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I - Ementa
A disciplina aborda conceitos relativos à sustentabilidade do meio ambiente, suas
relações com o setor produtivo e a influência do uso da energia nas sociedades
modernas.
São apresentados os diagramas de energia dos sistemas, que oferecem diferentes
vantagens aplicáveis para análise de território, de ecossistemas e da sociedade.
II – Objetivos Gerais
Apresentar as tipologias e perspectivas do desenvolvimento sustentável, analisando os
impactos decorrentes do consumo de energia e as alternativas para mitigar tais
impactos. Descrever as modernas ferramentas e técnicas visando a sustentabilidade
das sociedades modernas.
III - Objetivos específicos
(1) apresentar e reconhecer as tipologias do desenvolvimento.
(2) apresentar e reconhecer as tipologias da sustentabilidade.
(3) refletir sobre os impactos ambientais decorrentes do uso da energia nas sociedades
modernas.
(3) conhecer as modernas ferramentas e técnicas visando a avaliação da
competitividade ambiental
III – Conteúdo Programático

1.

O que é desenvolvimento econômico

2.

O que é desenvolvimento sustentável

3.

A engenharia da sustentabilidade

4.

Modelos

5.

Modelos de crescimento com fonte renovável e lentamente renovável

6.

Modelos de crescimento com fonte não renovável e com duas fontes

Tipos de sustentabilidade fraca, média e forte

IV - Estratégia de trabalho
Aulas teóricas expositivas, destinadas a ministrar o programa da disciplina e trabalhos
extra-aula

para

entregar

quinzenalmente.

complementares.

5

Leitura

e

discussão

dos

textos

V - Avaliação
Provas bimestrais (até 8,0 pontos) e avaliação de trabalhos extra-aula (até 2,0 pontos).

Bibliografia básica
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H. T. ODUM, E. ODUM, “Hombre y Naturaleza: bases energéticas”, MacGraw-Hill,
Nova York, 1981.
H. T. ODUM, E. ODUM, “Modeling for all Scales”, Academic Press, San Diego, 2000.
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1. O que é desenvolvimento econômico
Tradicionalmente, o desenvolvimento é associado ao desenvolvimento econômico.
Quando se pensa em um país desenvolvido, se pensa na riqueza deste país, ou em
quanto dinheiro circula anualmente neste país.
Desenvolvimento econômico é a riqueza econômica dos países ou regiões obtida para
o bem-estar dos seus habitantes. De uma perspectiva política, desenvolvimento
econômico pode ser definido como o esforço que visa melhorar o bem-estar econômico
e a qualidade de vida de uma comunidade através da criação e/ou manutenção de
empregos e do crescimento da renda.

Em economia e em negócios, a riqueza de uma
pessoa ou uma nação é o valor líquido dos ativos.
Há ativos que são tangíveis (terra e capital) e
aqueles que são financeiros (dinheiro, títulos, etc).
As medidas de riqueza normalmente excluem os
ativos intangíveis ou não comercializáveis, tais
como capital humano e capital social.

O PIB é um indicador de desempenho econômico, calculado no Brasil pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O PIB real mede o produto total de bens
e serviços de um país e, portanto, a capacidade desse país de satisfazer as
necessidades e desejos de seus cidadãos. Este indicador foi criado depois da II Guerra
Mundial e é, ainda hoje, o critério mais utilizado para medir os níveis de
desenvolvimento de uma região ou de um país. Talvez uma das questões mais
importantes da macroeconomia seja saber o que determina o nível e o crescimento do
PIB. O PIB depende dos fatores de produção, capital, trabalho e da tecnologia que
transforma o capital e trabalho em produto. O PIB cresce quando os fatores de
produção aumentam ou a tecnologia avança. Admite-se que, no longo prazo, a
capacidade de um país de produzir bens e serviços determina o nível de vida de seus
cidadãos
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O que é PIB?
É o produto interno bruto agregado que expressa o total da produção final de bens e
serviços finais produzido em determinado período de tempo.

PIB = C + G + I + (X – M)

Sendo
G = Consumo do governo
C = consumo das famílias
I = investimento bruto
X = exportações de bens e serviços
M = importações de bens e serviços

Nesta abordagem, o aumento do bem estar econômico e a melhora na qualidade de
vida (incluindo lazer saúde, cultura e educação) são conseqüências da maior circulação
de dinheiro em um país. De maneira resumida, quanto maior o PIB mais desenvolvido
seria um país.
Tal associação é facilmente compreendida quando lembramos que um PIB elevado
significa um mercado suficientemente forte para garantir um consumo igualmente forte e
um setor industrial capaz de, por seu lado, garantir a transformação de bens primários
em bens de consumo, num círculo virtuoso que leva a mais crescimento econômico e a
um PIB crescente.
Porém, enquanto o Brasil apresenta o 10º PIB mundial, ao analisar-se sua produção sob
o foco do PIB per capita percebe-se que o país cai para o 53º lugar do ranking, fazendo
com que países que possuem PIBs bem inferiores ao nosso, como a Suíça (58% menor
que o PIB do Brasil), apresente PIB per capita 8 vezes maior, mostrando que a riqueza
na Suíça embora produzida em menor escala que no Brasil, melhor atende a sua
população. Desta forma, o valor do PIB é insuficiente para indicar se um país é
desenvolvido ou não, já que não considera a distribuição de renda pela população.
Por outro lado, a análise isolada do PIB per capita, que oferece apenas um valor médio,
ainda não dispõe da capacidade de conduzir a percepções muito conclusivas a respeito
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do grau de desenvolvimento econômico do país, necessitando ser complementada por
outros elementos que envolvam indicadores sociais e de distribuição de renda do país.
Uma das formas propostas para complementar a análise referente ao nível de
desenvolvimento econômico de um país, dá-se por meio de alguns indicadores sociais,
tais como: taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, número de médicos e
leitos hospitalares por habitante, quantidade média de anos na escola e expectativa de
vida. O conceito de desenvolvimento implica, portanto, em muito mais que o simples
crescimento e o crescimento econômico não é suficiente para garantir este
desenvolvimento.

Desenvolvimento medido pelo IDH
Como o PIB pretende medir o desenvolvimento econômico sem levar em conta
aspectos como ao bem estar social (que inclui saúde e educação), surgiu o IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano), que mede a média das realizações de um país em três
dimensões básicas do desenvolvimento humano: uma longa expectativa de vida, o
conhecimento e um padrão de vida digno para a população.
O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida comparativa de pobreza,
alfabetização, esperança de vida para os diversos países do mundo. Seu cálculo vai de
0 (zero) a 1 (um), sendo que quanto mais próximo da unidade, mais desenvolvido é
considerado o país.
A escolaridade inclui a alfabetização dos adultos e a educação primária, secundária e
terciária da população em geral. O PIB per capita entra no cálculo do IDH como um
substituto de uma medida do padrão de vida ou de distribuição de renda.

Calculando o IDH
O diagrama mostra a estrutura do IDH (Fig. 1.1).
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Fig. 1.1. Estrutura para cálculo do IDH

Antes de calcular o IDH, se deve calcular os índices de cada dimensão e, para isto, são
estabelecidos valores mínimos e máximos para cada indicador (Tab. 1.1).

Tab. 1.1. Valores máximos e mínimos de cada dimensão para o cálculo do IDH.
Indicador

Valor máximo

Valor mínimo

anos

85

25

Alfabetização de adultos

%

100

0

Educação geral

%

100

0

US$/hab

40.000

100

Expectativa de vida

PIB per capita

O desempenho em cada dimensão é expresso por um valor entre 0 e 1:

O IDH é então calculado pela média das três dimensões. São considerados países com
alto desenvolvimento humano aqueles que apresentam IDH > 0,7. Os países com 0,7 <
IDH < 0,5 são considerados países de desenvolvimento intermediário. Aqueles com IDH
< 0,5 são considerados de baixo desenvolvimento humano.
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Como exemplo, mostra-se o cálculo do IDH para a Turquia para o ano de 2005.
1)

Calculando o índice de expectativa de vida.

Para a Turquia, a expectativa de vida em 2005 era de 71,4 anos:

2)

Calculando o índice de educação.

Na Turquia, em 2005, a taxa de alfabetização de adultos era de 87,4% e a porcentagem
da população recebendo educação primária, secundária e terciária era de 68,7%.
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3)

Calculando o índice do PIB per capita.

O PIB per capita da Turquia em 2005 foi de US$ 8.047 por habitante.

4)

Calculando o IDH.

Para maiores informações sobre o IDH veja:
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2000/
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Com o IDH foram incluídos fatores sociais no cálculo da medida de desenvolvimento,
mas para avaliar se este desenvolvimento seria sustentável, ainda falta um fator
essencial a ser considerado: o meio ambiente.

Nesta aula vimos que tanto o PIB como o IDH medem apenas uma parte do
desenvolvimento. O primeiro considera que o desenvolvimento é conseqüência do
crescimento econômico e da acumulação de riqueza. O segundo, inclui aspectos sociais
como a saúde e a educação da população.
Entretanto, os economistas, que consideram que o desenvolvimento é conseqüência do
aumento da circulação e da distribuição do dinheiro, devem aprender como o sistema
humano está inserido no meio ambiente. O que os economistas chamam de
“externalidades”, mas que na verdade são os fluxos de energia que controlam a
economia devem ser melhor entendidos. Estimular o crescimento por meio do aumento
da circulação de dinheiro só funciona quando há grande quantidade de recursos e
energia por utilizar e estes recursos são fornecidos pelo meio ambiente.
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Exercícios para entregar

DATA:

Assunto: O que é desenvolvimento econômico
Nome

RA

Professor
Turma

Campus:

1 – Defina PIB. Qual a sua importância? Como o PIB é utilizado para medir o
desenvolvimento? Qual o PIB do Brasil em 2008?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________

2 – Com os dados da tabela abaixo, calcule o IDH dos países e identifique os países
com alto, médio e baixo desenvolvimento humano.
País

Expectativ
a de vida /
(anos)

Alfabetizaçã
o de
adultos /
(%)

Educaç
ão
geral /
(%)

PIB per
capita /
(US%/hab)

Itália

80,3

98,4

90,6

28.529

Bolívia

64,7

86,7

86,0

2.819

Jamaica

72,2

79,9

77,9

4.291

Serra
Leoa

41,8

34,8

44,6

806

Brasil

71,7

88,6

87,5

8.402

Japão

82,3

99,0

85,9

31.267

15

ID
H

Tipo de
desenvolvim
ento
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2. O que é desenvolvimento sustentável

Sustentabilidade
No dicionário, a sustentabilidade simplesmente implica que uma determinada atividade
ou ação seja susceptível de ser sustentada (ou seja, de continuar indefinidamente).
Pensando no meio ambiente, esta definição não é particularmente útil uma vez que
muitas práticas altamente nocivas podem ser mantidas por longos períodos de tempo,
além do tempo da vida humana individual. Muitas pessoas podem argumentar que os
ecossistemas se adaptam às mudanças impostas pela ação humana ao longo do
tempo, mas esta é uma representação perversa para o futuro do planeta.
Os ecossistemas do planeta, que suportam a totalidade das nossas necessidades no
que diz respeito à saúde, à criação de riqueza e bem-estar, têm evoluído ao longo de
bilhões de anos. Por sua vez, a civilização moderna surgiu há cerca de 5.000 anos (ou
70 vidas humanas de 70 anos ou cerca de 200 gerações). O ritmo da mudança que
temos imposto ao mundo natural é espetacularmente rápido e pode ser também
irreversível, uma vez que excede a velocidade em que ecossistemas podem evoluir.
Portanto, temos de tomar os diversos ecossistemas do planeta como um ponto de
referência fixa para enquadrar as nossas atividades de desenvolvimento, em vez de
esperar que os ecossistemas se moldem de acordo com nossas necessidades e
desejos.
A emergência nas décadas de 80 e 90 para as questões ambientais de alcance global,
como o empobrecimento da camada do ozônio e as alterações climáticas, chamou a
atenção para o acentuado aumento na taxa e na amplitude das mudanças no ambiente
forjadas pela expansão da economia global.
Talvez a mais conhecida definição de sustentabilidade venha do relatório Brundtland de
1987. Os autores definem desenvolvimento sustentável como

“...o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente
sem comprometer a capacidade das gerações futuras
satisfazerem as suas próprias necessidades”.
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de

Os antecedentes históricos deste conceito remontam os anos 70. Talvez o antecedente
mais significativo foi o relatório do Clube de Roma de 1972 (Limites do Crescimento). O
relatório, utilizando simulações em computador, mostrou que a taxa de crescimento da
utilização dos recursos e a poluição ameaçavam comprometer o crescimento econômico
com conseqüências imprevisíveis.
Segundo as idéias dos economistas tradicionais, era preciso crescer para atingir o
desenvolvimento. Mas, se o sistema econômico não pode se expandir indefinidamente,
a fim de permitir o acesso a melhores padrões de vida para os pobres, como atingir o
desenvolvimento? Além disso, o crescimento demográfico e o econômico eram
tipicamente vistos como indissoluvelmente ligados, com um apoiando o outro. Como
lidar com o crescimento da população?
Limites do Crescimento criou a necessidade de responder a tais perguntas em confronto
com os modelos de crescimento dominantes. A escolha não estava mais entre o
crescimento e o não-crescimento, mas na desaceleração do crescimento, para evitar um
colapso proporções indefinidas. Neste sentido, a questão não é tanto o que é
sustentabilidade, mas sim o que significa ser insustentável. Esta questão é tratada por
Jared Diamond em Colapso. Para Diamond, o resultado de práticas insustentáveis de
utilização da natureza, não resulta em catástrofe, mas em que as gerações futuras
terão, "níveis de vida significativamente piores", "riscos mais elevados” e serão privados
dos principais valores que atualmente detêm. Ele defende que a economia mundial
moderna deve aprender com o passado e utilizar os sinais no presente.

