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Resumo – Diante da crescente demanda hídrica nos setores produtivos, faz-se necessária uma 

adequada gestão do uso da água. Nesse contexto, três objetivos principais foram definidos neste 

trabalho: a) contextualizar a questão do uso da água em sistemas produtivos; b) revisar conceitos 

fundamentais para compreensão da importância do emprego da avaliação do ciclo de vida (ACV) na 

conservação dos recursos hídricos em sistemas produtivos; c) e apresentar casos em que estudos de 

ACV contribuem com a gestão do uso da água. Destarte, corrobora-se a relevância do emprego da 

avaliação do ciclo de vida para melhoria do desempenho ambiental de sistemas produtivos, 

aumentando a eficiência do uso água, assim como para comunicação aos consumidores sobre o 

consume de água em sistemas e produtos. 
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LIFE CYCLE ASSESSMENT AS TOOL FOR THE MANAGEMENT OF 

WATER USE IN PRODUCTIVE SYSTEMS  
 

Abstract – In view of the growing water demand in the productive sectors, an adequate management 

of water use is necessary. In this context, three main objectives were defined in this work: a) to 

contextualize the issue of water use in productive systems; b) review fundamental concepts for 

understanding the importance of the use of life cycle assessment (LCA) in the conservation of water 

resources in productive systems; c) and to present cases in which studies of LCA contribute to the 

management of water use. Thus, the relevance of the use of the life cycle assessment to improve the 

environmental performance of production systems, increasing the efficiency of water use, as well as 

for communication to consumers about the consumption of water in systems and products, is 

corroborated. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A água é um elemento base para manutenção da vida na Terra. Hoje, ela é também um 

componente essencial para as economias nacionais e locais. Segundo o relatório “Water and Job” do 

“World Water Assessment Programme” (WWAP, 2016), metade da mão de obra mundial está 

empregada em oito setores (agricultura, florestas, pesca, energia, produção com uso intensivo de 

recursos, reciclagem, construção e transportes) que dependem da água e dos recursos naturais. Nesse 

contexto, nota-se que é necessária uma apropriada gestão que vise a garantia dos usos múltiplos da 

água, ao passo que se busque a conservação deste recurso, por meio da redução ou eliminação dos 

impactos decorrentes de seu consumo. 

Impactos sociais (como a desnutrição alimentar e a incidência de doenças de veiculação hídrica) 

e impactos ambientais (como a redução da disponibilidade hídrica, o desequilíbrio de ecossistemas 

aquáticos, entre outros) estão associados ao uso inadequado da água. Portanto, é imprescindível uma 

avaliação mais específica dos impactos de produtos e/ou processos que utilizam água de forma direta, 

durante a sua produção, e indireta, durante a produção dos insumos e materiais necessários a 

fabricação do produto. Dessa forma, é possível identificar os principais processos que contribuem 

com a depleção quantitativa e qualitativa desse recurso, e definir medidas que visem à redução desse 

impacto ao longo de cadeias produtivas. 

Nesse contexto, a avaliação de impactos ambientais de produtos pode ser conduzida utilizando 

o método de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Esse método avalia aspectos e impactos ambientais 

envolvidos em todo ciclo de vida de um produto ou processo, desde a fabricação das matérias-primas 

utilizadas até seu descarte final (ISO, 2006a). 

Além de permitir a identificação dos principais processos que contribuem com a depleção dos 

recursos hídricos em sistemas produtivos (possibilitando a alteração desses processos para melhoria 

da eficiência do uso da água), estudos de avaliação do ciclo de vida também têm sido relevantes no 

comércio internacional, quando utilizados nas ferramentas de rotulagem e certificação ambiental. Um 

exemplo manifesto destas ferramentas no contexto da conservação dos recursos hídrico é o conceito 

de Pegada Hídrica, que objetiva entender os impactos de determinada atividade nos recursos hídricos, 

seja pelo aspecto quantitativo (consumo), quanto pelo qualitativo (poluição) (ISO, 2013). 

Posto isto, esse trabalho objetiva, inicialmente, contextualizar a questão do uso da água em 

sistemas produtivos, revisar conceitos fundamentais para compreensão da importância do emprego 
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da avaliação do ciclo de vida na conservação dos recursos hídricos em sistemas produtivos, e 

apresentar casos em que estudos de ACV contribuem com a gestão do uso da água.  

 

O uso da água em sistemas produtivos 

 

Segundo o World Water Assessment Programme” (WWAP, 2016), desde os anos 80, as 

extrações de água doce no mundo têm aumentado 1% ao ano, principalmente devido à demanda dos 

países em desenvolvimento.  Dentro os diversos setores, em desenvolvimento nesses países, que 

consomem água em seus sistemas produtivos, destacam-se: a agricultura, energia e indústria. 

