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Resumo
A construção civil é uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento econômico 
e social, entretanto comporta-se também como uma grande geradora de impactos ambientais. 
Os agregados da construção civil perfazem os insumos minerais mais consumidos no mundo, 
dentre eles enquadram-se a brita, a areia e o cascalho. Este trabalho tem como objetivo
propor uma metodologia para analisar a avaliação do ciclo de vida da brita, a partir da 
identificação e discussão de um indicador quantitativo que permeie algumas etapas. A 
metodologia empregada foi baseada nas normas ABNT/NBR 14040 e 14044, em que há a 
divisão do estudo em quatro partes: definição de objetivo e escopo; análise do inventário; 
avaliação de impacto e interpretação. Analisando os impactos provenientes de todo ciclo de 
vida da pedra britada, observou-se que o transporte desse tipo de material possui um impacto 
significativo no custo final do produto, gerando impactos ambientais como a emissão de gás 
carbônico responsável pelo efeito estufa. Outro aspecto importante é a britagem do material 
demandando um consumo de energia considerável. Esses aspectos contribuíram para 
analisar as possíveis relações entre a produção de brita, o consumo de energia e a emissão 
de gás carbônico. Por meio de dados primários e secundários, foram quantificadas as 
emissões de gás carbônico das etapas de extração, beneficiamento e transporte aos centros 
consumidores, identificando essa última etapa como a mais crítica. 
Palavras-chave: Avaliação do ciclo de vida, Brita, Gás carbônico.
Abstract
The civil construction is one of the most important activity for the economic and social 
development, but also behaves as a generator of environmental impacts. The aggregates for 
construction include crushed stone, sand and gravel and they are the most consumed inputs in 
the world. This paper aims to propose a methodology to analyze the life cycle assessment of 
crushed, by the identification and discussion of a quantitative indicator which permeate some 
stages. The methodology was based on the ABNT/NBR 14040 and 14044, where there is the 
division of the study into four parts: goal and scope definition; inventory analysis; impact 
assessment and interpretation. Analyzing the impacts from all life cycle of crushed stone, it 
was observed that the transport of this material has a significant impact on the final cost of 
the product, generating environmental impacts such as carbon dioxide emissions responsible 
for global warming. Another important aspect is that the crushing of the material requires 
considerable energy consumption. These facts contributed to analyze the possible relationship 
between the production of crushed stone, energy consumption and carbon dioxide emissions. 
Through primary and secondary data were quantified emissions of carbon dioxide of each 
stage, including extraction, processing and transportation to consumer centers, identifying 
this last stage as the most critical.
Keywords: Life cycle assessment, Crushed stone, Carbon dioxide.

XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - 29 a 31 Outubro 2012 - Juiz de Fora

0856



1. INTRODUÇÃO
A construção civil é uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento econômico 
e social, entretanto comporta-se também como uma grande geradora de impactos ambientais. 
Sendo assim, esse setor possui o grande desafio de aliar atividades produtivas de grande 
magnitude com condições que permitam um desenvolvimento menos agressivo ao meio 
ambiente (PINTO, 2005).
Dentre os agregados utilizados na construção civil, a brita ou pedra britada, é obtida após o 
beneficiamento (britagem e peneiramento) de blocos maiores, extraídos de maciços rochosos 
(granito, gnaisse, basalto, calcário, etc.) com auxílio de explosivos (TANNO; SINTONI, 
2003; QUARESMA, 2009).

Tendo em vista os impactos ambientais associados à produção, utilização e descarte da brita, 
destaca-se a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Seu princípio consiste em analisar os 
aspectos e impactos ambientais de um produto ou atividade por meio de um inventário de 
entradas e saídas (matérias-primas e energia, produto, subprodutos e resíduos) do sistema 
considerado. Os limites da análise devem considerar as etapas de extração de matérias-primas, 
transporte, fabricação, uso e descarte, ou seja, todo o ciclo de vida do produto, conforme 
mostra a Figura 1 (SOARES; SOUZA; PEREIRA, 2006).

Figura 1 – Entradas e saídas no ciclo de vida. Fonte: (Adaptado de Curran, 1996).