O desafio do desenvolvimento sustentável
O grande desafio deste século é o de alcançar a situação denominada de
desenvolvimento sustentável. Isto implica em compreender que a sociedade e a
economia estão inseridas no meio ambiente. A natureza fornece materiais e energia e,
quando estes são abundantes, a economia cresce, o conhecimento e as aspirações dos
seres humanos aumentam. Se o meio ambiente for explorado a uma velocidade
superior àquela que o planeta tem condições de repor, os valores, projetos e aspirações
tendem a desacelerar. Somente quando dispõe de fontes de energia ricas e novas é
que a humanidade está livre para realizar seus desejos individuais.
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A capacidade de carga é um outro conceito que precisa
definição: em biologia á "o máximo de população de uma
determinada espécie que uma área pode suportar sem reduzir a
capacidade de suporte da mesma espécie no futuro”. Mas para os
seres humanos, a definição depende de uma distinção entre
crescimento

e

desenvolvimento.

Para

a

humanidade,

a

sustentabilidade será alcançada somente quando o desenvolvimento
suplantar o crescimento, reconhecendo a natureza finita dos
recursos do nosso planeta.
De forma mais ampla, a capacidade de carga refere-se ao número
de indivíduos que podem ser suportados por uma determinada área,
dentro dos limites de seus recursos naturais, e sem degradar os
capitais naturais, sociais e econômicos. A capacidade de carga para
uma determinada área não é fixa. Ela pode ser alterada pela
tecnologia, para melhor ou para pior, por pressões do aumento
populacional ou do aumento da poluição Quando o ambiente é
degradado, a capacidade de carga efetivamente encolhe, deixando o
ambiente incapaz de suportar até mesmo o número de pessoas que
poderiam ter vivido anteriormente na área em uma base sustentável.
Nenhuma população pode viver além da capacidade de carga do
ambiente por muito tempo.

As diferentes opções para o futuro estão condicionadas pela capacidade do meio
ambiente em fornecer materiais e energia e à capacidade dos seres humanos de
perceber e compreender que o desenvolvimento depende dos fluxos provenientes da
natureza e é limitado por eles.

Ao longo do tempo, os seres humanos têm modificado a capacidade de carga do meio
ambiente. Pesquisadores têm desenvolvido métodos para estimar o impacto ambiental
das populações com relação ao uso de recursos per capita, como por exemplo, a
Identidade de Ehrlich:
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Poluição = Habitantes x Produção econômica x Poluição
Área

área

habitantes

Produção econômica

Que pode ser reescrita na forma:

I=PxAxT
onde:
I é o impacto sobre o ambiente resultante do consumo
P é a população que ocupa uma determinada área
A é o consumo per capita (riqueza)
T é o fator tecnológico
Quanto menor o impacto de uma população sobre uma área, maior seria a sua
sustentabilidade. Pode-se, desta forma,

estimar o impacto do consumo de uma

população sobre o meio ambiente ao longo do tempo, levando em conta o aumento da
população e o fator tecnológico (que pode aumentar ou diminuir o impacto sobre o
ambiente). A tabela 2.1 mostra a variação da população do Brasil, juntamente com a
variação do PIB e da emissão de gases de efeito estufa (ECO2) para o intervalo de
1990-2000. Uma terceira coluna mostra uma projeção para o ano de 2025,
considerando que o padrão de variação se mantenha o mesmo no futuro.

Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.
Área
(106 km2)

População
(108 Hab)
1990 2000 2025*

Brasil
8,5
1,50 1,70
PIB – produto interno bruto.

2,40

1990

PIB
(1012 US$)

ECO2
(1014 CO2 equiv.)

2000

2025* 1990

2000

2025*

1,220

6,90

12,10

0,435 0,610

5,17

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.
* projeção
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Utilizando-se a igualdade de Ehrlich observa-se que, no exemplo tomado, a população
por área aumenta, o PIB per capita também aumenta, mas a tecnologia apresenta
melhora, já que há uma diminuição da emissão de dióxido de carbono ao longo dos
anos (Tab. 2.2.).

Tab. 2.2. Termos da equação de Ehrlich para o Brasil.
População/área
(Hab/m2)
P

PIB/pop
(US$/Hab)
A

ECO2/PIB
(CO2equiv / US$)
T

1990

18

2900

1189

2000

20

3588

1131

2025*

28

5083

992

Entretanto, apesar da melhora apresentada pelo fator tecnológico (T), o impacto sobre o
ambiente resultante do consumo continua a aumentar linearmente, como mostra o
gráfico da variação de I ao longo dos anos (Fig. 2.1).

I (impacto sobre o ambiente
resultante do consumo)

2,E+08

1,E+08

8,E+07

4,E+07

0,E+00
1980

1990

2000

2010

2020

2030

ano

Fig. 2.1. Variação de I (impacto sobre o ambiente causado pelo consumo) ao longo dos
anos.
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Sustentabilidade Ambiental
A Identidade de Ehrlich, inclui o meio ambiente, inclui a pressão do tamanho de uma
população e o fator econômico para calcular o impacto desta população sobre uma
determinada área. Mas, o fato de I diminuir garante a ocorrência de um desenvolvimento
sustentável?
Para que uma sociedade seja sustentável, alguns fatores devem ser observados.
Segundo Herman Daly, ideólogo da Teoria da Sustentabilidade, há dois princípios
básicos a serem atendidos:

1º princípio da sustentabilidade ambiental
Os recursos naturais não devem ser consumidos a uma velocidade
que impeça sua recuperação.

2º princípio da sustentabilidade ambiental
A produção de bens não deve gerar resíduos que não possam ser
absorvidos pelo ambiente de forma rápida e eficaz.

A aplicação desses princípios em nível global direciona ações locais em prol:



da conservação dos sistemas de sustentação da vida e da biodiversidade,



do aumento de uso de recursos renováveis,



da minimização da utilização de recursos não renováveis e



do respeito aos limites da capacidade de suporte dos ecossistemas.

Nos modelos de interação dos sistemas humanos (econosfera e sociosfera) com o meio
ambiente (ecosfera) surgem na literatura, três tipos de sustentabilidade: a econômica, a
social e a do meio ambiente. Os três tipos se confundem e são representados por
diversos modelos. Neste texto, trataremos da sustentabilidade ambiental, por entender
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que a sociedade e a economia não são possíveis sem a interação com o meio
ambiente.
Os fluxos a que se referem aos princípios da sustentabilidade de Herman Daly podem
ser identificados nos modelos de interação dos sistemas humanos. Dependendo do tipo
de interação considerado, a sustentabilidade pode ser classificada de três formas
diferentes: fraca, média e forte dependendo de quanto se considera a substituição entre
os tipos de capital (natural, econômico e social).
O primeiro modelo representa a interação entre os sistemas humano e natural como
compartimentos separados e ilimitados em seu desenvolvimento (Fig. 2.2). Neste tipo
de sustentabilidade fraca, a soma de todos os capitais (ambiental, econômico e social) é
mantida constante, sem diferenciação do tipo de capital. Admite-se a perfeita
substituição entre os diferentes tipos de capital. Por exemplo, uma planta de tratamento
de efluentes líquidos substituiria perfeitamente o serviço ambiental de purificação de
água realizado por uma floresta.

Fig. 2.2. Modelo de sustentabilidade fraca

Dada a atual ineficiência na utilização dos recursos do meio ambiente, a
sustentabilidade fraca seria uma melhoria bem-vinda como uma primeira etapa, mas
este modelo não representa a sustentabilidade ambiental, já que os capitais não são
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substitutos perfeitos uns aos outros, pelo contrário, são complementos. Por exemplo, a
planta de tratamento de efluentes líquidos complementaria o serviço ambiental de
purificação de água realizado por uma floresta.
O segundo modelo de sustentabilidade média considera os três compartimentos (eco,
econo e sociosfera) com áreas de domínio comuns (Fig. 2.3). Contudo, neste modelo há
outras áreas que são independentes. As interações de troca entre os sistemas humanos
(social e econômico) possuem áreas que não dependem fortemente do sistema natural.
Neste tipo de sustentabilidade, a soma dos três tipos de capital (ecológico, econômico e
social) é também mantida constante, porém a substituição entre os diferentes tipos de
capital seria parcial. Por exemplo, o plantio de um bosque substituiria parcialmente o
capital natural de uma floresta natural. Especial atenção deve ser dada à composição de
cada capital. Assim, o petróleo poderia ser explorado, desde que pudesse ser
substituído por recursos gerados por outro tipo de capital, como um recurso energético
renovável. Além disso, devem-se definir os limites de cada tipo de capital, para evitar
preocupações com a sua substituição. Como não sabemos exatamente quais são estes
limites críticos para cada tipo de capital, utiliza-se a precaução para não esgotar
recursos (especialmente do capital natural). A sustentabilidade média é uma grande
melhoria sobre sustentabilidade fraca. Sua grande fraqueza é que é difícil, se não
impossível, definir os limites críticos de cada tipo de capital.

Fig. 2.3. Modelo de sustentabilidade média
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No modelo de sustentabilidade ambiental forte, o meio ambiente contém os sistemas
humanos, fornecendo recursos (como minérios e energia) e prestando serviços
ambientais (como a dispersão de poluentes), figura 2.4. Estes recursos e serviços
ambientais são a base do desenvolvimento socioeconômico e são a fonte da real
prosperidade humana. Os sistemas humanos estão contidos no sistema natural e a
econosfera e a sociosfera não podem crescer além das limitações intrínsecas da
biosfera.
Neste tipo de modelo, para alcançar a sustentabilidade é necessário manter o capital
intacto separadamente. Por exemplo, o esgotamento dos combustíveis fósseis deve ser
compensado e garantido pelo desenvolvimento de outra fonte de energia, como as
fontes de energia renováveis. Não há substituição do capital, como nos outros graus de
sustentabilidade, mas uma relação de complementação. Uma serraria (socialeconômico) é inútil sem o complemento natural do capital de uma floresta. Este modelo
é o mais adequado para alcançar a sustentabilidade ambiental, com a manutenção das
atividades humanas de prosperidade econômica e desenvolvimento social por longo
prazo.

Fig. 2.4. Modelo de sustentabilidade forte
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No modelo se sustentabilidade forte, observam-se os diferentes fluxos de troca entre os
diferentes sistemas (Fig. 2.4). A humanidade é usuária dos recursos naturais e controla
estes fluxos. Os fluxos de troca entre os sistemas humanos têm maior qualidade, pois
abrangem a troca de recursos manufaturados (especialmente entre o sistema
econômico e o social) e de informação (especialmente entre o sistema social e o
econômico). Os sistemas humanos (a econosfera e a sociosfera) têm hierarquia mais
alta que os sistemas naturais, pois as decisões tomadas nestes sistemas controlam os
fluxos de troca entre o sistema natural e o humano.

Os seres humanos buscam hoje a sustentabilidade. Porém, face à escassez de energia
iminente, às crises na economia, à explosão demográfica e à preocupação com o meio
ambiente, os seres humanos podem se ver obrigados a mudar seu modo de vida. Neste
momento, é evidente que nosso futuro depende da relação Sociedade-EconomiaAmbiente em um sistema de ações interdependentes (modelo de sustentabilidade forte).
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Exercícios para entregar

DATA:

Assunto: O que é desenvolvimento sustentável
Nome

RA

Professor
Turma

Campus:

1 – Dê exemplos de sustentabilidade fraca, média e forte.
Fraca:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________
Média:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________
Forte:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________
2 – Faca uma análise dos países mostrados na tabela com relação ao impacto causado
pelo consumo de suas populações sobre o meio ambiente.
Área
(106 km2)

População
(108 Hab)
1990

PIB
(1012 US$)

2000 2025* 1990

ECO2
(1014 CO2 equiv.)

2000

2025*

1990

China

9,6

11,30 12,60 16,00 0,420 1,080

2,880

12,00 27,80 57,80

India

3,3

8,53

10,20 14,30 0,262 0,445

1,100

5,50

9,20

21,70

Nigéria

1,3

0,09

0,11

0,21

0,028 0,041

0,074

1,50

2,17

3,82

EUA

9,6

2,50

2,70

3,07

5,200 9,000 13,700 23,40 37,80 48,30
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2000 2025*
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TEXTO COMPLEMENTAR

O quadro abaixo foi publicado na Revista Veja com o seguinte texto informativo:
O OUTRO LADO DO PROGRESSO
A China e a Índia, juntas, têm um terço da população mundial. Caso o consumo dos
dois paises chegue aos níveis da Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, o
resultado poderá ser catastrófico para os recursos naturais do planeta.

Califórnia

China

Índia

Consumo de água
(per capita, por dia)

700 litros

85 litros

135 litros

Consumo de petróleo
(per capita, por dia)

8 litros

0,8 litro

0,4 litro

Quantidade de automóveis

70 para cada
100 pessoas

2,5 para cada
100 pessoas

1,3 para cada
100 pessoas

Emissões de CO2
(per capita, por ano)

12 toneladas

3,62 toneladas

1,04 toneladas

Fontes: ONU, BP, CSM e EIA.
Perguntas:
a) Alguns destes estados são sustentáveis e/ou desenvolvidos? Quais são seus
argumentos baseados nos conteúdos apresentados nesta aula?
b) Coloque em ordem decrescente os impactos ambientais absolutos de cada estado
agrupados por tipo de impacto.
Dados: são aproximadamente 34 milhões de habitantes na Califórnia, 1.300 milhões de
habitantes na China e 1.100 milhões na Índia.
c) Qual é o consumo atual de água dos três estados juntos? Qual seria o consumo de
água dos três estados no padrão de consumo da Califórnia?
d) Refaça o cálculo anterior (item c) empregando o seu consumo de água. Para isto
anote o consumo médio de água de sua residência e divida pelo número de moradores
(lembre que este resultado é mensal e que o da tabela é diário) e some uma estimativa
do consumo diário que você tem de água fora de casa. A que conclusão você chega
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com relação ao grau desenvolvimento de uma população e de sustentabilidade
ambiental que pode alcançar?
e) Calcule as horas de vazão do Rio Amazonas necessárias para abastecer essas
populações. Para realizar este cálculo empregue o consumo de água obtido no item c e
a vazão do Rio Amazonas que é de cerca de 684.000 milhões L/hora (um quinto do
volume total de água doce que deságua em oceanos em todo o mundo). Reflita e
discuta mais profundamente a afirmação da reportagem “Caso o consumo dos dois
paises chegue aos níveis da Califórnia ... o resultado poderá ser catastrófico para os
recursos naturais do planeta”.
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3. A engenharia da sustentabilidade

Um princípio simples, conhecido pelos engenheiros, é o de que tudo está baseado em
energia. A energia constitui a fonte e o controle de todas as coisas, todos os valores e
todas as ações dos seres humanos e da natureza. Quando a energia disponível é
abundante, a economia, o conhecimento e as aspirações dos seres humanos crescem.
Se as fontes de energia são exploradas a uma velocidade superior àquela que o planeta
tem condição de regenerar, os valores, projetos e aspirações dos seres humanos são
desacelerados, ou no mínimo, adiados. Este fenômeno vem se repetindo ao longo de
toda a história da humanidade e da natureza.
Na busca pela sustentabilidade, os engenheiros devem utilizar técnicas para medir e
avaliar os sistemas de fornecimento de energia considerando tanto o homem como a
natureza, incluindo ainda em seus cálculos a economia. Este engenheiro deve perceber
que a maior parte dos avanços tecnológicos que ocorreram no século passado (em que
houve um crescimento acelerado) só foi possível pela utilização da energia disponível,
como a utilização do petróleo em grande escala. À medida que a disponibilidade desta
forma de energia diminui, alguns avanços tecnológicos estão fadados a desaparecer.
O entendimento da Engenharia da Sustentabilidade implica portanto em entender como
as leis da energia controlam todos os modelos humanos, a economia, os períodos de
crescimento e de estabilidade. Deve-se hoje contemplar o mundo como um todo e
considerar a forma como os seres humanos podem se adaptar ao ambiente.
Conhecendo a forma com que a energia produz e mantém a ordem para a humanidade
e para a natureza, será possível oferecer soluções de engenharia econômicas e
inteligentes para que os indivíduos possam escolher sua forma de viver.

