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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina:AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO  Código:AT150

 Natureza: 

 (     ) Obrigatória         

 (  X   ) Optativa

   (  X   ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (     ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD: _______

 CH Total:45

 CH Semanal: 3

 

Padrão (PD): 25

 

Laboratório
(LB): 10 Campo (CP): 10 Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

Introdução e histórico da Avaliação do Ciclo de Vida do Produto (ACV)
Estado da Arte, Conceitos e Fundamentos da ACV
Princípios gerais da Avaliação do Ciclo de Vida de Produto
Normas e padrões de regulamentação
Noções básicas para construção de Inventário de Ciclo de Vida do Produto (ICV)
Plataformas operacionais de banco de dados para ACV
Modelos de Análise de Inventário do Ciclo de Vida do Produto (ICV)
Noções básicas da Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida do Produto (AICV)
Noções básicas da Avaliação Social do Ciclo de Vida do Produto (ACV-S)
Noções básicas da Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida do Produto (ASCV)
Novas abordagens, desafios e Perspectivas da ACV
Pensamento do Ciclo de Vida (Life Cycle Thinking)
Gerenciamento do Ciclo de Vida (Life Cycle Management)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              PROGRAMA

1. Introdução e histórico da Avaliação do Ciclo de Vida do Produto (ACV)

a.    O caminho da produção e consumo sustentáveis

b.    Introdução a abordagens do Ciclo de Vida
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c.    Lidando com as limitações das abordagens do ciclo de vida

2. Estado da Arte, Conceitos e fundamentos da ACV

a.    Uma visão geral

b.    Conceitos

c.    Avaliações

d.    Praticas

e.    O enfoque de um relatório

f.    Identificação do Estado da Arte da ACV

3. Pensamento do Ciclo de Vida

4. Gerenciamento do Ciclo de Vida

5. Princípios gerais da Avaliação do Ciclo de Vida de Produtos

6. Normas e Padrões da Avaliação do Ciclo de Vida

a.    ISO 14040 e ISO 14044

b.    ISO 14049

c.    ISO 14025, 14020 e 14022

7. Inventário do Ciclo de Vida do Produto (ICV)

a.    Disponibilidade e validação de dados no ICV

b.    Consistência metodológica de ICV

c.    Compartimentalização de emissões

d.    Métodos de cálculos de dados

e.    Referência base e terminologias em avaliação do ICV

f.    Métodos de avaliação da qualidade de dados

g.    Banco de dados de Inventário de Ciclo de Vida

8. Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida do Produto

a.    Categorias de pontos médios

b.    Categorias de danos do impacto

9. Avaliação Social do Ciclo de Vida do Produto

a.    Definição

b.    Referencial tecnológico de avaliação dos aspectos sociais

c.    Metodologias de abordagens

d.    Estrutura de Stakeholders

10. Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida do Produto

a.    Definição

b.    Metodologias de abordagens

c.    Métodos de mensuração dos aspectos de sustentabilidade

d.    Métodos de análise dos impactos

e.    Análise de incertezas

11. Teoria da alocação de contribuição

12. Novas abordagens de Ciclo de Vida

a.    Orientação a implantação do Ciclo de Vida nas Organizações

b.         Análise de Hotspots
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OBJETIVO GERAL

 

Proporcionar aos estudantes dos cursos de Ciências Agrárias, Engenharias e outros cursos da UFPR os conhecimentos teóricos e práticos sobre a técnica
de Avaliação do Ciclo de Vida de processos e produtos.

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Desenvolver o pensamento de Ciclo de Vida de Produtos e Processos

- Compreender os princípios gerais da técnica de Avaliação do Ciclo de Vida do Produto (ACV)

- Promover a compreensão sobre a metodologia de aplicação de uma ACV

- Capacitar os alunos à construção de uma ACV em suas 4 fases

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A estrutura do processo de aprendizado será desenvolvida por meio da apresentação e discussão do assunto em sala de aula e vivencia com uso de
exemplos práticos aplicados. A disciplina ocorrerá por meio de aulas expositivo-dialogadas quando os assuntos serão apresentados, discutidos e
reflexionados na sequência dos conteúdos. A consolidação dos assuntos trabalhados em sala de aulas será executada por meio de exercícios, estudos de
caso, apresentação de análises, resenhas, resumos, seminários de debate e leituras adicionais a serem cumpridas fora dos horários de aulas.

O aluno deverá desenvolver a habilidade de reconhecer os processos produtivos de produtos, os fatores de entrada e saída de sua cadeia produtiva,
conhecer as principais ferramentas de avaliação do ciclo de vida de produtos, caracterizar e categorizar os fatores de emissão, determinar os impactos
causados em diferentes cadeias produtivas. Deverá reconhecer, qualificar e quantificar os aspectos de produção, seus impactos e danos causados ao meio
ambiente, sociedade e economia local, regional e nacional. Deverá compreender os diferentes métodos de inventário e cálculo de impacto do ciclo de vida
do produto. Reconhecer os processos de harmonização e normalização de dados para avaliação do inventário ciclo de vida dos produtos. Ao final da
disciplina, o aluno deverá ser capaz de:

• Identificar os diferentes funções, unidades funcionais, fluxos de referências e demais terminologias aplicadas à ACV

• Identificar os fatores envolvidos em diferentes cadeias produtivas e os ciclos de vida de seus produtos.