2. OBJETIVOS
O presente trabalho objetivou a proposição de uma metodologia para analisar a avaliação do 
ciclo de vida da brita utilizada na produção de concretos para a construção civil, a partir da 
identificação e discussão de um indicador quantitativo que permeie algumas etapas. Além 
disso, pretende-se também analisar quantitativamente as emissões de gás carbônico (CO2) nos 
processos de extração, beneficiamento e transporte da pedra britada, a fim de estabelecer 
etapas críticas; e aplicar os conhecimentos relativos à avaliação do ciclo de vida.

3. METODOLOGIA
A metodologia foi baseada nas normas da série International Organization for 
Standardization (ISO). No Brasil, caracterizada pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) com as normas NBR 14040 (ABNT, 2009a) e NBR 14044 (ABNT, 2009b), 
que propõem a divisão do estudo em quatro partes: Definição de objetivo e escopo; Análise 
do inventário; Avaliação de impacto e Interpretação, cuja relação está exemplificada na 
Figura 2 e estão descritos a seguir. 
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Figura 2 – Fases da ACV. Fonte: (Adaptado de ABNT, 2009a).

3.1. Definição de objetivo e escopo
O presente trabalho pretende analisar as emissões de gás carbônico no âmbito da extração e 
transporte da brita até os centros consumidores. A unidade funcional estabelecida foi de 1 m3

de brita. O público-alvo são auditores externos e técnicos. Os dados primários foram obtidos 
por meio de entrevistas a duas minerações da cidade de Ribeirão Preto-SP e uma visita de 
campo. Os dados secundários foram obtidos pela literatura.  

3.2. Análise do inventário
Essa etapa consistiu em duas subetapas: preparação e coleta dados e agregação dos dados. Na 
primeira subetapa foi realizado um questionário tendo em vista o processo de extração da 
brita. Após isso, os dados foram levantados através de entrevistas e literatura específica. Na 
segunda subetapa foram feitas as padronizações no que tange a unidades dimensionais.  

3.3. Avaliação de impacto e Interpretação
Dentre as diversas categorias de impacto citadas por Ometto (2005), foi avaliado o potencial 
de aquecimento global cujos parâmetros do inventário foram as emissões de gás carbônico 
(CO2) caracterizados em gramas (g).  A etapa de Interpretação perfez toda a extensão do 
estudo, contemplando a redefinição de objetivos, aquisições de dados e identificação das 
limitações da avaliação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram calculados de acordo com as etapas de extração e transporte da brita.

4.1. Desmonte por explosivos
De acordo com Ferreira, Daitx e Dallora Neto (2006), o desmonte por explosivos pode gerar 
além de poeira e materiais particulados, gases que incluem o CO2, N2, vapor d’água e alguns 
gases tóxicos, como o CO e o NOx. Esses gases tóxicos são gerados quando há uma dosagem 
inadequada dos explosivos. Dentre os diversos tipos de explosivos utilizados em minerações, 
os mais comumente empregados são comercialmente conhecidos como ANFO, do inglês 
ammonium nitrate e fuel oil, ou seja, uma mistura de nitrato de amônio (NH4NO3) e um 
combustível adequado (CH2) (BRITANITE, 2010). A seguir, tem-se a Equação 1, que 
representa a decomposição do ANFO em um sistema equilibrado em oxigênio (TORRES; 
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GAMA, 2005):

3NH4NO3 + CH2 → 3N2 + CO2 + 7H2O + energia                             [Eq. 01]

Por estequiometria pode-se estimar a formação de CO2 nesse processo, tendo em vista que 
segundo entrevista a mineração estudada para cada m3 de rocha desmontada são utilizados 
uma média de 0,3 kg de explosivo. Sendo as massas moleculares do nitrato de amônio e do 
gás carbônico respectivamente 80 g/mol e 44 g/mol, tem-se a formação de 3,75 mols de 
NH4NO3. Consequentemente haverá a formação de 1,25 mols ou 55 g de CO2.

4.2. Transporte até o beneficiamento
Após o desmonte, há o carregamento dos caminhões por meio de escavadeiras. O modelo 
EC240B Prime da Volvo (dados do fabricante), possui 185 cavalos-vapor (cv) e uma caçamba 
GP de 1,0 m3 com capacidade de 1,5 t/m3. Esses dados são coerentes com a densidade da 
brita, que é em média 1,4 t/m3. De acordo com a concessionária esse modelo consume 16 L de 
diesel por hora. Considerando a unidade funcional de 1 m3 de brita, pode-se estimar que a 
escavadeira carregará 1 m3 de brita/min, sendo 60 m3 de brita/h ou 1/60 h para cada m3. 
Calculando o consumo de combustível, tem-se um total de 0,27 L. Segundo o Ministério da 
Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2006), há no diesel brasileiro um fator de emissão de 2799 g 
de CO2 por litro, com referência ao ano de 1994, logo tem-se um total de 755,73 g de CO2.