Os fluxos de energia que formam e mantém os sistemas humanos e naturais
Enquanto havia energia em abundância para a rápida expansão da produtividade e para
o desenvolvimento da cultura humana, o abastecimento de alimentos, a tecnologia e o
conhecimento, o homem foi induzido a considerar a energia, a economia e a sociedade
como bens garantidos à sua sobrevivência (modelo de sustentabilidade fraca). Ao
refletir sobre o futuro, se pensava em diminuir a desigualdade social e garantir o
desenvolvimento econômico das sociedades (ver aula 1). Entretanto, o rápido
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crescimento que caracterizou o último século, aliado à percepção da capacidade de
carga do planeta e à compreensão de que nossas fontes de energia são limitadas (ver
aula 2), nos leva a tentar compreender a este problema complexo de acordo com o
modelo de sustentabilidade forte.
Em engenharia, para que se possa avaliar um sistema tão complexo se utilizam
“sistemas” e diagramas de sistemas para se realizar os cálculos sobre fluxos e
depósitos de recursos. Por exemplo, a planta da instalação hidráulica de uma casa é um
diagrama de sistemas. A partir dele, podemos compreender a velocidade de entrada e
saída de água, quanto custará manter o sistema em funcionamento e as formas de
energia necessárias para sua operação. Já que a energia está incluída em todos os
processos, se podem fazer diagramas para todos eles, desde os de fluxos de água de
uma casa, até os de sistemas de plantação de alimentos e de operação de sistemas
mais complexos como uma cidade ou um país.
Diagramas simples de energia permitem visualizar de que modo os recursos controlam
o que acontece aos sistemas e prever o futuro. Nesta aula, vamos introduzir os
diagramas de sistemas e seus símbolos, para depois empregar estes diagramas para
mostrar como funcionam as principais partes de nosso mundo de acordo com as leis da
energia.

Definição de sistema
Sistema se refere a tudo o que funciona como um todo devido à interação de suas
partes organizadas. Por exemplo, uma casa é um sistema com tubulações de água,
condutores elétricos, materiais de construção, etc. Um time de futebol é um sistema
composto por jogadores com funções diferentes, mas que atuam de comum acordo por
interações combinadas durante o treinamento. Um bosque é um sistema constituído de
árvores, solo, nutrientes, animais e microrganismos. Com a interação entre estes
elementos, o bosque se mantém como unidade.
Para todos estes sistemas, se podem aplicar as leis da energia e construir diagramas de
energia. A tabela 3.1 mostra os principais símbolos empregados na construção de
diagramas de energia de sistemas.
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Tab. 3.1. Símbolos utilizados na construção dos diagramas de sistemas
Fonte de energia: os círculos indicam uma fonte de energia exterior ao
sistema considerado. Pode representar uma fonte que flui constantemente
como um rio ou uma fonte de energia variável, como o sol (dia e noite).

Depósito de energia: indica a acumulação ou reserva de alguma forma de
energia dentro do sistema, como um depósito de petróleo ou a estrutura de
um edifício.
Sistema de produção: indica a ocorrência de processos e interações
necessárias à produção, como a produção de alimentos.
Processo de interação entre fluxos de energia
Consumidor: indica uma unidade de consumo, como um consumidor do
alimento ou uma população.
Sumidouro de energia : fluxo de saída de energia degradada (calor)
Fluxo

Diagramas de sistemas e fluxos de energia
A figura 3.1 é um diagrama que mostra os processos que ocorrem em uma fazenda. De
forma simples, o diagrama ilustra de que modo a plantação depende das interações dos
fluxos de entrada de energia solar, de chuva, nutrientes do solo, do trabalho humano e
do maquinário.
A fazenda é um sistema, composto de partes que interagem para formar o todo. O
quadrado marca os limites do sistema. Entrando no sistema, são mostrados os fluxos de
energia e materiais, necessários para a plantação de alimento. Para que a produção
seja possível, deve-se dispor da energia do sol, da chuva e, também, da mão de obra e
de máquinas. Dentro do limite, são mostrados alguns fluxos que interagem e afetam a
produção da fazenda. Para que a fazenda produza, é necessária a interação entre os
nutrientes fornecidos pelo solo com a mão de obra e as máquinas (fornecidas pelos
sistemas humanos) e com o sol e a chuva (fornecidos pelo meio ambiente). O fluxo que
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sai do sistema é o alimento produzido. Este fluxo será utilizado por outros sistemas,
como uma cidade ou um grande mercado. O fluxo apontando para baixo mostra a
energia que foi degradada e que se encontra agora na forma de calor dissipado.

Fig. 3.1. Fluxos energéticos necessários para a produção de alimentos em uma
fazenda.
Da mesma forma que a fazenda foi representada por um diagrama de energia, pode-se
representar qualquer tipo de sistema. O mundo está cheio de sistemas com
características

semelhantes.

Vários

sistemas,

aparentemente

diferentes,

têm

características comuns, que podem ser identificadas com o entendimento dos
diagramas. Pode-se representar desde sistemas simples até aqueles mais complexos.

Fig. 3.2. Fluxos de energia de uma roda d’água.
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A figura 3.2 mostra uma roda d’água movida pela ação de um fluxo constante de água.
À medida que a água vai de uma posição mais alta a uma mais baixa, libera um pouco
de calor e a roda gira. A energia potencial da água se converte em energia cinética e ao
mesmo tempo parte desta energia se converte em calor, devido ao atrito. Esta situação
ilustra uma característica comum dos sistemas, sejam estes grandes ou pequenos. A
energia flui em uma direção, de uma forma concentrada se converte em outra mais
dispersa e enquanto faz este trabalho, move materiais.

Fig. 3.3 Fluxos de energia do ciclo da água.

A figura 3.3 mostra o ciclo da água na terra. A energia da luz solar aquece o oceano,
especialmente nos trópicos, desenvolvendo os sistemas de vento e evaporando água,
que circula sobre a terra e as regiões polares. A água cai sobre a terra na forma de
chuva e neve e então, por meio dos glaciais e dos rios, volta ao oceano. A energia do
sol entra continuamente para depois sair, na forma degradada de calor. Ao longo deste
processo, faz-se o ciclo da água. Há energia temporariamente armazenada na água,
quando esta se eleva na atmosfera, e esta energia faz com que a água retorne ao mar
onde se inicia um novo ciclo. O ciclo da água é semelhante ao da roda d’água a medida
que necessita de um impulso energético para continuar “girando’” de forma estável.
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Fig. 3.4. Fluxos de energia entre plantas e consumidores.

A figura 3.4 mostra como a biosfera atua de forma semelhante aos sistemas mostrados
anteriormente. A biosfera utiliza a luz do sol para produzir alimento que os bosques
naturais e os organismos marinhos proporcionam aos consumidores, de forma
semelhante àquela com que os alimentos produzidos em uma fazenda chegam aos
seres humanos. Estes alimentos e fibras são utilizados pelos consumidores (seres
humanos, animais, cidades e microorganismos) e os consumidores devolvem ao
ambiente materiais para serem reutilizados. Os materiais neste caso são aqueles
reutilizados para o crescimento das plantas, como o dióxido de carbono e os nutrientes
(fertilizantes como o nitrogênio, o fósforo e o potássio). O fluxo destes elementos é
movido pelo fluxo de energia solar. Os fluxos, ao circular, armazenam energia e seus
modelos de organização estabilizam o fluxo de energia, fazendo possível que a vida na
biosfera continue.

As fontes de energia controlam a forma dos sistemas
Um sistema está limitado pelas fontes de energia que chegam a ele. Um sistema muito
iluminado rico em energia solar tem um tipo diferente de vegetação de outro que, por
causa de sua localização geográfica ou altitude elevada, recebe menos energia do sol.
Os modelos de agricultura das civilizações antigas estavam baseados somente nos
fluxos de sol e chuva. Hoje, na agroindústria, se empregam fontes adicionais de energia,
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como combustíveis fósseis, que direta ou indiretamente, alimentam o maquinário e os
serviços das atividades agroindustriais.
A competição pela sobrevivência leva cada sistema a ser diferente de outros se a
combinação das fontes de energia disponíveis for distinta. Em uma mesma área, um
fazendeiro pode decidir plantar milho e outro pode plantar trigo. Depois de vários anos,
se as condições do ambiente permanecerem as mesmas, se verá que todos os
fazendeiros da região estarão plantando o mesmo tipo de grão (milho ou trigo), que
produz melhores colheitas e mais dinheiro.
As fontes de energia externas dão fundamento a um sistema. O sistema gradualmente
auto-organiza suas reservas, seus ciclos de materiais, seus sistemas de retro
alimentação e seu formato de forma a otimizar o uso da energia disponível. Neste
processo de tentativa e erro, há uma seleção entre alternativas. Os sistemas que
sobrevivem são aqueles que melhor utilizam sua energia armazenada para estimular o
fluxo energético.
Quando o fluxo de energia externa de um sistema muda, necessita-se de um tempo
para o desenvolvimento de um novo sistema adaptado à nova fonte de energia. Por
exemplo, quando o clima muda novas formas de vegetação substituem as formas
primitivas. Quando ocorrem mudanças nos modelos energéticos de uma região,
ocorrem também mudanças nos modelos agrícolas, industriais, econômicos, culturais e
no estilo de vida da população.

Recursos limitados e ilimitados
O desenvolvimento de um sistema está limitado a seus recursos energéticos. Se estes
podem suportar mais crescimento ou se o sistema deve ser limitado em sua atividade
depende da disponibilidade de energia externa (Fig. 3.5).
Pensando em uma represa para fornecimento de energia elétrica, pode-se distinguir
duas situações. A represa pode estar limitada pelo fluxo de água que chega a ela, se os
fluxos que chegam não forem suficientes para fornecer água suficiente para girar as
turbinas. Por outro lado, se o fornecimento de água à represa for maior que a pressão
necessária para mover as turbinas, esta represa pode ser ilimitada. Da mesma forma,
uma grande central hidroelétrica pode ser ilimitada dependendo de a quantos
consumidores deve fornecer energia. Ou uma jazida de petróleo pode ser ilimitada se o
número de consumidores for pequeno. Os consumidores podem ser adicionados (para
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consumir eletricidade ou petróleo) fazendo com que o sistema cresça, até o ponto em
que a fonte se torne limitada.

Fig. 3.5. Comparação entre duas fontes de energia: (a) fonte de energia de grande
capacidade, com fluxo de saída suficiente para cada usuário e (b) fonte de energia
limitada, com fluxo disponível fixo por unidade de tempo.

O fornecimento de energia ilimitado (a) contrasta com o fornecimento de energia
limitado (b). Uma fonte ilimitada pode proporcionar energia a qualquer consumidor que
se conecte a ela, como por exemplo os primeiros consumidores de uma central
hidroelétrica. Quando a fonte é limitada, os consumidores têm de adaptar-se a seu fluxo.
O fluxo do riacho que faz girar a roda d’água, um poço de petróleo ou um pequeno
gerador de eletricidade são exemplos de energia limitada pela fonte. O usuário não
pode obter mais energia que a que está disponível regularmente por unidade de tempo.
A palavra demanda é empregada usualmente para definir os esforços feitos pelos
consumidores para obter mais energia. Porém, se a energia estiver limitada pela fonte,
estes esforços estarão fadados ao fracasso. Não se pode aumentar o número de
consumidores a partir do momento em que a energia estiver sendo usada na mesma
velocidade em que é fornecida.
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A luz solar é outro exemplo, uma floresta não pode empregar mais energia por hectare
do que aquela que chega regularmente a cada dia. Uma vez que a floresta está
desenvolvida para captar toda a luz disponível, não é possível prosseguir maximizando
o fluxo energético que produz a partir daquela fonte.
Para sobreviver, os sistemas geram ordem, desenvolvem retroalimentações de energia
e reciclam materiais. Os fluxos de energia podem ser esquematizados em diagramas
com características básicas. As fontes ilimitadas de energia podem suportar o aumento
de consumo e a acumulação de reservas que chamamos de crescimento. Os fluxos de
energia limitada na fonte não podem suportar um crescimento ilimitado e os sistemas
que empregam estas fontes tem de se desenvolver de forma a manter o
armazenamento de energia e de reservas em um nível que o fluxo de entrada possa
suportar.
Já que a energia acompanha todos os processos e fluxos, modelos que empreguem
diagramas de energia de sistemas podem ser utilizados para descrever os diversos
sistemas do nosso planeta, sejam eles naturais ou criados pelo homem. Os diagramas
de energia de sistemas representam as leis da energia. A primeira lei (conservação da
energia) estabelece que a energia que flui para dentro de um sistema deve ser igual
àquela que sai ou fica depositada no sistema. No exemplo da roda d’água movida pela
ação de um fluxo constante de água, a energia potencial da água se converte em
energia cinética e ao mesmo tempo parte desta energia se converte em calor. De
acordo com a segunda lei, a energia dispersa (que não pode ser mais utilizada para
realizar trabalho) deixa o sistema de forma degradada (calor). Nos diagramas, a energia
degradada é sempre mostrada deixando o sistema em direção ao sumidouro de
energia.
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Exercícios para entregar

DATA:

Assunto: A engenharia da sustentabilidade
Nome

RA

Professor
Turma

Campus:

Engenheiros devem utilizar técnicas para medir e avaliar os sistemas de fornecimento
de energia. Para isto, podem utilizar diagramas de energia para estabelecer como se
organizam os sistemas, quais suas retroalimentações e seu formato de maneira a
otimizar o uso da energia disponível.
1- Faça um diagrama do secador de roupa da figura.