Somente a agricultura retira cerca de 70% da água doce disponível no planeta. No entanto, esse 

consumo não é totalmente destinado à irrigação, uma vez que esta consome, em média, 40% do consumo 

total da agricultura. A energia demandada em atividades agrícolas também é forte consumidora, pois 

processos de produção de energia, que envolvem a extração de matérias-primas, a refrigeração de 

processos térmicos, os sistemas de lavagem, os cultivos para biocombustíveis, as turbinas de geração de 

energia hidroelétrica, requerem significativos volumes de água (WWDR4, 2012). Até 2050, se não 

houverem melhoras na eficiência hídrica, estima-se que o consumo mundial de água na agricultura 

aumentará 20% (WWAP, 2012). 

O setor energético é responsável por 15% do consumo mundial água. Por sua vez, o consumo 

de água na indústria corresponde a 4% do total mundial. É importante tomar nota de que a quantidade 

de água contabilizada no consumo industrial refere-se somente à indústria pesada e de manufatura. 

No entanto, há também consumo de água em pequenas e médias indústrias que são abastecidas pelos 

sistemas municipais de distribuição (WWAP, 2016). Observa-se ainda que há previsões de que até 

2050 a indústria manufatureira terá sozinha seu consumo aumentado em 400% (OECD, 2012). 

Diante desse cenário, uma das ações para uma melhor gestão do uso da água relatadas pelo 

“World Water Assessment Programme”, direcionada aos setores que dependem da água, é a melhoria 

da eficiência e da produtividade da água em áreas rurais e urbanas, bem como na indústria (WWAP, 

2016). Nesse sentido, os estudos de avaliação do ciclo de vida são apropriados, pois permitem uma 

análise mais detalhada dos processos, identificando os seus pontos críticos. Dessa forma, é possível 

identificar oportunidades de melhoria do desempenho ambiental de sistemas e produtos em vários 

pontos do seu ciclo de vida (ISO, 2006a). 
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Avaliação do Ciclo de Vida 

 

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma técnica da gestão ambiental que enfoca os aspectos 

ambientais e os impactos ambientais potenciais ao longo da vida de um produto (abordagem também 

conhecida como: “do berço ao túmulo”), iniciando na aquisição da matéria-prima, passando por 

produção, uso e disposição final do produto (ISO, 2006a). 

O grupo European Comission-Joint Research Center-Institute for Environment and 

Sustainability acrescenta que a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é um método estruturado, 

abrangente e internacionalmente padronizado. Este método quantifica todas as emissões e recursos 

consumidos e seus impactos sobre o meio ambiente e a saúde e considera questões relacionadas ao 

esgotamento de recursos associadas a quaisquer bens ou serviços (“produtos”) (EC/ JRC/IES, 2010). 

As principais fases de estudo de ACV, segundo a ISO 14040 (2006a), são: 

✓ Definição do Objetivo e Escopo: esta etapa contém as motivações para a realização do 

estudo, o autor e a parte interessada; a aplicação pretendida e o destino dos resultados, se serão 

utilizados apenas dentro da empresa ou se eles se tornarão públicos. Além disso, nesta etapa 

também são definidas a função e unidade funcional do estudo. A função define as características 

do produto a ser estudado e está relacionada ao objetivo e escopo do estudo, e a unidade 

funcional é a quantificação dessa função. O escopo se refere à aplicabilidade geográfica, técnica 

e histórica do estudo, trazendo informações sobre origem e aplicabilidade dos dados, formas de 

atualização do estudo e de manipulação dos dados. 

✓ Análise de Inventário: nesta etapa ocorre a identificação, coleta e quantificação de 

dados referentes ao produto, processo ou atividade. Consideram-se todas as variáveis, como 

matéria-prima, energia, água e outros insumos utilizados em cada etapa de produção assim 

como as emissões para o ar, água e solo. Esta é uma etapa interativa, pois à medida que se coleta 

os dados e se conhece melhor o sistema, podem ser necessárias alterações que buscam ainda o 

cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

✓ Avaliação de Impactos: é a terceira etapa, onde ocorre o processo técnico, 

qualitativo/quantitativo de entendimento dos dados obtidos na fase anterior. Avalia-se a 

magnitude e significância dos impactos ambientais, observados na elaboração do Inventário, 

sobre a saúde humana, plantas e animais, e a disponibilidade futura dos recursos naturais. 
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Na etapa de avaliação de impactos do ciclo de vida, primeiramente, são selecionadas categorias 

de impactos, segundo os principais problemas ambientais observados no estudo proposto. Hoje estão 

em avaliação mais de quinze categorias de impacto, como: Depleção da Camada de Ozônio, 

Acidificação do Solo, Eutrofização de águas, Radiação Ionizante, Toxicidade humana e terrestre, 

Escassez Hídrica, Mudança Climática, entre outras. Essas categorias de impacto podem ter influência 

global (como Mudança Climática), regional ou local (como Eutrofização de Águas, Acidificação do 

solo e Escassez Hídrica) (UNEP, 2003). 