• Diferenciar as quatro fases do ciclo de vida do produto.

• Aplicar métodos para cálculos de impactos do Ciclo de Vida

• Ter habilidade e conhecimento teórico-prático para definir e caracterizar os componentes de produção do ciclo de vida do produtos e suas emissões.

• Conhecer e compreender os parâmetros de avaliação do inventario de ciclo de vida do produto.

• Conhecer os métodos de quantificação de emissões e definição de impactos ambientais, sociais e econômicos.

• Desenvolver um ciclo de vida de produto com definição dos diferentes fluxos materiais, fatores produtivos, recursos e energia, suas variáveis de entrada
e saída, alocação de contribuição dos recursos e emissões das cadeias produtivas.

• Diferenciar as diferentes abordagens de ACV e seus objetivos, escopos, metodologias e métodos de desenvolvimento da Avaliação do Ciclo de Vida.

• Propor medidas de mitigação de impactos e danos ambientais, sociais e econômicos para o ciclo de vida de diferentes produtos.

 

 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 

Uma avaliação parcial – prova escrita
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Construção de uma ACV nas suas 4 fases, com entrega de projeto em formato de artigo científico

Elaboração de um artigo técnico para publicação em revista técnica.

Seminário individual

Seminário em duplas e trios.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAM, SOCIETY OF ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY – UNEP/SETAC. Life
Cycle Approaches The road from analysis to practice. UNEP/SETAC Life Cycle Initiative. Division of Technology, Industry and Economics (DTIE)
Production and Consumption Unit. Disponível em: http://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2005%20-%20LCA.pdf. 2005.

_____ Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products. UNEP/SETAC Life-Cycle Initiative. ISBN: 978-92-807-3021-0. 2009.

_____ Methodological Sheets for 31 Sub-Categories of Impact for a Social LCA of products. Disponível em: http://lcinitative.unep.fr. 2010.

_____ Global Guidance Principles for Life Cycle Assessment Databases. UNEP/SETAC Life-Cycle Initiative. ISBN: 978-92-807-3021-0. 2011.

_____ Guidance on Organizational Life Cycle Assessment. UNEP/SETAC Life Cycle Initiative at UNEP, Technische Universität Berlin (TU Berlin) and
Kogakuin University. ISBN: 978-92-807-3453-9. 2015.

_____ Hotspots Analysis: An overarching methodological framework and guidance for product and sector level application. 2017.

VALDIVIA, S., CIROTH, A., UGAYA, C., LU, B., SONNEMANN, G., FONTES, J., ALVARADO, C., TISCHHAUSER, S. (2010). A UNEP/SETAC
Tool Box for LC Sustainability Assessment of Products, in The 9th International Conference on EcoBalance: Tokyo, Japan.

UNEP (2003). Evaluation of environmental impacts in Life Cycle Assessment, Division of Technology, Industry and Economics (DTIE), Production and
Consumption Unit,

1.  

GUINÉE, J. (2002). Handbook on Life Cycle Assessment: Operational Guide to the ISO Standards, Dordrecht.

CIROTH, A., FRANZE, J. (2011): LCA of an Ecolabeled Notebook - Consideration of Social and Environmental Impacts Along the Entire Life Cycle,
ISBN 978-1-4466-0087-0, Berlin.

BELLEN, H. M. van.Indicadores de Sustentabilidade: uma análise comparativa / Hans Michael van Bellen. – reimpressão. Rio de Janeiro: Editora FGV.
2006. 256p.

UGAYA, C.M.L.Avaliação do Ciclo de Vida de Produtos. Cap.9 Gestão Ambiental de Unidades Produtivas. Ed. Elsevier. 2012.

ABNT NBR ISO 14040 Sistema de Gestão Ambiental: Avaliação do Ciclo de Vida: Princípios e estrutura. 2009. 30p.

_____ ISO 14044 Sistema de Gestão Ambiental: Avaliação do Ciclo de Vida: Requisitos e orientações. 2009. 52p.

_____ ISO/TR 14049 Environmental management – Life cycle assessment – Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition
and inventory analysis. 2000. 43p.

SUH, S. e HEIJUNGS, R. The Computational Structure of Life Cycle Assessment. Ed. 2002

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

 

 

 

 

                                *OBS: ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à distância.

Documento assinado eletronicamente por DIMAS AGOSTINHO DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 10/09/2018, às



03/05/2019 SEI/UFPR - 1223789 - PROGRAD: FORMULÁRIO FICHA 2

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1281633&infra_siste… 5/5

10:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1223789 e o código CRC 4275218F.
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