2– Faça um diagrama de sua casa e responda às seguintes questões:
a. que tipo de fonte(s) de energia alimenta(m) sua casa?
b.

Se há fontes ilimitadas de energia, identifique-as e justifique por que são
ilimitadas.

c.

Se há fontes limitadas de energia, identifique-as e justifique por que são
limitadas.
Quais as oportunidades para otimizar o uso de energia?

d.
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TEXTO COMPLEMENTAR

Comer também polui

Fernando Reinach
Publicado no jornal Estado de São Paulo
Data: 11/10/2007

Vale a pena comer um tomate? Até o final do século 20 a resposta dependia do
conteúdo calórico e do esforço necessário para obter o alimento. No século 21, essa
equação já não é tão simples.
Imagine um homem primitivo que come o que encontra na natureza. Nesse caso a conta
é simples: se a energia contida em um tomate é superior à energia gasta para obtê-lo,
vale a pena comê-lo. Se um tomate fornece 100 kilocalorias (kcal, medida de energia) e
gastamos 40 kcal para encontrá-lo, o resultado é que, após o esforço, “lucramos” 60
kcal.
CÁLCULO POR ESFORÇO FÍSICO
Imagine agora que o pé de tomate esteja no alto de uma montanha. Após gastar 250
kcal para escalar a montanha, podemos saborear o tomate de 100 kcal. O resultado é
que vamos ficar com mais fome do que antes de iniciarmos a empreitada: um déficit de
150 kcal. É claro que nem os homens primitivos nem os animais sabem fazer essa
conta, mas se a estratégia de alimentação de um ser vivo não seguir esse modelo, ele
simplesmente morre.

CÁLCULO POR RENDA
Imagine o processo decisório típico de um consumidor de tomates no século 20. Ele vai
ao supermercado e descobre que o tomate de 100 kcal custa o equivalente ao salário
de um dia de trabalho. Se ele gastar todo salário com tomates, vai morrer de fome, pois
seu poder aquisitivo não é suficiente para comprar os tomates necessários para mantêlo vivo por um mês. Por outro lado, se o tomate custar o equivalente a um minuto de
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trabalho, vale a pena comprá-lo. Na verdade o cálculo de custo/benefício é basicamente
o mesmo feito pelo homem primitivo. O salário quantifica o esforço necessário para
obter o alimento.

EQUAÇÃO ECOLÓGICA
Agora estamos no século 21 e nosso consumidor de tomates preocupa-se com o meio
ambiente. Ele sabe que os tomates que vai comprar no supermercado, apesar de ainda
conterem as mesmas 100 kcal e custarem o equivalente a um minuto de trabalho, foram
produzidos em uma fazenda distante. Para cultivar o tomate foram utilizados
combustíveis fósseis, tanto para produzir os fertilizantes e arar a terra, quanto para
colher e transportar o tomate para a cidade. Isso sem contar embalagem e refrigeração.
Os gastos de energia na produção do tomate podem ser calculados e, dessa maneira, é
possível determinar o impacto da produção do tomate na liberação de CO2 na atmosfera
e sua contribuição para o aquecimento global. Será que ainda vale a pena obter 100
kcal de alimento a partir de um tomate se foram utilizados quase 300 kcal em
combustíveis fósseis para produzi-lo?

Ecologistas como David Pimentel, da Universidade Cornell, têm se dedicado a fazer
essas contas. Para produzir a comida necessária para alimentar por um dia um
americano médio, são utilizados 5,3 litros de petróleo, quase o mesmo consumido por
seu carro diariamente.

Pimentel calcula que 17% do petróleo consumido nos EUA é usado para produzir
alimentos. Para cada kilocaloria de proteína animal, são necessárias 40 kilocalorias de
combustíveis fósseis. O que Pimentel vem tentando demonstrar é que hoje, nos EUA,
comer polui tanto quanto dirigir automóveis.
Mais informações em: Sustainability of meat-based and plant-based diets and the
environment. American Journal of Clinical Nutrition. vol. 78, pág. 660S.
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Exercícios
1. O texto apresenta três formas de cálculo de custo/benefício, quais destas seria
empregada por um engenheiro convencional?
2. Em quais das avaliações foi incluída a biosfera? Nas outras avaliações o centro é o
homem (antropocentrismo) ou a natureza (ecocentrismo)?
3. O professor H.T. Odum, em seu livro ‘Environment, Power and Society’, publicado
na década de 70, afirma que as batatas são feitas principalmente de petróleo. Após
ter lido o texto complementar, o que você entende desta afirmação?
4. Como podem ser produzidos os alimentos empregando menos combustíveis
fosseis?
5. Em seu entender a agricultura brasileira emprega mais, igual ou menos combustível
fóssil para produzir alimentos que os paises desenvolvidos? Em que argumento
você baseia a sua resposta?
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4. A engenharia da sustentabilidade
MODELOS

Os engenheiros sabem que tudo está baseado em energia. Na busca pela
sustentabilidade, os engenheiros devem utilizar técnicas para medir e avaliar os
sistemas e suas fontes de energia e, para isto, utilizam modelos.
Modelos representam sistemas e os sistemas são constituídos de partes e de suas
interconexões. Nosso planeta (um sistema) é constituído de lagos, rios, oceanos,
montanhas, organismos, pessoas e cidades. Algumas partes são grandes, outras
pequenas. Há processos que interconectam estas partes, às vezes diretamente, às
vezes indiretamente. Pode-se dizer que nosso mundo é um enorme sistema complexo,
mas para que o homem possa compreender este mundo complexo e suas inúmeras
interconexões, criamos modelos. Na aula anterior vimos modelos representando uma
roda d’água, o ciclo da água, uma fazenda e o ciclo de materiais entre as cidades e o
campo.
Para construir um modelo, a primeira coisa a fazer é criar uma caixa imaginária que
contenha nosso sistema de interesse. Desta forma definimos o sistema. A seguir,
podemos desenhar símbolos que representam as influências externas (como as fontes
de energia, ver aula 3), símbolos que representam as partes internas de nosso sistema
e as linhas de conexão entre estes símbolos, que representam relações e fluxos de
materiais e energia. Para que o modelo se torne quantitativo, adicionamos valores
numéricos a cada fluxo. Desta forma, podemos utilizar os modelos para avaliações
quantitativas e para simulações, que permitem acompanhar/prever o comportamento do
sistema ao longo do tempo.

Um modelo simples de um sistema de armazenamento
Vamos começar modelando um sistema simples que contém apenas um processo de
armazenamento (Fig. 4.1.). Apesar de usarmos a água como exemplo do material a ser
armazenado, este modelo se aplica a qualquer tipo de estoque (petróleo, minérios,
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dinheiro, pessoas, livros, etc). A primeira coisa a fazer é criar a caixa imaginária que
contém o sistema que, neste caso, é constituído de um estoque, um fluxo de entrada e
um fluxo de saída. A utilização dos símbolos adequados torna o modelo mais preciso.

Fig. 4.1. Exemplo de modelo de sistema de estoque. O sistema contém um estoque, um
fluxo de entrada e um fluxo de saída.

O fluxo de entrada é provido por uma fonte externa (círculo). O estoque de água no
tanque é representado pelo símbolo de estoque, que alimenta um fluxo de saída para
outro sistema externo. O modelo do diagrama é observado da esquerda para a direita.
Pode-se imaginar o fluxo de água entrando no tanque para depois sair em um fluxo
proporcional à pressão de água no tanque. A água sai do sistema pela direita,
atravessando a fronteira estabelecida para nosso sistema (caixa imaginária). O modelo
representa a primeira lei da energia: a energia disponível na fonte de água entra no
tanque, é estocada como energia potencial (de acordo com a altura da água no tanque)
e à medida que a água sai, parte da energia é perdida por atrito na forma de calor
(segunda lei). A energia perdida no processo é também representada como um fluxo de
calor (não água).
Quanto mais água entra, maior será o depósito e maior o fluxo de saída. Se a entrada
de água for constante, o estoque irá aumentar até que o fluxo de entrada se iguale ao
de saída. Depois disso, o nível de água se mantém constante (Fig. 4.2).
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Fig. 4.2. Representação gráfica para o crescimento de um estoque, como o
representado pelo modelo de armazenamento.

Utilizando a linguagem da energia para entender os sistemas e empregar diagramas de
energia de sistemas permite definir equações matemáticas para cada sistema. As
equações são consistentes com as leis da energia e com os fluxos de materiais de cada
sistema. Estas equações simples podem ser manipuladas para mostrar propriedades
dos sistemas que não são percebidas pela descrição verbal do sistema ou pelos
diagramas. As equações também podem ser utilizadas para proceder simulações.

Equações para um sistema simples de armazenamento
Vamos começar com o modelo simples de armazenamento de água em um tanque (Fig.
4.3). A descrição verbal do modelo apresentado estabelece que a mudança na
quantidade de água do estoque é proporcional à diferença entre os fluxos de entrada e
saída. Agora podemos escrever uma equação para estas palavras com um termo para
“a mudança na quantidade de água” e outro para “diferença entre os fluxos de entrada e
saída”.
Na figura , o fluxo de entrada de água é representado por J. O fluxo de saída deve ser
proporcional à pressão exercida pelo estoque (coluna d’água), ou em outras palavras, o
fluxo de saída é proporcional à quantidade armazenada Q. Dizer que um fluxo é
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proporcional a uma quantidade é o mesmo que dizer que quando a quantidade
aumenta, o fluxo também aumenta. A quantidade com que o fluxo aumenta é
representada por uma constante k1, que é normalmente obtida de dados experimentais.
k1 é chamada de constante pois seu valor não varia à medida que o estoque aumenta
ou diminui.

Fig. 4.3. O sistema de armazenamento contém um estoque (Q), um fluxo de entrada (J)
e um fluxo de saída (k1 x Q).

Verbalizando o modelo mostrado na figura tem-se:

A mudança na quantidade armazenada com o tempo (dQ/dT) é a diferença entre o
fluxo de entrada J e o de saída k1 x Q.

E a equação que corresponde ao modelo verbal é:

dQ/dT = J – k1 x Q
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Esta equação diferencial estabelece a mudança do estoque com o tempo em termos
gerais, sem utilizar ainda valores numéricos. Para um caso particular pode-se encontrar
o valor de J e o de k1 x Q. Por exemplo, sabendo-se que o fluxo de saída de um
determinado depósito de 1000L é de 100 litros por hora, temos que:

k1 x Q = 100 L/h
ou
k1 = 100/Q = 100/1000 = 0,1 h-1

Pode-se também lidar com as mudanças de estoque com o tempo utilizando intervalos
discretos de tempo. Assim

Novo Q = Velho Q + mudança de Q x intervalo de tempo
ou
Q1= Q0 + Q x t

De posse das equações que descrevem o sistema, pode-se construir gráficos que
podem ser comparados com as expectativas do comportamento do sistema e para
verificar se o modelo corresponde ao que acontece no mundo real.
Tomando-se como exemplo o modelo de armazenamento de água e as equações que
descrevem o sistema, pode-se construir uma tabela para acompanhar/prever o
comportamento do sistema com o tempo.
Tomando-se valores de J = 2 L/h, t = 1h e k1 = 0,03 h-1, pode-se acompanhar as
mudanças na quantidade armazenada em um depósito (Q0 = 1 L) que recebe 2 L/h com
um fluxo de saída inicial de 0,03 L (k1 x Q), ver tabela 4.1.
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Tab. 4.1. Mudanças na quantidade armazenada de um depósito de água. Os valores
iniciais são destacados em negrito.
Tempo Fluxo de saída

A

Variação

Quantidade armazenada

t+t

k1 x Q

Q = J - k1 x Q

Q + Q

0

0,00

2,00

1,00

1

0,03

1,97

2,97

2

0,09

1,91

4,88

3

0,15

1,85

6,73

4

0,20

1,80

8,53

5

0,26

1,74

10,28

6

0,31

1,69

11,97

7

0,36

1,64

13,61

8

0,41

1,59

15,20

9

0,46

1,54

16,74

...

...

...

...

299

2,00

0,00

66,66

300

2,00

0,00

66,66

planilha

Excell

com

a

tabela

completa

pode

ser

encontrada

em

www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/. Com os dados da tabela pode-se
acompanhar as mudanças da quantidade ao longo do tempo como mostra o gráfico na
figura 4.4. Observa-se que após aproximadamente 150 h a quantidade armazenada se
estabiliza entre 60 L e 70 L.
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Fig. 4.4. Mudanças na quantidade armazenada de um depósito de água para de
J = 2 L/h, t = 1h e k1 = 0,03 h-1, ver www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/.
Aumentando-se o fluxo de saída (k1 = 0,06 h-1), observa-se que o estoque se estabiliza
após aproximadamente 80 horas, mas a quantidade armazenada cai para 33 L (Fig.

