
 
  

 

 

PARECER RESUMOS 

Caros autores, é com muito prazer que anunciamos a lista de resumos aprovados no GCV 2022|2023. 
Os feedbacks foram enviados aos autores por e-mail na sexta-feira (19/08/2022). Aguardamos a submissão 
dos trabalhos completos até o dia 31/10/2022. O modelo estará disponibilizado até dia 26/08/2022 no site do 
evento. Caso o parecer do seu trabalho seja “aceitar” basta enviar o artigo completo na plataforma SOAC 
(http://soac.gcv.org.br/) no prazo informado. Para os pareceres “aceitar com alterações” solicitamos que o 
feedback dos revisores seja levado em consideração para a submissão do artigo final. Em caso de falha no 
recebimento do feedback, especialmente aos trabalhos com solicitação de alterações, pedimos a gentileza de 
entrarem em contato com o Comitê Técnico Científico através dos endereços de e-mail: 

 Antonio Carlos Farrapo Junior - acfarrapo@ufscar.br 
 Gabriela Giusti – gabriela.giusti@hotmail.com.br  

Agradecemos o interesse de todos em participar do GCV 2022|2023 e aguardamos a presença de vocês 
no evento. 

ID Titulo Parecer 

16 
Harvest residues potential for greenhouse gases emissions mitigation through 
sustainable aviation fuels production in the brazilian center-south Aceitar 

23 Inventário dinâmico do ciclo de vida para edificações 

Aceitar com 
alterações 

24 Avaliação ambiental de asfalto de concreto produzido em Teresina-PI Aceitar 

25 
Custeio do ciclo de vida ambiental: perspectivas para a abordagem no ensino médio 
brasileiro Aceitar 

26 
Custeio do ciclo de vida ambiental de automóveis: avaliação de opções a partir da 
perspectiva do consumidor 

Aceitar com 
alterações 

28 Declarações ambientais de produtos do segmento têxtil  Aceitar 

29 
Mapeamento e análise do uso da análise de incertezas e de sensibilidade na etapa de 
aicv Aceitar 

31 
Avaliação do ciclo de vida aplicada à produção de etanol a partir da palha de milho: 
um estudo da arte 

Aceitar com 
alterações 

32 Avaliação da ecoeficiência de desinfetantes domésticos Aceitar 
33 Análise do ciclo de vida e custo de 5 tipos de pavimento em meio urbano. Aceitar 
34 Pegada de carbono da construção de embarcação marítima Aceitar 

35 
Métodos de avaliação de impacto do ciclo de vida social: o contexto da gestão de 
resíduos sólidos Aceitar  

36 
Utilização de microdados de pesquisas por amostra de domicílios como fontes de 
dados genéricos para acv-s 

Aceitar com 
alterações 

38 
Análise integrada de desempenho ambiental e energético de um edifício de escritórios 
a partir de diferentes soluções de fachadas envidraçadas no sul do brasil Aceitar 

39 
Avaliação da compostagem como alternativa para redução de custos e mitigação de 
impactos ambientais em sistemas de gestão de rsu de municípios brasileiros Aceitar 

40 
Inventários do ciclo de vida regionalizados: estudo de caso sobre a produção de 
agregados reciclados a partir de resíduos da construção civil 

Aceitar com 
alterações 

41 
Desempenho ambiental da pecuária de corte e variações nos estoques de carbono em 
solos do bioma cerrado no estado de mato grosso do sul Aceitar 

43 
Pontos críticos ambientais da carne de frango de corte produzida na região norte do 
brasil Aceitar  

46 Pegada de carbono do uso de medidores inteligentes na cidade de atibaia, são paulo Aceitar 

47 
Avaliação do ciclo de vida organizacional e suas contribuições para a economia 
circular Aceitar 



 
  

 

 

48 Science based targets e suas convergências com a acv Aceitar 

49 
Comparative life cycle assessment of biogas from a brazilian farm in electricity 
generation and as a heavy-duty vehicle fuel uses Aceitar 

51 
Modelos de transporte atmosférico no brasil para a regionalização de fatores de 
caracterização: uma revisão de literatura com foco na categoria de formação de 
material particulado Aceitar 

52 Primeiras declarações ambientais de produtos alimentícios do brasil Aceitar 

53 
Avaliação do desempenho mecânico e ambiental de bioconcretos de bambu 
produzidos com diferentes teores de finos Aceitar 

54 
Avaliação de ciclo de vida na produção e uso do biogás produzido em biodigestor 
sertanejo no semiárido de pernambuco Aceitar 

55 
Avaliação do ciclo vida de sistemas fotovoltaicos e sua contribuição no cálculo das 
emissões líquidas neutras Aceitar 

56 
Métodos para avaliação de impactos de ecotoxicidade marinha: uma revisão para 
atividades de perfuração de poços de petróleo Aceitar 

57 
Métodos para avaliação econômica do ciclo de vida: uma revisão para a cadeia 
produtiva do petróleo Aceitar  

60 Avaliação do ciclo de vida e compras públicas sustentáveis: uma revisão sistemática 
Aceitar com 
alterações 

61 
Inventários do ciclo de vida para tratamentos de resíduos de perfuração de poços de 
petróleo: uma revisão qualitativa Aceitar 

