
Impressora multifuncional (MFP) 
a cores Xerox ColorQube® 8900
Considerações Técnicas

A tinta sólida reduz o investimento energético 
durante a vida do equipamento 
Análise ao ciclo de vida de uma impressora 
multifuncional de tinta sólida comparada com 
uma impressora multifuncional laser a cores

A análise ao ciclo de vida (LCA)1 dá-nos uma avaliação 

dos impactos ambientais de um produto ou serviço 

durante todas as fases da sua vida. Um modelo típico LCA, 

começa com a extração de matéria prima para fabricar os 

componentes de um produto e continua ao longo do seu 

fabrico, utilização e eliminação no fi nal de vida; incluindo 

também todos os passos de transporte necessários ao longo 

desse percurso. O objetivo deste estudo é quantifi car as 

diferenças quanto ao impacto ambiental entre os atuais 

modelos das duas tecnologias de impressão, a tinta sólida 

e o laser a cores convencional. A categoria de impacto 

analisada neste estudo foi a de Exigência Acumulada de 

Energia (CED). CED representa a energia total que foi usada 

durante toda a vida para fabricar, transportar, utilizar e 

eliminar um produto. Ambos os equipamentos têm a mesma 

qualidade de impressão e os mesmos volumes de impressão 

mensais e duração: 7.500 impressões por mês durante 

quatro anos de vida.  
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MFP Laser MFP Tinta Sólida

A Exigência Acumulada de Energia da tinta 
sólida é cerca de 17% inferior à do laser!2

Contribuição relativa de Exigência Acumulada de 
Energia por categoria 

    Eletricidade na 
fase de utilização

   Embalagem

   Transporte

   CRU

   MFP

   Fim de Vida

1  A análise completa ao ciclo de vida resumida neste documento, está a ser revista 
pelos nossos pares Scott Matthews e Deanna Matthews da Avenue C Advisors LLC. de 
forma a assegurar que cumpre os padrões ISO. Estes são professores de engenharia 
na Universidade Carnegie Mellon University, embora o seu estudo não represente um 
estudo oficial da CMU.

2  O impacto que um MFP de tinta sólida tem no aquecimento global durante toda a sua vida 
quando comparado com um MFP laser, originou resultados consistentes
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O que mais contribui para a Exigência Acumulada de Energia da 

impressora de tinta sólida, é a eletricidade na fase de utilização, 

mas este impacto é mais do que compensado pelo baixo 

impacto da impressora de tinta sólida nas outras categorias, 

quando comparada com uma impressora laser. Os impactos 

da impressora laser foram distribuídos mais uniformemente 

pelas categorias, sendo que o que mais contribui são os CRU 

(unidades substituíveis pelo cliente). A menor embalagem, 

menos transporte e menor impacto ambiental dos CRU da 

tinta sólida, contribuem todos para o menor impacto gerado 

pelos consumíveis necessários à impressão com tecnologia de 

Tinta Sólida. Estes resultados são principalmente originados 

pelo design da impressora de tinta sólida, que não necessita de 

cartuchos para a tinta. Devido a esta diferença fundamental na 

tecnologia, a impressora de tinta sólida gera menos resíduos 

no ambiente do cliente e utiliza menos energia do que uma 

impressora laser equivalente durante o seu ciclo de vida. Este 

estudo ajuda os criadores de impressoras a perceberem as áreas 

potenciais onde podem melhorar em ambas as tecnologias de 

impressão, ao mesmo tempo que ajuda os clientes a tomarem 

decisões informadas quando adquirem e utilizam os seus 

equipamentos de impressão.

Para obter mais informações, visite-nos em www.xerox.com/offi ce ®

A contribuição relativa de Exigência Acumulada de Energia 

expressa ao longo do ciclo de vida destas categorias: 

•  Eletricidade na fase de utilização: a eletricidade que alimenta o 

equipamento durante a utilização diária no cliente

•  Embalagem: a aquisição de material e fabrico da embalagem quer 

para a impressora quer para os componentes substituíveis

•  Transporte: o transporte de bens e peças durante todas as fases da 

vida exceto o transporte no fi nal de vida

•  Unidade Substituível pelo Cliente (CRU): a aquisição de 

material e fabrico dos CRUs incluindo consumíveis (tinta, toner 

e cartuchos, etc.) 

•  Impressora: a aquisição de material e fabrico do próprio 

equipamento (excluindo consumíveis e embalagem)

•  Fim de Vida: a redução do impacto através da reciclagem de alguns 

materiais e o envio do restante para aterros