Quantidade armazenada
Q + DQ

4.5).
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Fig. 4.5. Mudanças na quantidade armazenada de um depósito de água para de J = 2
L/h, t = 1h e k1 = 0,06 h-1, ver www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/.
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Este tipo de modelo simples pode ser utilizado para monitorar os vários estoques que
encontramos nos sistemas humanos e nos ecológicos, por exemplo o estoque de
petróleo no planeta. Segundo o relatório anual da British Petroleum Statistical Review
(gcmd.nasa.gov/records/GCMD_BP_WORLD_ENERGY_REVIEW.html)
12

comprovadas mundiais de petróleo em 2007 eram de 1,14 x 10

as

reservas

barris. O consumo

diário foi estimado em 81,53 milhões de barris diários.
Fazendo-se Q0 = 1,238 x 109 barris e k1 x Q = 85,53 x 106 barris/dia, obtém-se:

k1 = 81,53 x 106 barris/dia x 365 dias / 1,14 x 1012 barris

k1 = 0,026 ano-1

Neste exemplo, J = 0, ou seja, não há fluxo de entrada. Observa-se que, se os padrões
de consumo permanecerem os mesmos observados em 2007, não haverá mais petróleo
após cerca de 150 anos (Fig. 4.6). As figuras 4.7 e 4.8 mostram também a variação da
quantidade das reservas mundiais se

o consumo dobrar e

o consumo cair pela

metade, respectivamente.
1,4E+12
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Fig. 4.6. Variação da reserva mundial de petróleo para J = 0, t = 1ano e k1 = 0,026
ano-1, ver www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/.
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Fig. 4.7. Variação da reserva mundial de petróleo para J = 0, t = 1ano e k1 = 0,052
ano-1, ver www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/.
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Fig. 4.8. Variação da reserva mundial de petróleo para J = 0, t = 1ano e k1 = 0,013
ano-1, ver www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/.
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Exercícios para entregar

DATA:

Assunto: Modelos
Nome

RA

Professor
Turma

Campus:

Engenheiros devem utilizar diagramas de energia para avaliar quantitativamente os
sistemas

de

interesse.

Para

isto,

empregam

modelos

para

que

permitem

acompanhar/prever o comportamento do sistema ao longo do tempo.

1 – Suponha que o tanque representado na figura está cheio com 500 L de gasolina. O
fluxo de saída, em litros por minuto, é proporcional à quantidade de gasolina no tanque
(com k1 = 1). Ou seja, quando houver 250 L de gasolina a velocidade de saída cai pela
metade e quando o estoque chegar a 125 L a velocidade de saída do tanque cai para ¼
da velocidade inicial. Qual dos três gráficos descreve o fluxo de saída?

2 - Considerando que o Brasil tem uma reserva de petróleo avaliada em 8,5 bilhões de
barris e que produz 2,1 milhões de barris por dia utilize as planilhas Excell encontradas
em www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/ para responder às seguintes
questões:
a.

Se a produção nacional de petróleo continuar a mesma observada em 2008,
em quantos anos estas reservas estarão esgotadas?

b.
c.

Quanto tempo durarão as reservas se o consumo dobrar?
Qual seria o consumo de petróleo para que as reservas nacionais pudessem
ser utilizadas por 500 anos?
Se o país comprar 500.000 barris por dia no mercado internacional, quanto
tempo durará sua reserva se o padrão de consumo for mantido?

d.
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TEXTO COMPLEMENTAR
Aplicando o modelo de um sistema simples de armazenamento

No exercício 1, vimos como o volume armazenado de um tanque de gasolina cai devido
a um fluxo de saída com k1 = 1. O terceiro gráfico mostra que o tanque se esvazia
rapidamente no início, mas que a velocidade de esvaziamento diminui a medida em que
o estoque de gasolina diminui. A transferência de material e energia sempre segue o
mesmo padrão – a razão de transferência é proporcional à quantidade armazenada.
Este padrão pode ser aplicado à perda de massa de materiais radioativos (decaimento)
ou à diminuição dos preços de produtos no mercado. Nos Estados Unidos, por exemplo,
verificou-se que os preços dos computadores caem em média 3% ao mês. Desta forma,
um laptop que custava U$1.100 em Janeiro, vai custar U$33 menos em fevereiro. Em
março, o computador de U$1.067 custará U$1.035. Desta forma, a queda de preços é
proporcional ao preço inicial.
Outros exemplos podem ser mostrados para ilustrar o comportamento geral da variação
de quantidades armazenadas em depósitos. Baterias de lítio são utilizadas para
alimentar computadores portáteis. Quando não está em uso, uma bateria de lítio (como
todas as baterias) perde uma pequena quantidade de energia. A 30° C a bateria vai
perder 3% de sua carga todos os dias. Quanto de sua carga original irá ser perdida após
nesta temperatura? É fácil chegar a uma estimativa. Se a cada dia 3% é perdido, então,
em sete dias, aproximadamente 21% da carga é perdida. Por isso, a bateria terá cerca
de 79% de sua carga original.
A resposta correta é 80,8%, que é um pouco maior que a estimativa:



No final do primeiro dia, 97% = 0,97 da carga original permanece.



No final do segundo dia, 97% dos 97% ou 0,97 • 0.97 ou 94,09%
permanecem.



No final do terceiro dia, 97% desses 94,09% = 91,27%.

Então, no final da semana 80,8% da carga ainda permanece na bateria.
Do mesmo modo, no final de 10 dias a bateria terá 73,7% da carga original. Esta
estimativa para dez dias não é tão boa como a de sete dias. O que você acha que vai
acontecer se você fizer os cálculos para duas semanas? Estas situações (e muitas
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outras) têm uma característica comum. Em cada caso, a taxa de transferência de
energia (dinheiro ou materiais) é proporcional à quantidade inicial armazenada. Em
outras palavras, todas estas situações podem ser modeladas por um tanque.

Exercícios

1. Estimar quanta energia permanece na bateria de lítio após 15 dias. Compare com o
resultado calculado utilizando o modelo do tanque de armazenamento.

2 - O Ministério da Agricultura relatou que a perda de solo por erosão no estado de
Goiás em 1980 foi de 1%. Utilizando o exemplo da bateria de lítio como guia, suponha
que esta perda anual continua até hoje.

a.

Estime a perda de solo em Goiás em 1990. Faça o cálculo utilizando o modelo
e compare os resultados. Faça o mesmo para 2000.

b.

Estime quanto resta de solo em 2009. Faça o cálculo utilizando o modelo e
compare os resultados. Faça o mesmo para 2020.

c.

Estime o tempo que levará para que Goiás perca metade de seu solo fértil.
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5. A engenharia da sustentabilidade
MODELOS DE CRESCIMENTO

Quando o uso das palavras se conecta a análises quantitativas utilizando diagramas de
sistemas e simulações, obtém-se uma compreensão profunda e rigorosa dos sistemas
de interesse.
Vimos que as diferentes opções para o futuro dependem da capacidade do meio
ambiente em fornecer materiais e energia e à capacidade dos seres humanos de
perceber e compreender que o desenvolvimento depende dos fluxos provenientes da
natureza e é limitado por eles (aulas 1 e 2). Os engenheiros sabem que tudo está
baseado em energia. As fontes de energia controlam todas as coisas, todos os valores e
todas as ações dos seres humanos e da natureza. Quando a energia disponível é
abundante, há crescimento. Se as fontes de energia são exploradas a uma velocidade
superior àquela que o planeta tem condição de regenerar, o crescimento tem de parar
(aulas 2 e 3).
Na busca pela sustentabilidade, os engenheiros devem conhecer as fontes de energia e
avaliar sua disponibilidade de acordo com modelos quantitativos que permitam prever e
acompanhar o uso de cada tipo de energia (aula 4).
Vimos também que a fonte de energia que move o planeta hoje deve esgotar-se em
menos de dois séculos se seu uso se mantiver nos padrões de 2007 (aula 4). Uma das
propostas da humanidade para resolver este problema é a utilização de fontes de
energia renováveis para substituir o petróleo.

Modelo de Crescimento utilizando uma fonte de energia renovável
Este modelo de crescimento (Figura 5,1) possui uma unidade autocatalítica baseada
em um fluxo externo e limitado de energia. Por exemplo, uma floresta em que o
crescimento de biomassa (folhas, troncos, raízes, animais, bactérias, etc) utiliza os
fluxos de entrada regulares de luz solar. Este tipo de fonte de energia é renovável,
porém extremamente limitado (ver aula 3, figura 3.5). A maneira como esta luz solar é
utilizada não pode afetar o seu fluxo. Uma floresta que utiliza a luz solar cresce,
aumentando a sua biomassa até utilizar quase toda a luz solar disponível a cada dia.
Quando a quantidade de biomassa que cresce for igual à quantidade que entra em
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decomposição, a quantidade estocada de biomassa Q se torna constante, e o sistema
entra em estado estacionário.

Fig. 5.1. Diagrama de sistemas do modelo de crescimento utilizando uma fonte
renovável. Ao alto o diagrama completo, abaixo o diagrama simplificado em que k3 = k1
– k2.
J é o fluxo constante de entrada de energia (luz do sol). A energia utilizada pelo
processo de produção é k0 x R x Q. R é a energia que está disponível para uso
adicional: R = J - k0 x R x Q.
A quantidade estocada Q é dada pelo balanço entre a contribuição positiva pelo fluxo de
produção k1 x R x Q, a drenagem por perda k4 x Q e pela retroalimentação do estoque
para auxiliar na produção k2 x R x Q. No exemplo da floresta, a produção de biomassa
k1 x R x Q é proporcional à luz disponível (k0 x R x Q) e à quantidade de biomassa Q já
crescendo. Como em muitos outros modelos de crescimento autocatalítico, a produção
e a retroalimentação são combinados como um fluxo de produção líquida k3 x R x Q,
onde k3 é a diferença entre os coeficientes k1 e k2.
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A morte e decomposição de biomassa k4 x Q é proporcional à biomassa estocada de Q
da floresta e a equação para a variação da biomassa da floresta em cada iteração Q é:

Q = k1 x R x Q – k2 x R x Q - k4 x Q.

Q = k3 x R x Q – k4 x Q.

A quantidade de biomassa a cada instante é dada pela biomassa inicial (Q) somada a
variação Q durante o intervalo de iteração DT:

Q = Q + Q x T

As variações do estoque são multiplicadas por T (mudança no tempo) assim, a
quantidade de variações adicionadas são ajustadas para o intervalo de tempo de cada
iteração.

Fig. 5.2. Representação gráfica para o modelo de crescimento utilizando uma fonte
renovável. A planilha Excell com a tabela completa pode ser encontrada em
www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/ .
Inicialmente, o crescimento de biomassa da floresta Q é quase exponencial, enquanto
existir luz solar que os organismos podem utilizar (Fig. 5.2). A quantidade de biomassa
armazenada Q chega ao estado estacionário no momento em que a luz se torna
limitante e a produção equilibra as perdas devido a depreciação, dispersão, etc.
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Este modelo é apropriado para sistemas naturais (florestas, campos, pântanos, rios,
lagos, oceanos) crescendo por intermédio de fontes que possuem renovabilidade
limitada (sol, chuva, vento, marés, ondas). Um exemplo é um sucessivo crescimento de
uma vegetação em um campo vazio, de ervas que se tornarão árvores. Primeiramente
surgem as ervas que crescem rapidamente, então começam a aparecer arbustos,
mudas de árvores e, finalmente, forma-se uma floresta que utiliza todo o fluxo de
entrada de energia solar e de chuva disponíveis.
Como exemplo da economia pode-se tomar um empreendimento com um fluxo
estacionário de matéria prima, por exemplo, couro. O estabelecimento utiliza o couro
para a produção de cintos e adquire capital para a compra de mais couro. Assim, os
níveis de estoque se nivelam quando o número de cintos é limitado pela taxa de
suprimento de couro. As civilizações humanas que se baseiam em energia com
renovabilidade limitada seguem este modelo.

Experimentando o modelo
A figura 5.3. mostra o gráfico obtido para J = 35, k3 = 0,01, k4 = 0,06 e Q = 0,1.
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Fig. 5.3. Modelo de crescimento utilizando uma fonte renovável. A planilha Excell com a
tabela completa pode ser encontrada em
www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/ .
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Um sistema que possui uma fonte com fluxo constante, que não pode ser mudado pelo
sistema, irá crescer somente até o nível onde utiliza a maior parte disponível desta
fonte. O tipo da fonte determina o tipo do sistema. A fonte limita a energia disponível ao
sistema, R = J / (1 + k0 x Q).
Com a utilização do modelo de crescimento que considera uma fonte limitada de
energia renovável e lembrando do exemplo da floresta, pode-se simular vários eventos
para compreender o crescimento da floresta.
1 – Como o aumento do sol e das chuvas afetaria o crescimento de uma floresta
representada

com
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modelo?
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a

planilha

encontrada

em

www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/ pode-se simular uma entrada maior
de sol e chuva na floresta (J=70). Qual seria o efeito da redução do fluxo de entrada
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Fig. 5.4 Modelo de crescimento utilizando uma fonte renovável, J = 70 (esquerda) e J =
19 (direita), k3 = 0,01, k4 = 0,06 e Q = 0,1. A planilha Excell com a tabela completa pode
ser encontrada em www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/.
Quando J aumenta, a quantidade de biomassa Q aumenta mais rapidamente e o
estoque de biomassa da floresta madura é maior. Quando J diminui, a curva cresce
mais lentamente e a quantidade máxima de biomassa armazenada na floresta diminui
(Fig. 5.4).

2 – Considere uma floresta que esteja na sua fase de crescimento de arbustos.
Aumente o valor inicial de biomassa para Q = 25. Esta floresta suportará uma maior
quantidade de biomassa?
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Fig. 5.5. Modelo de crescimento utilizando uma fonte renovável, J = 45, k3 = 0,01, k4 =
0,06 e Q = 25. A planilha Excell com a tabela completa pode ser encontrada em
www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/.

A curva obtida terá início no eixo vertical, em valor mais alto que o da curva em que Q =
0,1, mas a curva crescerá até o mesmo valor da original (Fig. 5.5). Pode-se mudar o
ponto de partida mas a quantidade de biomassa armazenada na floresta depende de J,
a fonte de energia.