62 
Demarchi e jaboatão + ecoeficiente: o sucesso entre o engajamento e a gestão 
ecoeficiente da operação industrial 

Aceitar com 
alterações 

63 
Rótulos verdes: a influência no processo de consumo e a importância do diálogo com 
o consumidor Aceitar 

64 
Avaliação de ciclo de vida (acv) aplicada a fachadas verdes: uma revisão da literatura 
científica Aceitar 

65 
O pensamento de ciclo de vida na tomada de decisão para o aproveitamento de 
resíduos de poda da arborização urbana. Aceitar 

66 
Variação de impactos na produção de cimento portland através da variação das fontes 
de sulfatos submetidos a diferentes tratamentos 

Aceitar com 
alterações 

67 
Sistema de informação do desempenho ambiental da construção (sidac): similaridades 
e diferenças em relação às ferramentas de avaliação do ciclo de vida Aceitar 

69 
Revisão sistemática das análises exergoeconômica e exergoambiental aplicada a 
torrefação de biomassa Aceitar 

70 
Avaliação do ciclo de vida e os inventários de emissões de gases de efeito estufa em 
cidades da américa latina: uma análise bibliográfica Aceitar 

71 Avaliação do ciclo de vida da reciclagem de poliestireno expandido (eps) 
Aceitar com 
alterações 

72 Matérias-primas renováveis: caminho para uma economia de baixo carbono 
Aceitar com 
alterações 

73 
Madeira laminada cruzada: uma solução de baixo carbono? Avaliação do ciclo de vida 
(acv) considerando diferentes zonas bioclimáticas brasileiras Aceitar 

74 
Avaliação do ciclo de vida como ferramenta de design for circular economy para 
embalagens industriais do setor de telefonia móvel Aceitar 

75 Comunicação ambiental de empresas: mitos e verdades 

Aceitar com 
alterações 

76 
Avaliação do ciclo de vida como ferramenta de design for circular economy para 
embalagens finais do setor de telefonia móvel Aceitar 



 
  

 

 

77 
Avaliação do ciclo de vida de um smartphone 5g: o prelúdio para o design for circular 
economy Aceitar 

78 
Avaliação do ciclo de vida de dispositivos iot utilizados nos sistemas hidropônicos: a 
solução autoponia Aceitar 

79 Avaliação do ciclo de vida de tracker para painéis solares 

Aceitar com 
alterações 

80 Nexo água-energia-alimentos pela lente da acv Aceitar 

81 
Estimativa preliminar do efeito das emissões de co2 resultantes da mudança de uso da 
terra direta no desempenho energético-ambiental da política renovabio Aceitar 

82 
Avaliação do ciclo de vida de sacolas plásticas compostas de base fóssil ou biológica 
com função de acondicionamento de resíduo sólido urbano Aceitar 

83 Comparative environmental impacts assessment on food protein production Aceitar 

84 
Brazilian palm oil ethyl biodiesel as an alternative biodiesel: process environmental 
evaluation Aceitar 

85 
An integrated model based on material flow analysis and carbon footprint for the 
evaluation of new technologies applied to social housing in brazil Aceitar 

86 Avaliação de ciclo de vida aplicada à celulose: uma análise bibliométrica Aceitar 

87 
Estudo de formulações de concreto com espuma de poliuretano rígido gerado na 
fabricação de pranchas de surfe Aceitar 

88 
Avaliação das emissões de gases de efeito estufa no ciclo de vida do processo 
produtivo de biopolióis Aceitar 

89 Desempenho ambiental do biocarvão de casca de arroz Aceitar 

92 Avaliação do ciclo de vida da produção de papel e celulose a partir da fibra do coco 
Aceitar com 
alterações 

93 Avaliação do ciclo de vida da produção de uma malha têxtil de algodão Aceitar 

94 
Designação de variáveis metodológicas em um modelo matemático para análise de 
cenários de ciclo de vida Aceitar 

95 
Comparação dos impactos ambientais potenciais de diferentes telhados residenciais 
por meio da avaliação de ciclo de vida Aceitar  

96 
Licenciamento ambiental e a atividade de parcelamento do solo urbano: perspectiva 
da aplicação da avaliação do ciclo de vida Aceitar 

97 Diagrama de variáveis metodológicas aplicadas a estudos de ciclo de vida Aceitar 
98 Acv como metodologia estratégica para projetos de crédito de carbono Aceitar 

99 Acv aplicada ao tratamento de resíduos sólidos urbanos: revisão da literatura. 
Aceitar com 
alterações 

100 
Avaliação do ciclo de vida de cenários para reciclagem de baterias de íons de lítio no 
brasil Aceitar 

101 
Políticas de qualidade do ar no brasil: análise da produção científica a partir da gestão 
do ciclo de vida Aceitar 

102 
Revisão bibliográfica sistemática da gestão de resíduos sólidos madeireiros a partir da 
perspectiva de avaliação do ciclo de vida Aceitar 

