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Iniciativas Empresariais do FGVces 

Capacitação em Avaliação do Ciclo de Vida 

A capacitação tem como objetivos: 

• apresentar a técnica de avaliação do ciclo de vida suas aplicações no contexto empresarial, 
abordando os métodos, atividades de cálculo e interpretação dos resultados. 

• discutir duas categorias de impacto ambiental - mudanças climáticas e escassez hídrica – 
por meio das técnicas de Pegada de Carbono e Pegada Hídrica 

A capacitação é destinada, principalmente, aos profissionais que atuam em empresas de qualquer 
setor ou porte e que atuem em atividades de gestão ambiental (como sustentabilidade e meio 
ambiente), áreas operacionais (plantas industriais), áreas de compras/suprimentos e 
marketing/comunicação. 

Carga horária total: 16h. 
Sendo  atividades síncronas: 12h 

atividades assíncronas: 4h 

As sessões abordarão os principais conceitos em ACV, pegada de carbono pegada hídrica, combinando 
teoria e prática, por meio de atividades síncronas e assíncronas. A agenda abaixo é uma proposta de 
estrutura e conteúdo. 

Dia 1 

09h00 Boas vindas 

9h30 Módulo 1: Introdução à ACV 

10h10 Intervalo 

10h30 Módulo 2: Impactos ambientais 

11h00 Módulo 3: Definição de objetivo e escopo 

11h40 Módulo 4: Definindo o produto 

12h00 Encerramento da manhã 

16h00 Sessão conjunta 

17h00 Encerramento dia 1 
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Dia 2 

09h00 Revisão 

9h15 Módulo 5: Inventário do ciclo de vida 

10h20 Intervalo 

10h40 Módulo 6: Avaliação de impacto 

11h15 Módulo 7: Pegada de carbono 

12h00 Encerramento da manhã 

16h00 Sessão conjunta 

17h00 Encerramento dia 2 

 
Dia 3 

09h00 Revisão 

9h15 Módulo 8: Pegada hídrica 

10h20 Intervalo 

10h40 Módulo 9: Interpretação dos resultados 

11h10 Módulo 10: Gestão do ciclo de vida 

12h00 Encerramento da manhã 

16h00 Sessão conjunta 

17h00 Encerramento dia 3 
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