3 – Compare a taxa de crescimento e a quantidade de biomassa armazenada desta
floresta com uma outra que possui altos níveis de decomposição. O que deve ser
modificado para esse tipo de simulação? Porque?
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Fig. 5.6. Modelo de crescimento utilizando uma fonte renovável, J = 35, k3 = 0,01, k4 =
0,12 e Q = 0,1. A planilha Excell com a tabela completa pode ser encontrada em
www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/.
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Para simular o aumento da decomposição da biomassa, aumente k4 (Fig. 5.6). A curva
da floresta modificada cresce mais lentamente e atinge um armazenamento de
biomassa mais baixo que o da floresta original. Com a mesma taxa de produção e uma
maior taxa de decomposição, a floresta não pode desenvolver um estoque tão grande
como o da floresta original.

Modelo de Crescimento utilizando uma fonte de energia lentamente renovável
O modelo de crescimento lentamente renovável possui dois estoques em série (Fig.
5.7). O fluxo de entrada J, vindo de uma fonte externa para o sistema, acumula-se no
primeiro estoque E. O estoque E torna-se uma reserva provedora de recursos para o
crescimento de uma unidade consumidora, alimentando os bens acumulados em Q. Na
ausência da unidade consumidora, uma grande reserva de estoque E se desenvolve
devido aos fluxos de saída serem pequenos. Caso uma unidade de consumo, com uma
retroalimentação que aumenta ativamente este consumo, seja conectada, a quantidade
de bens em Q cresce, mas reduz o estoque E a um valor mais baixo.
A simulação da figura 5.7 inicia-se com uma grande reserva E acumulada antes da
unidade consumidora utilizá-la. O estoque da unidade de consumo Q cresce
rapidamente, retirando mais e mais energia, reduzindo a reserva E.
Com menos energia disponível, a quantidade acumulada Q diminui novamente e a
reserva recupera-se um pouco, pois recebe o fluxo externo e lento J. Apesar da entrada
do fluxo lento, esta é utilizada pela unidade consumidora tão rapidamente quanto é
recebida. Um novo balanço se desenvolve entre os fluxos de entrada e saída, com a
unidade consumidora conseqüentemente abastecida um fluxo menor.
A reserva de energia armazenada E resulta do balanço entre o fluxo de entrada J e dois
fluxos de saída. Conforme mostrado na figura 5.7, as perdas k4 x E são proporcionais
ao estoque E. A utilização de k0 x E x Q para o acúmulo de bens em Q é autocatalítica.
Variações nos bens acumulados em Q resultam do balanço entre a produção (k1 x E x
Q) e as perdas k3 x Q, que representam a depreciação, o consumo e a dispersão dos
bens de Q.
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Fig. 5.7. Modelo de fonte lentamente renovável. Diagramas de energia de sistema e
equações (esquerda) e curva típica de simulação (direita).
Este arranjo, de uma unidade consumidora “autocatalítica”, é encontrado em muitos
tipos de sistemas geológicos, químicos e econômicos. Este modelo pode representar a
maneira com que os recursos estão suprindo a nossa sociedade consumidora de
energia. O tanque de reserva E representa os grandes estoques de carvão, óleo, gás
natural, solo, madeira, e minerais disponíveis há centenas de anos. Nossa civilização
vem crescendo em um ritmo extremamente acelerado, utilizando estas reservas. Se
nosso sistema econômico seguir este modelo simplificado, a civilização terá que ser
reduzida, pois a geração de matéria orgânica (combustíveis e biomassa) é mais lenta do
que a quantidade utilizada.
O modelo também pode representar uma população de peixes e outros animais
aquáticos em uma represa, que resultou do alagamento de uma floresta. A matéria
orgânica que resulta da decomposição das árvores submersas, abastece uma grande
quantidade de peixes por alguns anos. Porém, as populações mais novas devem viver
somente do fluxo de entrada regular da matéria orgânica proveniente do rio que
abastece a represa e da fotossíntese local.

Outro exemplo é o de uma cidade que se desenvolve por meio do desmatamento de
uma floresta virgem. Com o passar do tempo, esta cidade terá de viver de modo regular,
aguardando o crescimento renovável de árvores replantadas e cortando as mesmas de
acordo com seu ritmo de crescimento.
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Exercícios para entregar

DATA:

Assunto: Modelos de crescimento
Nome

RA

Professor
Turma

Campus:

Na busca pela sustentabilidade, os engenheiros devem conhecer as fontes de energia e
avaliar sua disponibilidade de acordo com modelos quantitativos que permitam prever e
acompanhar o uso de cada tipo de energia.
Utilize a planilha Excell do Modelo de Crescimento utilizando uma fonte de energia
lentamente

renovável

(www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/)

para

responder às seguintes questões:

1 – O que aconteceria se estoque do tanque de reserva (E) fosse inicialmente zero?
Neste caso, compare a quantidade possível de consumidores dos bens acumulados em
Q com a quantidade possível quando se tem uma alta reserva em E? Explique.
2 – O que pode ser consumido do depósito Q em longo prazo é sua capacidade de
carga. O que aconteceria com a capacidade de carga se o fluxo de entrada regular
fosse dobrado? Ajuste J=4.
3 – O que aconteceria se não houvesse fluxo de entrada? Ajuste J=0. Explique.
4 – O que aconteceria se a produção dobrasse? (Faça k1 = 0,002) Explique.

5 – O que aconteceria se a produção caísse pela metade? (Faça k1 = 0,0005) Explique.
6 - O que aconteceria se as perdas de Q caíssem pela metade? (Faça k4 = 0,005). E se
dobrassem? (Faça k4 = 0,02) Explique.
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TEXTO COMPLEMENTAR
Energia, Ecologia & Economia
Howard T. Odum
Maio 1974
Adaptado de :
http://www.mnforsustain.org/energy_ecology_economics_odum_ht_1973.htm
”Tivemos apenas que olhar para este extraordinário documento
para perceber que o artigo (originalmente escrito a pedido da
Real Academia Sueca das Ciências) é um dos mais concisos e
ainda mais abrangentes escritos sobre os problemas reais do
mundo. Ao lê-lo, veja por si mesmo.
O homem que produziu este trabalho é Howard T. Odum, Ph.D.,
Diretor do Centro de Wetlands e Professor da Universidade da
Flórida, em Gainesville. No passado, ele foi professor de
Ecologia da Universidade da Carolina do Norte, Cientista Chefe
da Central Nuclear de Porto Rico e diretor do Instituto de
Ciências Marinhas na Universidade do Texas em Port
Arkansas”.
MotherEarth News, Issue No. 27 - May/June 1974

No longo prazo, a

escassez energia é inevitável, se discutem questões sobre a

interação da energia e do ambiente, são criadas em leis, mas à medida que a relação
entre a energia e a economia domina a preocupação pública, muitos estão começando
a ver que existe um sistema único de energia/ecologia/economia. Os líderes do mundo,
no entanto, são principalmente aconselhados por especialistas que estudam apenas
uma parte do sistema.
Em vez de tentar compreender o sistema como único, temos argumentos divergentes e
perigosos sobre o papel do homem na terra e o bem-estar das nações. Muitos modelos
econômicos ignoram o papel da energia, eco ativistas fazem com que governos
desperdicem energia em tecnologias desnecessárias e os falsos deuses do crescimento
causam fome e doenças em grande parte do mundo. Alguns especialistas consideram o
ambiente como um antagonista ao invés de um grande aliado no suporte da biosfera.
Em vez da confusão provocada pela abordagem educativa da civilização ocidental, que
tem como característica isolar as variáveis, devemos buscar o senso comum que vem
da visão global de distribuição de energia. Diagramas de energia muito simples podem
esclarecer quantitativamente várias questões.
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Por exemplo, a Figura 1A mostra a base de produção em interação com as reservas de
combustível, a energia constante de origem solar e o feedback (retroalimentação) do
trabalho realizado na estrutura do sistema. A Figura 1B é a simulação computacional
deste modelo do nosso mundo, mostrando um estado estacionário após o período de
crescimento. Como o reservatório de combustível é drenado, voltamos ao uso da
energia solar como na agricultura simples. Este modelo macroscópico simples, baseado
na visão de mundo que depende da energia, fornece o mesmo tipo de curva de
tendência dos modelos propostos por Forrester Meadows (ver ref. 2). Em face das
grandes mudanças que o mundo vem sofrendo, vamos considerar aqui alguns dos
pontos principais que temos de compreender para que possamos estar preparados para
o futuro.

Figura 1 A. Modelo do mundo do homem e da natureza com base no uso de
combustíveis fósseis e da energia solar. Os fluxos de energia partem das fontes
externas (círculo), interagem e se dispersam na forma de calor. Neste mundo, a reserva
armazenada de combustível ajuda a construir um depósito de estruturas, edifícios,
informação, população e cultura.
Figura 1 B. Curvas resultantes da simulação do modelo na Figura 1A. A reserva de
combustível disponível no mundo foi tomada como 5 X 1019 quilocalorias e a energia
solar convertida para o sistema produtivo de crescimento e de manutenção foi de 5 X
1016 quilocalorias para uma estrutura de 1018 kcal. O pico de crescimento é observado
ao longo de um período de 40 anos e depende das perdas consideradas.
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1. O verdadeiro valor da energia para a sociedade é o de energia líquida, que é o que
resta após descontar os custos para obter e concentrar a energia.

Muitas formas de energia são de baixa qualidade, porque têm que ser concentradas,
transportadas, retiradas das profundezas da terra ou bombeadas de locais longínquos
no mar. Muita energia tem de ser utilizada direta e indiretamente para suportar as
máquinas, as pessoas, os sistemas de alimentação, etc, para produzir a energia. Se se
necessita de dez unidades de energia para levar dez unidades de energia para o ponto
de utilização, então não há energia líquida. Hoje precisamos cavar cada vez mais e
mais fundo para obter energia cada vez mais diluída. A luz solar é também uma energia
diluída que requer trabalho para seu aproveitamento.
Continuamos a expandir a nossa taxa de consumo de energia bruta, mas uma vez que
estamos gastando mais energia no processo de obtenção da energia, estamos
diminuindo nossa porcentagem de produção de energia líquida. Muitas das nossas
propostas de fontes energéticas alternativas requerem mais energia do que aquela que
gastamos nos processos atuais. A Figura 2 mostra energia líquida que resulta após
descontar os custos de obtenção, transformação e manutenção da estrutura para
obtenção de energia.

Figura 2. Diagrama de fluxos de energia mostrando as leis da energia e a diferença
entre a energia líquida e a bruta.
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2. A inflação mundial é em parte impulsionada pela crescente parcela de nossos
combustíveis fósseis que têm de ser utilizada na obtenção de mais combustíveis
fósseis.

Se o dinheiro em circulação é o mesmo ou está aumentando e se a qualidade da
energia que chega à sociedade é menor, porque muita energia tem que ser usada no
processo de obtenção de energia, então, para a sociedade, o trabalho real obtido por
unidade de dinheiro que circulou é menor. O dinheiro compra menos trabalho verdadeiro
de outros tipos e, portanto, o dinheiro vale menos. Como a economia e a utilização total
de energia ainda estão expandindo, estamos enganados ao pensar que o valor total
está em expansão e, se permitirmos que mais dinheiro a circule, a razão
dinheiro/trabalho fica ainda maior. A Figura 3 mostra a circulação de dinheiro, que
constitui o PIB em um contra-corrente ao fluxo de energia.
3. Muitos dos cálculos das reservas energéticas, que supostamente devem oferecer
anos de abastecimento, são feitos considerando a energia bruta, em vez da energia
líquida e, portanto, a duração destas reservas deve ser muito menor do que é muitas
vezes declarado.

Suponha que para cada dez unidades de alguma qualidade do óleo de xisto, proposto
como uma fonte de energia, se usem nove unidades de energia para mineração,
concentração, transporte e para cumprir os requisitos ambientais. Tal reserva poderia
entregar 1/10 de energia bruta e duraria 1/10 do que foi calculado. Líderes devem exigir
dos nossos avaliadores de reservas energéticas que façam os seus cálculos de energia
disponível em unidades de energia líquida. As reservas líquidas de combustíveis fósseis
são desconhecidas, mas são muito menores do que as reservas brutas que são a base
das discussões e decisões que concluem que o crescimento pode continuar.
4. Sociedades competem pela sobrevivência econômica. O princípio de Lotka (ver ref.
3) diz que os sistemas que vencem e dominam, são os que maximizam a sua potência
total disponível em todas as fontes e os que são flexíveis para distribuir a potência entre
as necessidades que afetam a sua sobrevivência.

Os programas de sobrevivência das florestas, mares, cidades, países, maximizam a sua
energia para fins úteis. O primeiro requisito é que as oportunidades de ganho da energia
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que entra devem ser maximizadas. O segundo requisito é a utilização eficaz da energia,
sem desperdício, em comparação com os sistemas alternativos concorrentes. Para uma
discussão mais aprofundada ver Lotka (Ref. 3) e Odum (Ref. 1).

Figura 3. Ciclos de dinheiro e energia.

5. Durante períodos em que há oportunidades para expandir o sistema usando novas
fontes de energia, ocorre um rápido crescimento, mesmo que a geração de resíduos
aumente.

Observamos este tipo de crescimento por concorrência cada vez que uma nova
vegetação coloniza um campo. Há uma rápida expansão para cobrir as superfícies que
recebem a energia disponível. Observa-se primeiro o crescimento precoce das ervas
daninhas, que são pouco eficientes para capturar energia, mas eficazes no crescimento.
Estas estruturas não são duradouras. Recentemente, as comunidades do homem
moderno passaram duzentos anos neste tipo de crescimento, a expansão com o uso de
novas fontes de energia, tais como combustíveis fósseis, novas terras agrícolas e outras
fontes de energia. A cultura ocidental e, mais recentemente, os países do oriente e as
culturas do terceiro mundo, adotaram a crença no crescimento, na medida em que este
seria necessário para a sobrevivência. "Crescer ou perecer" é o que o princípio de Lotka
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exige, mas apenas durante o período em que existam fontes de energia que ainda não
foram exploradas.
6. No momento em que fluxos de energia já foram explorados e não há novas fontes, o
princípio de Lotka exige que os sistemas vencedores não insistam na tentativa de
crescimento infrutífero, mas sim que utilizem todas as energias disponíveis na sua
durabilidade e no aumento da diversidade.