103 
Desafios na elaboração de inventário de ciclo de vida em sistemas alternativos de 
produção animal: o caso do minipig 

Aceitar com 
alterações 

104 
Comparação entre os potenciais impactos ambientais da produção de pranchas de surf 
de poliuretano e poliestireno expandido em florianópolis/sc Aceitar 

105 
Avaliação do ciclo de vida de peças de policarbonato utilizadas em medidores de 
energia inteligentes. Aceitar 

106 
Análise dos impactos ambientais da produção de biodiesel etílico a partir de óleo de 
soja extraído com etanol Aceitar 



 
  

 

 

107 
Ecodesign de filmes biopoliméricos para embalagem de alimentos por meio da 
abordagem sphere Aceitar 

108 Avaliação do ciclo de vida de isolantes térmicos: estado da arte e avanços potenciais Aceitar 
109 On the circularity of buildings and neighborhoods  Aceitar 

110 
Tratamento de efluente doméstico pela microalga desmodesmus sp. E produção lípica: 
avaliação do ciclo de vida. Aceitar  

112 
Avaliação do ciclo de vida de emulsões estabilizadas por nanocristais de celulose 
bacteriana Aceitar 

113 
Revisão sistemática da avaliação de ciclo de vida na produção de nanocristais e 
nanofibrilas de celulose Aceitar 

115 Avaliação do ciclo de vida da produção da pitaya Aceitar 

116 
Avaliação ambiental de metodologias de limpeza de resíduos de concha de mexilhão 
para a produção de agregado miúdo Aceitar 

117 
Avaliação do ciclo de vida da produção de biochar de casca de laranja e sua aplicação 
adsorvente em água residuária com alaranjado de metila Aceitar 

118 
Avaliação de inventário de ciclo de vida dos processos de recuperação de metais 
contidos em leds de lâmpadas pós-consumo Aceitar 

119 Sistemas sustentáveis de fraldas de pano para comunidades de baixa renda. Aceitar 

120 
Membranas filtrantes de pbat, bioativas e compostáveis, para filtração de água em 
sistemas alternativos de abastecimento individual e coletivo Aceitar 

123 Pegada de carbono da goiaba na região do baixo jaguaribe - ceará Aceitar 

124 
Fralda descartável vs. Fralda de pano – avaliando o potencial de otimização ambiental 
da lavagem da fralda de pano a partir de sistemas solar térmico e solar fotovoltáico 

Aceitar 
 

125 
Rotulagem tipo i como estratégia para a recuperação verde do brasil: o caso do café 
brasileiro 

Aceitar 

126 
Avaliação do ciclo de vida de produtos extraídos de um modelo de biorrefinaria da 
manga 

Aceitar 

128 
Avaliação ambiental biorefinaria do coco verde - água de coco, fibra, substrato e 
biometano. 

Aceitar com 
alterações 

129 
Comparação do ciclo de vida em sistema de tratamento de água bruta utilizando 
coagulante natural e químico 

Aceitar 

130 
A influência da fertilidade do rebanho bovino na pegada de carbono da produção de 
leite sob métrica da acv 

Aceitar 

131 
Avaliação da sustentabilidade em embalagens e de sua contribuição para a redução do 
desperdício de alimentos: revisão de literatura Aceitar 

132 
Avaliação de inventário de ciclo de vida de processos de recuperação de metais em 
conexões flexíveis de smartphones Aceitar  

133 
Como o banco nacional de inventários do ciclo de vida (sicv brasil) pode contribuir 
com a recuperação verde do pós-pandemia? Aceitar 

134 Avaliação do processo produtivo de quitosana a partir do resíduo de camarão-rosa Aceitar 

135 
Contribuições do método chap² para a definição de escopo e objetivo de estudos de 
acv-social Aceitar 

136 
Projeto de edificações modulares e covid-19: avaliação de impactos ambientais de 
diferentes alternativas de isolantes térmicos Aceitar 

137 
Análise da produção científica sobre trocadores de calor com foco na avaliação do 
ciclo de vida Aceitar 

138 
Overview of studies on life cycle assessment of enzyme immobilization in biodiesel 
production 

Aceitar com 
alterações 

139 
Inventário do ciclo de vida da operação de um restaurante, utilizando a abordagem 
portão-a-portão no contexto da avaliação do ciclo de vida Aceitar 



 
  

 

 

140 
Análise da aplicação da avaliação do ciclo de vida (acv) no processo de compras 
públicas sustentáveis do brasil: estudo de caso do café 

Aceitar com 
alterações 

141 
A avaliação do ciclo de vida gera informação para a sustentabilidade? Uma análise 
sob a perspectiva da gestão da informação Aceitar  

142 
Políticas públicas de fomento ao uso de biocombustíveis sólidos, sob a ótica da 
bioeconomia circular Aceitar 

143 
A aplicação da economia circular como caminho para a redução dos impactos 
ambientais negativos do ciclo de vida de um smartphone 5g Aceitar 

144 
Principais hotspots de emissões climáticas da sacaria de juta - uma visão da cadeia do 
café Aceitar 

 


