Figura O I: Visão Macro dos processos envolvidos no Ciclo de Vida do carvão energético. 

473 



Souza & Gomes 

3.2lnventário 

Tabela 01: Inventário e compilação dos dados coletados. 

Consumo e emissões para a produção de 1 tonelada de carvão energético- CE 4500 

Parâmetro Unidade Média empresa "A" Média empresa "B" 

Energia "' kW 3 1,45 45,50 

Matérias pr imas 

Consumo de ROM t 2,49 2,58 

Consumo de óleo kg 0,026 1,42 

Consumo de explosivos kg 0,0 11 0,77 

Consumo de cal kg 0,143 1,79 

Consumo de óleo de pinho kg 0,00 14 0,11 

Resíduos sólidos gerados 

Rejeitos finos t 0,33 0,07 

Rejeito primário-RI t 0,54 0,69 

Rejeito secundário-R2 t 0,45 0,60 

Resíduos Sólidos gerados t 0,35 0,16 

Total de resíduos gerados t 1,67 1,52 

Resíduos comercializados kg 0,25 0, 12 

Efluentes Uqui dos com tratamento 

Acidez mg 0,00 0,027 

Resíduos totais mg 6,06 11 ,22 

Sulfatos mg 3,96 6,48 

Ferro total mg 0,00082 0,000933 

Manganês mg 0,00608 0,000297 

Cobre mg 6,83E-05 8,48E-05 

Zinco mg 1,71E-04 1 ,27E-04 

Alumínio mg 7,85E-04 2,07E-03 

Total ger ado com tratamento mg 10,02 17,73 

Consumo c emissões para a transporte de 1 tonelada de carvão ener gético- CE 4500 

Parâmetro Unidade Fcrr·ovia 

Matérias primas 

Consumo de óleo I 0,05 

Consumo de madeira mJ 0,000042 

Consumo de brita ml 0,0001 

Consu mo, 2cração de cinzas c 2eração de cner2ia com 1 too carvão en ergético- CE 4500 

Energia MW 1,51 

Matérias primas 

Consumo de óleo diesel I 1,16 

Consumo de óleo tipo A I 0,00128 

Emissões 

Cinz.as leves t 0,34 

Cinzas pesadas t 0,06 

Vapor m' 0,10 
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3.3 Descrição dos Processos e Jmpactos 

Para cfetiva coleta das informações de compilações das mesmas foram necessárias visitas em todas as etapas 
de cada empresa para serem descritas as atividades. Todas as atividades estão demonstradas no fluxograma apre
sentado na Figura 02, abaixo. 

Figura 02: Fluxograma das etapas de extração de carvão, onde 1 indica retomo para a etapa de furação de teto. 

Os principais aspectos associados à mineração de carvão em subsolo são as alterações do regime das 
águas superficiais e subterrâneas, durante as operações de extração do minério, onde as detonações podem 
causar fratura nas rochas localizadas no teto e piso das galerias da mina, que pem1itirá o ingresso de águas no inte
rior da mina. A emissão do gás metano também é um aspecto característico da mineração de carvão. O gás meta
no é devido ao processo de formação geológica do carvão alojado nas fraturas e poros. Sua liberação para atmos
fera ocorre tanto na lavra quanto na estocagem do material. Porém este gás além de ser um aspecto am
biental significativo pode ser um potencial de uso como combustível. 

No processo de extração do ROM (carvão bruto), apenas 40% são aproveitáveis e 60% são rejeitos carbo
nosos com alto teor de enxofre que é um dos causadores do maior problema da mineração: a geração de drenagem 
ácida. A disposição destes rejeitos de forma correta evita estes e outros impactos ao solo, ao ar e a água. 
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Durante a extração é gerada a drenagem ácida, esse efluente é bombeado até a super:ficie c utilizada no pro
cesso de beneficiamento do carvão, posteriormente é encaminhada para as bacias de decantação dos resíduos se
dimcntáveis, retomando em alguns casos para a reutilização no processo. Posterionnentc é tratada c encaminha
da ao corpo receptor. 

Cada empresa possui uma planta de beneficiamento com suas particularidades. Em qualquer destes processos 
são utilizados suspensões do carvão em água, sendo esta proveniente da etapa de lavra. Porém, circuitos de bene
ficiamento fechados são praticados nestas empresas estudadas onde a água é reutilizada após a captação das ba
cias de decantação de finos. fmpactos como o ruído, a vibração e a poeira são aspectos apontados como caracte
rísticos nesta etapa de beneficiamento. 

Tra nsporte: O carvão é transportado até o local de consumo por trens o principal meio de transporte, a li
nha férrea possui uma extensão de 164 km, que interligam o pólo carbonifero, ao Complexo Tcnnelétrico Jorge 
Lacerda (Tractebel) c o Porto de Imbituba passando por 12 municlpios do suJ catarinense. Após a lavra e o bene
ficiamento do carvão o mesmo é levado até as caixas de embarque através de caminhões para carregamento dos 
trens. Cada locomotiva possui 18 vagões e possui capacidade de 59 toneladas cada um. 