Sempre que um ecossistema atinge o seu estado estacionário, o rápido crescimento é
substituído por uma alta diversidade, de maior qualidade, de mais tempo de vida, mais
controlada e com componentes estáveis. Coletivamente, por meio da divisão do trabalho
e da especialização, o sistema recebe mais energia externa do que aqueles que
utilizavam a energia para o rápido crescimento.
Nossos sistemas devem passar do rápido crescimento como critério de sobrevivência
econômica a um estado estacionário de não crescimento como critério de maximização
da sobrevivência econômica (Figura 1). O tempo depende apenas da existência de
fontes de energia alternativas, como a energia nuclear por exemplo, que podem ou não
ser eficientes.
Ecologistas estão familiarizados com os estados de crescimento e os períodos de
estabilidade, observados em sistemas naturais no seu trabalho rotineiro, mas
economistas foram treinados para o rápido crescimento e, para estes, não existe tal
coisa como um estado estacionário. A maioria dos conselheiros econômicos nunca viu
um estado estacionário, embora os milhões de anos de história do homem se
aproximem deste estado. Apenas os dois últimos séculos viram uma explosão de
crescimento devido á utilização temporária de energia fóssil.

7. Alta qualidade de vida dos seres humanos e a eqüitativa distribuição econômica estão
mais próximas em um estado estacionário do que em períodos crescimento.

Durante o crescimento, a ênfase é sobre a concorrência e grandes diferenças de bemestar econômico e energético se desenvolvem. Exclusão competitiva,

instabilidade,

pobreza e desigualdade de riqueza são características neste período. Durante o estado
estacionário, a concorrência é controlada e eliminada, sendo substituída por sistemas
de regulação, alta diversidade e divisão do trabalho, distribuição uniforme da energia e o
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crescimento ocorre apenas para fins substituição. O amor pela qualidade do sistema
estável substitui o amor pelo ganho líquido.
8. A economia competitiva deve utilizar seus fluxos de energia de maior qualidade para
subsidiar os fluxos de energia de pior qualidade de modo que a potência total seja
maximizada.

Nos ecossistemas, diversidade de espécies permite um melhor aproveitamento das
energias disponíveis. Muitas das espécies que são especialistas em processar energias
residuais recebem subsídios dos componentes mais ricos. O sistema que utiliza o
excesso de energia para produzir um pouco mais de energia, desenvolve mais trabalho
total e mais recursos para sua sobrevivência. De forma semelhante, os combustíveis
fósseis são empregados para manter todos os tipos de bens e serviços da nossa
economia baratos, subsidiando energias alternativas, que com a subvenção podem
gerar benefícios que não seriam capazes de gerar muito sem o subsídio. A figura 4
mostra o papel da diversidade ao utilizar energias e manter flexibilidade para usar as
fontes de energia.

Figura 4. Manutenção estrutural da diversidade com o uso de fontes de energia
secundárias.
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9. Fontes de energia que agora são marginais, sendo apoiadas por subsídios ocultos
com base em combustíveis fósseis, tornam-se menos competitivas quando o subsídio
oculto é removido.
Um corolário do princípio anterior de utilizar energias ricas para subsidiar as marginais é
que as fontes marginais de energia não darão retorno mais tarde, uma vez que não
haverá subsídio. Esta verdade é freqüentemente confundida pelos economistas, que
não reconhecem as diferenças de qualidade das fontes externas de energia. Muitas
vezes, os economistas propõem que as fontes marginais de energia serão
economicamente viáveis mais tarde, quando fontes atuais desaparecerem. Uma fonte
de energia não é uma fonte a não ser que contribua com energia liquida. A capacidade
das fontes marginais decresce a medida que as fontes de subvenção se tornam mais
pobres. A Figura 4 mostra estas relações.
10. Aumentar a eficiência energética, com nova tecnologia não é uma solução, visto que
a maioria das inovações tecnológicas é, realmente, um desvio de subsídios ocultos para
obtenção de energia barata.

A maior parte do progresso de nosso século, obtido com o aumento da eficiência dos
motores, foi realmente alcançado com o desenvolvimento de mecanismos para
subsidiar um processo com uma segunda fonte de energia. Muitos cálculos de eficiência
energética omitem esses insumos. Construímos melhores motores, colocando mais
energia em fábricas mais complexas para a fabricação destes motores. O rendimento
energético em termos de todas as energias recebidas poderá ser menor, não maior.
11. Mesmo nas áreas urbanas, mais de metade do trabalho útil em que se baseia a
nossa sociedade vem dos fluxos naturais de sol, vento, água, ondas, etc, que atuam
sem pagamento em dinheiro. Uma economia, para competir e sobreviver, tem de
maximizar a utilização dessas energias e não destruir estes enormes subsídios
gratuitos. A necessidade de insumos ambientais muitas vezes não é percebida até que
estes faltem.

Quando uma área cresce, pode utilizar algumas novas fontes de energia como
combustíveis e energia elétrica, mas quando se chega a cerca de 50 por cento da área
desenvolvida se começa a destruir e diminuir o apoio necessário para a
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vida e o

trabalho, que era gratuito e despercebido. Neste ponto, o crescimento pode
desfavorecer a competitividade econômica, porque a área tem agora maiores drenos de
energia. Por exemplo, áreas que crescem densamente, como desenvolvimentos
urbanos, podem cobrir áreas que anteriormente eram utilizadas para reprocessar águas
residuais. Como conseqüência, tratamentos de resíduos especiais se tornam
necessários e fluxos monetários e de energia são desviados de obras úteis para
trabalhos que antes eram prestados gratuitamente pela área que foi coberta.
12. A tecnologia ambiental, que duplica os trabalhos disponíveis nos sistemas
ecológicos, é uma desvantagem.

Com o crescimento das zonas urbanas, muita pesquisa tem sido direcionada ao
desenvolvimento de tecnologias para proteger o ambiente dos resíduos gerados,
enquanto muitos ecossistemas são capazes de utilizar e reciclar resíduos em parceria
com a cidade. Solos podem absorver o monóxido de carbono, as florestas absorvem
nutrientes, brejos regulam inundações. Se o crescimento é tão denso que a tecnologia
ambiental é necessária, então, é demasiado denso para ser economicamente viável em
um sistema combinando homem e natureza. Este crescimento implica na concorrência
entre o homem e o seu entorno. O homem como um parceiro da natureza deve utilizar
bem a natureza e isso não significa crescer e pavimentar os ecossistemas, nem
desenvolver indústrias que competem com a natureza para o tratamento das águas e
dos resíduos utilizando uma energia poderia contribuir para a sobrevivência de ambos.

13. A energia solar é muito diluída e os custos para concentrar a energia solar para uso
humano já foi maximizada por florestas e pela produção de alimentos vegetais.

Defensores do uso de energias disponíveis a partir do sol não entendem que a
concentração da energia solar é muito baixa, sendo apenas 1016 quilocalorias por
centímetro cúbico. As plantas constroem minúsculos receptores de fótons que, em
princípio, são os mesmos utilizados pelas células solares. As plantas já maximizaram a
utilização da luz solar, com o suporte de um ecossistema diversificado cujo trabalho
contribui para maximizar esta conversão, como mostrado na figura 5 A. Se o homem e
sua obra substituem uma grande parte do ecossistema, para que ele e os seus animais
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façam o trabalho de reciclagem e de gestão, maior rendimento é obtido na agricultura
(Figura 5 B). Porém, altos rendimentos requerem grandes subsídios dos combustíveis
fósseis na substituição de alguns dos trabalhos (Figura 5 C). Desde que o homem
aprendeu a subsidiar agricultura e a silvicultura com os combustíveis fósseis, a
tecnologia solar torna-se uma duplicação. A tecnologia solar não é e não vai ser um
grande contribuinte ou substituto para os combustíveis fósseis, já que ela não pode
competir sem subvenção da economia do combustível fóssil. Somente alguma
economia de energia é possível em pequena escala, como por exemplo no
aquecimento de água.

14. A energia é medida em calorias, em quilowatts hora e outras unidades, mas a
energia tem uma escala de qualidade que não é indicada por essas medidas.

A capacidade de fazer trabalho para o homem depende da qualidade e quantidade da
energia. A escala de energia vai da luz solar que produz uma planta até o carvão, do
carvão para o petróleo e para a eletricidade.

15. A energia nuclear é subsidiada principalmente pelos combustíveis fósseis e oferece
pouca energia líquida.

Altos custos de mineração, de processamento dos combustíveis, o desenvolvimento
oneroso de plantas de geração de energia, o armazenamento de resíduos e a operação
de complexos sistemas de segurança fazem com que a energia nuclear seja uma das
fontes marginais que acrescentam energia, enquanto são subsidiadas por uma
economia rica. A energia nuclear auto-suficiente e isolada não existe.
Desde que a energia nuclear é marginal, enquanto usa combustíveis fósseis
acumulados pela natureza, e porque a real reserva de combustível nuclear não irá durar
mais que a dos combustíveis fósseis, pode não haver sentido em apresentar a
tecnologia nuclear para a sobrevivência econômica. A figura 4 ilustra o princípio.
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Figura 5 A. O homem é uma pequena parte do ecossistema.
Figura 5 B. O homem é um grande parceiro do sistema agrário baseado somente na luz
do sol.
Figura 5 C. Agricultura subsidiada por combustíveis fósseis como parte de uma
sociedade tecnológica que converte o máximo possível de energia solar.
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16. Estoques de energia substanciais são necessários para a estabilidade de uma
economia contra flutuações, sejam estas de causas naturais ou de ameaças militares.

A frenética corrida para usar o todo o óleo e o gás, que são fáceis de retirar, para obter
um pouco mais de crescimento, não é o caminho para manter a estabilidade política e
militar ou a segurança da comunidade mundial. A estabilidade do mundo requer a deenergização da capacidade de guerra e uma base distribuída regularmente para a
defesa das nações que devem ser equilibradas, sem grandes gradientes de poder que
incentivem a mudança de fronteiras militares.

17. A balanço econômico de um país depende da relação da energia líquida desse país
em relação a outros países, incluindo-se a base de energia dos seus recursos naturais e
de combustível e subtraindo-se sua utilização não produtiva de energia e resíduos.

Os países ricos em energia podem exportar bens e serviços com menos exigência de
dinheiro do que aqueles que têm que usar seu dinheiro para comprar seus
combustíveis. Os países com menos energia tornam-se dependentes da energia de
outros países. Um país que vende petróleo, mas não o usa dentro de seus limites para
desenvolver trabalho útil é igualmente subordinado, uma vez que um grande fluxo de
alta qualidade de energia, sob a forma de bens e serviços técnicos, é externa a este
país. O país com a posição mais forte é aquele com uma combinação de fontes internas
de energia, ricas fontes de informação e estrutura desenvolvida. As relações das fontes
de energia com o balanço econômico são apresentadas na Figura 6.

. 18. Durante os períodos de disponibilidade de energia, muitos tipos de crescimento
podem favorecer a vitalidade das atividades econômicas e a capacidade da economia
para competir. Instituições, consumidores e ajuda econômica aceleram o consumo de
energia.

Concentrações urbanas, alto uso de automóveis, subvenção econômica para o
crescimento, o esgotamento do petróleo, subvenções para o crescimento da população,
publicidade, construção, etc, são dispendiosos em energia tanto para o seu
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funcionamento como para sua manutenção, mas favorecem a vitalidade econômica,
enquanto iniciadores para aumentar o fluxo de energia. O crescimento do sistema é
acelerado durante o período em que há novas fontes de energia para explorar

Figura 6. Diagrama mostrando as fontes e as perdas de energia que afetam o balanço
econômico de um país. Os resultados são melhores quando há equilíbrio entre as fontes
de energia e menor fluxo de resíduos.
19. Durante períodos em que a expansão das fontes de energia não é possível, o
crescimento é desacelerado.

O padrão de concentração urbana e as políticas de estímulo ao crescimento econômico,
que era necessário e bem sucedido em períodos grande oferta de energia, devem
mudar. Tudo isto faz sentido e é um lugar comum para aqueles que estudam vários
tipos de ecossistemas, mas os conselheiros econômicos devem aprender sobre o
estado estacionário e seus critérios para o sucesso econômico. Os países com grandes
investimentos na atividade econômica concentrada terão graves problemas.

20. São conhecidos os sistemas da natureza em que a mudança do rápido crescimento
ao estado estacionário ocorre gradualmente, mas outros casos são conhecidos em que
a mudança é marcada pela queda e destruição total do sistema de crescimento antes do
aparecimento do regime de estado estacionário.
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Como a verba para pesquisa e desenvolvimento é abundante durante períodos de
crescimento, mas não em períodos de estabilidade ou declínio, existe um grande perigo
de que o desenvolvimento do estado estacionário não esteja pronto quando necessário.
Atualmente, as ações humanitárias no mundo se direcionam de tal forma à assistência
médica, fome e epidemias que nenhum país está autorizado a desenvolver suas
próprias reservas. Esta prática assegura que nenhum país vai passar fome até que
todos

nós

juntos

passemos

fome

quando

as

reservas

já

não

existirem.