Nos estudos de ACV, é admissível selecionar uma única categoria de impacto para ser avaliada 

em um sistema de produção. No caso deste estudo é possível se deter à categoria: “Depleção dos 

recursos hídricos” também trabalhada como “Escassez Hídrica”. Sendo esta última, uma importante 

visão diante do contexto crítico de escassez de água em algumas regiões do mundo. 

✓ Interpretação dos Resultados: é a última fase. Seu objetivo é chegar à conclusões e 

recomendações, baseando-se na combinação, de forma consistente, das constatações da análise 

do inventário e da avaliação de impacto. A ISO 14044 (2006b) aponta que nesta fase deve-se 

considerar a incerteza nos resultados, devido às incertezas das entradas do processo e à 

variabilidade dos dados. Logo, para fundamentar e melhor explicar a interpretação dos 

resultados do ciclo de vida, recomenda-se uma abordagem que caracterize os resultados por 

faixas e/ou distribuição de probabilidade. 

 

Aplicações da ACV na gestão do uso da água 

 

Inicialmente, pondera-se que a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental 

é uma das diretrizes gerais de ação da Política Nacional dos Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). 

Deste modo, sendo a avaliação do ciclo de vida uma das técnicas da gestão ambiental (ISO, 2006b), 

infere-se que a realização da ACV na gestão dos recursos hídricos é uma atividade legalmente 

fundamentada.  

Como dito anteriormente, os estudos de ACV subsidiam a identificação de oportunidades para 

a melhoria do desempenho ambiental de produtos em diversos pontos de seus ciclos de vida (ISO, 

2009a). Essa questão, dentro do contexto da gestão do uso da água, pode ser observada no estudo de 

Figueirêdo et al (2014), que objetivou avaliar o impacto resultante sobre a disponibilidade de água 

doce e identificar opções de melhoria na produção de melão amarelo da região do semi-árido Baixo 

Jaguaribe e Açu. Os autores concluíram que o consumo de água durante todo o ciclo de vida de 



  

 

XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  6 

melões amarelos na região em estudo é de 198 l / kg de melões exportados, o maior consumo de água 

(98% do ciclo) ocorre na irrigação em campo aberto do meloeiro, e que o consumo de água nesse 

sistema é 39% mais elevado do que o necessário, quando a produção ocorre de setembro a novembro. 

Por fim, considerou-se que o uso eficiente da água na irrigação beneficiaria economias agrícolas, 

reduzindo impactos sobre a água e os custos. 

A literatura apesenta ainda estudos que visam a gestão da água urbana através do 

desenvolvimento de ferramentas que empregam a avaliação do ciclo de vida, como os estudos de 

Loubet et al (2016) e Cai et al (2016). A ferramenta da ACV também é empregada em outros estudos 

que avaliam o consumo de água em ambientes urbanos, considerando também aspectos econômicos 

(Lim e Park, 2007) e a questão do descarte de efluentes nos sistemas produtivo de energia (Zhang e 

Anadon, 2013). 

A avaliação do ciclo de vida também subsidia o marketing de produtos através da rotulagem 

ambiental e da declaração ambiental de produtos (ISO, 2006a). Assim, com base nas informações 

ambientais da produção de um item, os consumidores podem escolher o produto que tenha melhor 

desempenho ambiental (incluindo o menor consumo de água). Assim, para garantir a competitividade 

comercial, os produtores buscarão sempre sistemas de produção que sejam mais eficientes em seu 

consumo de água. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a crescente demanda hídrica nos setores produtivos, faz-se necessária uma 

adequada gestão do uso da água nos mesmos. Nesse cenário, a avaliação do ciclo de vida pode 

contribuir com a melhoria do desempenho ambiental de sistemas de produção através da identificação 

de pontos críticos de consumo de água, bem como pode colaborar com a comunicação aos 

consumidores sobre o gasto de água relacionado a um produto, o que implicará em uma seletividade 

de produtos a serem adquiridos e, consequente, desenvolvimento de sistemas de produção mais 

eficientes em consumo de água. 
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