Depois de carregados todos os vagões, o carvão vai para o Complexo Tennclérrico Jorge Lacerda para ser quei
mado c transformado cm energia clétrica. A ferrovia realiza o transp01te anual de 2,5 milhões de toneladas de carvão 
mineral produzido na bacia carbonífera, a Figura 03 mostra o transporte do carvão feito através da ferrovia. 

Figura 03: Carvão sendo transportado pelo trem através da malha ferroviário. Fonte: site FTC, 2007 

Os aspectos ambientais associados a esta etapa compreendem, principalmente: a geração de tráfego adicional 
cm estradas das áreas urbanas, a geração de ruldo, poeiras, o consumo de combustlveis fósseis lfquidos, graxas, 
lubrificantes e consumo de matérias-primas como: madeira, brita para a manutenção dos trilhos da via férrea. 

Utilização do carvão na usina term elétrica: O Complexo Termelétrico Jorge Lacerda está localiza
do cm Capivari de Baixo possui uma área de 3 km1, o complexo é composto por 3 unidades, a UTLA com ca
pacidade de geração de 232 MW, a UTLB com 262 MW e a UTLC com 363 MW. O CTJL atende 35% do con
sumo do estado de se. 

Para a ignição da fornalha é utilizado óleo diesel c óleo tipo A, o pó de carvão é injetado com ar através de dutos 
nas caldeiras para iniciar o processo de queima, gerando assim a energia térmica que atinge 1200 oc esta energia aquece 
a água dos tambores transformando a água em vapor. Este vapor é encaminhado através de dutos em fom1a de serpen
tina até as turbinas, o vapor então movimenta as turbina com temperatura de 540 ''C produzindo assim a energia cinéti
ca. A energia cinética chega até um gerador que está dirclamente acoplado nos eixos das turbinas que induz uma tensão 
(voltagem) e uma corrente elétrica que é conduzida até um transformador que passa para as torres de distribuição e as
sim pronto para o consumo. Após todos esses processos e transformações está gerada a energia elétrica através do calor 
da queima do carvão energético, o esquema básico de queima do carvão está demonstrado na Figura 04. 

A água que se transformou em vapor vai para um condensador c assim encaminhada para as torres de resfria
mento para diminuir a temperatura da água retomando novamente para o circuito e depois de resfriada para 
o processo de geração de energia clétTica. Os gases e a fumaça antes de serem expelidos pela chaminé, pas
sa por filtros para retenção das cinzas. 
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Figura 04: Esquema básico da queima de carvão numa usina térmica. 

4. CONCLUSÃO 

Atmosfera 

Analisando o ciclo de vida do carvão energético entre duas empresas mineradoras (empresa "A e B") foi pos
sível identificar os pontos críticos de todo o processo desde a extração até o destino final c o produto. Um aspec
to relevante identificado é a quantidade de rejeitos que uma tonelada de carvão produz, sendo que, para cada to
nelada de carvão extraído 60% são rejeites. Outro aspecto desta ACV está relacionado ao consumo de água em 
todos os processos, tanto na etapa de extração, beneficiamento e uso do carvão resultando assim na geração de 
efluentes liquidas. 

Os principais aspectos identificados na cxtração e beneficiamento foram o consumo de energia, consumo de 
insumos, geração de efluentes, geração de rcjcitos, geração de resíduos sólidos, geração de poeiras e gases c na 
fase de uso é a geração de energia, geração de gases, material partieulado. geração de efluentes c cinzas. 

A ferramenta ACV para produtos, serviços ou processos ainda encontra-se em estágio de desenvolvi
mento inicial relacionado à sua praticidade e custos. A coleta de dados é complexa e cara. Este artigo é resultado 
de um trabalho pioneiro no setor carbonifero da região, e com base em duas empresas mincradoras, e para uma 
ACV completa desta atividade seria importante a inclusão de todas as empresas de mineraçílo de carvão que es
tão em atividade na bacia carbonifera de Santa Catarina para obtenção de resultados mais precisos e que demons
trem o perfil das empresas na busca da sustentabilidade ambiental. 

Nesta ACV não foram incluídas as entradas c saídas do transporte de caminhão até as caixas de embarque. 
Outro aspecto relevante que não foi contabilizado são as emissões atmosféricas envolvidas em todas as etapas do 
processo da mineração, transporte e usina. Os parâmetros como CO e metano são monitorados para segurança 
dos trabalhadores, e estão dentro dos limites permitidos por lei, porém não existe um controle de todas as máqui
nas que emitem poluentes atmosféricos, sendo este um fator limitante para este trabalho. Para um melhor entendi
mento das emissões e consumo recomenda-se fazer um inventário detalhado para a termelétrica e comparar com 
outras fontes de energia (hidroelétrica, nuclear, gás natural c outras fontes alternativas de geração de energia). E a 
inclusão do uso final das cinzas leves na indústria cimenteira. 

Todas as ações que buscam melhorias nas práticas indústriais conduzem ao desempenho ambiental. E é vis
to como um processo positivo e pró-ativo. O processo de comparação do desempenho entre dois ou mais sistemas 
é chamado de benchmarking, c a ACV possibilita o benchmarking fornecendo dados necessários para utilização 
subseqüente de uma rotulagem ambientaL 
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