De acordo com as minerações estudadas, foram comumente utilizados caminhões sem 
composição com três eixos. Considerou-se também que as distâncias percorridas até o 
beneficiamento não excedem a 2 km. O modelo VM 270 6X4R da Volvo (dados do 
fabricante) possui 270 cv e uma carga máxima de 18 m3 ou 25,2 t de brita, tendo em vista sua 
densidade. Segundo a concessionária, esse modelo consome 3,4 km / L ou equivalentemente, 
0,29 L / km. Sendo assim, para cada m3 de brita, tem-se um consumo de 0,016 L/m3km. 
Considerando que até a britagem a frota percorrerá 2 km, tem-se 0,032 L / m3. Traduzindo em 
emissões de CO2, totaliza-se 89,57 g.

4.3. Beneficiamento
O cálculo das emissões de CO2 para o beneficiamento considerou a situação crítica de que os 
equipamentos elétricos utilizados eram provenientes de usinas termoelétricas e portanto, as 
potências dos equipamentos foram ajustadas para o consumo de diesel. 

Primeiramente, deve-se citar que a brita utilizada para a construção civil foi limitada 
granulometricamente em 19 mm, de acordo com Mehta e Monteiro (2008) e, portanto 
classificada em brita 1.
O beneficiamento foi baseado no trabalho de Sampaio, Carvalho e Piquet (2002), mostrado na 
Figura 3. Sendo assim, para cada equipamento, foi calculado o consumo de diesel total para 
toda sua capacidade instalada e para apenas 1 m3 de brita processada. Isso foi realizado por 
meio de dados encontrados em Castellanelli et al. (2008), cujo consumo de combustível foi de 
379,7 g/kWh de um motor ciclo diesel. Tendo em vista que a densidade do diesel é, segundo 
Longhi et al. (2004), em média 0,835 g/cm3 chega-se a um consumo médio de 0,317 L/kWh. 
Consequentemente, fazendo 2799 g de CO2/L (BRASIL, 2006), chega-se a uma emissão total 
de 4609,74 g de CO2.
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Figura 3 – Fluxograma do beneficiamento de brita. Fonte: (Adaptado de Sampaio, Carvalho e Piquet, 2002).

Vale ressaltar que considerou-se a potência nominal instalada, desconsiderando o rendimento 
dos motores. 

4.4. Transporte do beneficiamento aos caminhões
Essa etapa pode ser simplificada por meio do carregamento dos caminhões por meio de uma 
escavadeira. Sendo assim, conforme calculado anteriormente, tem-se para 1 m3 de brita há 
emissão de 755,73 g de CO2.

4.5. Transporte aos centros consumidores
O transporte aos centros consumidores possui uma quilometragem variável, porém é um fator 
determinante e que influi com cerca de 1/3 a 2/3 do custo final do produto. Devido aos custos 
com o transporte que é comumente o rodoviário, há uma indução à formação de 
micromercados regionalizados separados por um raio de até 150 km. Essa restrição imposta 
pela distância mostra-se como uma barreira importante à entrada desses produtos no mercado 
(SERNA; REZENDE, 2009). Considerando o parâmetro de 0,016 L / m3km, para 1 m3 de 
brita percorrendo 150 km, o consumo de diesel será de 2,4 L e consequentemente 6717,6 g 
CO2.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com os resultados obtidos foi possível estabelecer uma metodologia específica para a 
obtenção de um parâmetro quantitativo (emissão de gás carbônico) que permeie algumas 
etapas do ciclo de vida da brita para construção civil. Além disso, estabeleceu-se a etapa de 
transporte aos centros consumidores como a etapa mais crítica do processo. Entretanto esses 
dados são preliminares já que perfazem preferencialmente fontes secundárias. Principalmente 
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a etapa de avaliação de impactos deve ser aprimorada já que dentre os diversos gases que 
causam efeito estufa, foi estudado apenas um deles, o CO2. Dessa maneira, o presente 
trabalho pretende lançar bases para a continuação da pesquisa em andamento, e validar a 
metodologia proposta para analisar a avaliação do ciclo de vida da brita utilizada na produção 
de concretos para a construção civil.
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