As doenças crônicas tinham o papel de regular o tamanho da população. Com o homem
como regulador, desenvolveram-se dispositivos para o controle da mortalidade infantil e
para a morte misericordiosa na velhice, mas mesmo no período dos modernos milagres
médicos de alta energia, a energia total do sistema de cuidados médicos é função do
total de energia do país e, como a energia per capita vai cair, a energia para a medicina
per capita também cairá. Assim, o papel das doenças voltará a ser o de regular o
sistema da população. Doença crônica foi um grande regulador natural de energia
barata.
Epidemia é outra coisa. Os sistemas da natureza normalmente usam o princípio da
diversidade para eliminar epidemias. Vice-versa, a doença epidêmica é um dispositivo
da natureza para eliminar a monocultura, que pode ser intrinsecamente instável. Ao
homem é permitido um alto rendimento de várias monoculturas, incluindo a sua própria
alta densidade populacional, o papel retirado dos pinheiros, o arroz, etc. Mas este
milagre é permitido apenas durante o tempo que há energia para proteger estas formas
artificiais de cultura. Na falta de energia, a doença irá restaurar o sistema de alta
diversidade biológica.
A terrível possibilidade que temos diante de nós é que haverá, pela insistência dos
conselheiros econômicos, a continuação do crescimento, com o esgotamento da
energia. Não haverá reserva para uma mudança, para manter a ordem e para manter
um período em que populações devem diminuir. Doenças do homem e dos seus
sistemas de produção vegetal poderão ser planetárias e repentinas se a razão
população/alimento e os sistemas médicos forem levados ao máximo em um momento
de queda de energia líquida. Em algum momento, instalações de energia nuclear, de
perfuração de petróleo e os aglomerados urbanos permanecerão vazios e melancólicos
por falta de combustível e tecnologia suficientes para mantê-los em operação. Um novo
ciclo de dinossauros terá ocorrido. O homem vai sobreviver, já que é capaz de se reprogramar facilmente ao que o ecossistema oferece e enquanto não se esquecer quem
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serve a quê. O que é bom para o ecossistema é bom para o homem. No entanto, as
culturas que insistirem em que apenas o que é bom para o homem é bom para a
natureza podem passar e serem esquecidas como o resto.
Houve uma famosa teoria da paleoecologia, chamada ortogênese, que sugeria que
alguns dos grandes animais do passado eram parte de sistemas que foram travados por
mecanismos evolutivos, pelos quais os maiores dominavam os pequenos. O mecanismo
tornou-se tão fixo que levou o tamanho dos animais para além do ponto de
sobrevivência, quando as espécies foram extintas. Talvez isso, seja a principal questão
da ecologia, economia e energia. Terá o sistema dos humanos congelado em sua
direção ortogênica em direção aos acidentes culturais ou a grande atividade criativa do
mundo rico em energia já sente a necessidade de mudança? Alternativas já estão sendo
experimentadas pelos nossos jovens para que estejam prontos para a transição gradual
a um estado estacionário, que mantenha o melhor de nossa recente evolução cultural
em novas, mais miniaturizadas, mais diluídas e mais delicadas relações homemnatureza?
Ao olhar em frente, os Estados Unidos e alguns outros países podem ter a sorte de
serem forçados, pela alteração da disponibilidade de energia, a examinar a si, seu
crescimento e mudar sua cultura para o estado estacionário com antecedência
suficiente, de modo a estarem prontos, com alguns modelos estabelecidos antes que o
mundo como um todo seja forçado a isso. Uma visão mais cautelosa é a que se tem
hoje do comportamento da Alemanha e do Japão, que têm pouca energia própria e
pressa em crescer economicamente utilizando oleodutos e navios-tanque de energia
importada, jogando fora o que era estável e seguro para se tornarem ricos, por um curto
período; macaco vê, macaco faz.
Qual é a resposta geral?
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Academy of Sciences 8, 147—188 (1922).
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Exercícios

Quais os mecanismos de regulação utilizados pela natureza que gastam pouca energia
e são duplicados pela tecnologia ambiental? Dê exemplos práticos.
Como é descrita uma epidemia no texto? Quais dos princípios enunciados no texto
tratam de epidemias?
Quais os tipos de energia alternativa que só podem ser utilizados com o subsídio dos
combustíveis fósseis? Analise o caso do biodiesel.
Compare as figuras 3 e 6 e descreva os principais fluxos de energia e material.
Responda às questões colocadas por H. T. Odum no final do texto.
Este artigo foi publicado em 1974. Observe as datas dos trabalhos citados nas
referências e discuta se estes trabalhos ainda são atuais em nossos dias.

86

6. A engenharia da sustentabilidade
MODELOS DE CRESCIMENTO
Modelo de Crescimento utilizando uma Fonte Não-Renovável
O modelo de crescimento que utiliza uma fonte não-renovável (Figura 6.1) representa o
consumo de um recurso armazenado que não é reposto. Como não há fluxos de
entrada, estes recursos são chamados não-renováveis. Por exemplo, um tronco de
árvore derrubado por uma tempestade é um grande estoque de madeira disponível para
a alimentação de besouros. A população de besouros vai crescer exponencialmente ao
se alimentar desta madeira. Como a quantidade desta madeira diminuirá rapidamente, a
população de besouros desaparecerá assim que toda a madeira for consumida.

Fig. 6.1. Diagrama de sistemas do modelo de crescimento utilizando uma fonte não
renovável.
Ao alto o diagrama completo, abaixo o diagrama simplificado em que k3 = k1 – k2.
Na figura 6.1, E é o estoque de recursos não-renováveis utilizados pelos consumidores
Q a uma taxa k0 x E x Q, que depende tanto da quantidade de recursos E (a madeira)
como da quantidade de consumidores armazenados em Q (os besouros). A produção
de consumidores (besouros, k1 x E x Q) é função da quantidade de recursos E e da de
consumidores Q. O termo k2 x E x Q representa a retroalimentação dos consumidores.
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A variação na quantidade de consumidores em Q resulta de um balanço entre a
produção, a retroalimentação e as perdas k4 x Q (dispersão e mortalidade). Os fluxos
de produção e retroalimentação no loop autocatalítico são combinados em um único
termo, k3 x E x Q, onde k3 = k1 – k2. Ao final de cada ciclo (T), a quantidade dos
consumidores Q (besouros) é igual ao número inicial de besouros Q somado a Q e
multiplicado pelo intervalo de tempo do ciclo:

Q = Q +Q x T

Fig. 6.2. Representação gráfica para o modelo de crescimento utilizando uma fonte não
renovável. A planilha Excell com a tabela completa pode ser encontrada em
www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/.
Na simulação (Fig. 6.2), os estoque de besouros em Q cresce, mas retorna a zero, a
medida que a reserva de energia se esgota.
Este modelo representa sistemas que utilizam estoques que não são renovados. Um
exemplo da economia pode ser o de uma cidade próxima a uma jazida de ouro.
Enquanto a jazida é explorada, a cidade aumenta seus rendimentos devido à extração
do ouro. Quando a mina se esgota, a economia da cidade se desacelera até que todos
os seus habitantes partam para outras cidades, o que pode resultar em uma “cidade
fantasma”.

Experimentando o modelo
A figura 6.3 mostra o gráfico obtido para E = 160, k3 = 0,001, k4 = 0,03 e Q = 0,1.
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Fig. 6.3. Modelo de crescimento utilizando uma fonte não renovável. A planilha Excell
com a tabela completa pode ser encontrada em
www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/.

1 – O que aconteceria com a população de besouros se a derrubada das árvores na
tempestade fosse maior? A população de besouros aumentaria, teria vida mais longa,
ou ambas as coisas?
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Fig. 6.4. Modelo de crescimento utilizando uma fonte não renovável para E = 250, k2 =
0,00001, k1 = 0,001, k4 = 0,03 e Q = 0,1. A planilha Excell com a tabela completa pode
ser encontrada www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/ .
Aumentando-se o valor de E, ou seja, a quantidade armazenada em E, observa-se que
Q (besouros) cresce mais rapidamente e desenvolve um grande estoque, mas que este
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não pode durar por muito tempo caso o recurso (troncos) seja utilizado muito rápido
(Fig. 6.4).
2 - Aplicando este modelo, qual sua previsão para a economia mundial caso fossem
encontrados novos grandes depósitos de combustível fóssil? O sistema utilizaria o
combustível de maneira mais rápida ou o combustível sustentaria a economia por mais
tempo?
Caso este modelo seja aplicado à utilização dos combustíveis fósseis pela nossa
civilização, encontrar mais estoques de combustível pode significar a aceleração do
tempo de esgotamento (Fig. 6.4).

3 – O que aconteceria com os troncos E e os besouros Q se a população de besouros
fosse 100 vezes maior? Explique o resultado utilizando o exemplo dos besouros e
cidade baseada na mineração.
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Fig. 6.5. Modelo de crescimento utilizando uma fonte não renovável para E = 250, k1 =
0,001, k2 = 0,00001, k4 = 0,03 e Q = 10. A planilha Excell com a tabela completa pode
ser encontrada em www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/ .

Se a quantidade de besouros fosse 100 vezes maior (mude Q de 0,1 para 10), a
madeira seria utilizada mais rapidamente e, consequentemente, os besouros seriam
produzidos mais rapidamente (Fig. 6.5). Aplicando este modelo para a cidade
dependente da mineração, pode-se supor que a cidade já existia quando a mineração
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foi aberta. Neste caso, já contando com as pessoas e a estrutura da cidade préexistente, o minério seria explorado mais rapidamente e a cidade se desenvolveria a
uma velocidade maior do que aquela que fosse estabelecida a partir do início da
mineração.

4 – Que efeito seria causado se a espécie de besouros tivesse um crescimento mais
eficiente? Mude o k1 para 0,0015. O que aconteceria com Q? e com E? Assuma então
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Fig. 6.6. Modelo de crescimento utilizando uma fonte não renovável para E = 250, k2 =
0,00001, k1 = 0,0015 (esquerda) e k1 = 0,0004 (direita), k4 = 0,03 e Q = 10. A planilha
Excell com a tabela completa pode ser encontrada em
www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/.
Quando o crescimento da população de besouros é mais eficiente para utilizar os
troncos de madeira, uma grande população se desenvolve rapidamente. Toda a
madeira é consumida. Se a taxa de crescimento for menos eficiente, a quantidade de
besouros aumenta lentamente e a madeira não é completamente consumida (Fig. 6.6).
5 – O que mudaria se houvesse um aumento na taxa de mortalidade dos besouros?
Como Q e E mudariam? Simule e explique seus resultados.

Aumentando o valor de k4 para 0,005, verifica-se que a alta taxa de mortalidade faz com
que a quantidade de besouros armazenada em Q diminua e que a reserva E seja
utilizada mais lentamente (Fig. 6.7).
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Fig. 6.7. Modelo de crescimento utilizando uma fonte não renovável para E = 250, k2 =
0,00001, k1 = 0,001, k4 = 0,05 e Q = 10. A planilha Excell com a tabela completa pode
ser encontrada em www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/ .

Modelo de crescimento utilizando duas Fontes: Renovável e Não-Renovável
No modelo das duas fontes (Fig. 6.8), a energia para o crescimento do estoque de
consumidores em Q vem de duas fontes, uma fonte renovável J e outra em que a
energia é retirada por um estoque que não é reabastecido, o estoque não-renovável E.
Este modelo combina outros dois modelos (o que usa apenas uma fonte renovável e o
que emprega apenas uma fonte não renovável). As equações são, portanto, uma
combinação das equações dos dois modelos mais simples.
Este modelo oferece uma perspectiva de nossa própria sociedade global. A economia
mundial cresceu baseada tanto nos combustíveis fósseis quanto em fontes renováveis.
Caso o modelo esteja correto, a economia terá de ajustar-se de forma a utilizar menor
quantidade de combustíveis fósseis não-renováveis para que estes não se esgotem.
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Fig. 6.8. Diagrama de sistemas do modelo de crescimento utilizando uma duas fontes.

No diagrama (Fig. 6.8), o estoque de energia não-renovável E, localizado fora do
sistema, diminui por uso, k4 x E x Q. No símbolo de interação, parte da energia é
transformada em fluxo de produção k7 x E x Q. O fluxo de energia k0 x R x Q é
proveniente da fonte de energia renovável J e o segundo símbolo de interação é
utilizado para gerar o fluxo de produção k3 x R x Q. A energia renovável disponível R é
a diferença entre o fluxo de entrada J e sua utilização. A quantidade armazenada em Q
resulta de um balanço entre os dois fluxos de entrada de produção e as perdas k8 x Q
que são proporcionais ao estoque.
Como indicado e explicado nos modelos anteriores, a produção bruta e os loops de
retroalimentação da produção estão combinados com um coeficiente representando as
contribuições da produção líquida (k7 e k3).
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Fig. 6.9. Representação gráfica para o modelo de crescimento utilizando uma fonte
renovável. A planilha Excell com a tabela completa pode ser encontrada em
www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/.
A simulação na figura 6.9 é típica, com os recursos não-renováveis E sendo reduzidos a
medida que a quantidade armazenada em Q aumenta. Q diminui novamente até que a
reserva de energia desapareça.
Um exemplo que pode ser representado por este modelo é o crescimento de população
de micróbios que decompõem uma pilha de folhas caídas das árvores. A quantidade de
micróbios cresce rapidamente, porém quando a pilha de folhas acaba, a população de
micróbios diminui para um número que consiga sobreviver com as folhas que caem
regularmente.
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Exercícios para entregar

DATA:

Assunto: Modelos
Nome

RA

Professor
Turma

Campus:

Na busca pela sustentabilidade, os engenheiros devem conhecer as fontes de energia e
avaliar sua disponibilidade de acordo com modelos quantitativos que permitam prever e
acompanhar o uso de cada tipo de energia.
Utilize a planilha Excell do Modelo de Crescimento utilizando duas fontes de energia
(www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/disciplinas/)

para

responder

às

seguintes questões:

1 – Caso mais combustíveis sejam encontrados na reserva E, a quantidade armazenada
em Q atingirá seu pico máximo? Esta quantidade durará por longo tempo? Mude E=200
e explique.
2 – Suponha que a poluição diminua o fluxo de entrada dos recursos renováveis J.
Como o estoque em Q será afetado? Diminua J para 15 e explique.
3 – Caso a taxa de depreciação de sociedade aumente de acordo com o tempo de vida
das estruturas, como isso afetaria a quantidade acumulada em Q? Mude k8 para 0,1 e
explique os resultados.

4 – Caso a simulação inicie-se com alto valor de Q, o gráfico vai diferir da forma
original? Mude Q para 10, descreva a mudança nas curvas e explique os resultados
utilizando exemplos.
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TEXTO COMPLEMENTAR
- Sistema Complexo e Auto-Organização Conceitos Importantes para Compreender a Interação
entre Sistema de Produção e Meio Ambiente

“A manutenção da organização na natureza não é – e não pode ser – realizada por uma
gestão centralizada, a ordem só pode ser mantida por uma auto-organização.
Os sistemas auto-organizadores permitem a adaptação às circunstâncias ambientais;
por exemplo, eles reagem a modificações do ambiente graças a uma resposta
termodinâmica que os torna extraordinariamente flexíveis e robustos em relação às
perturbações externas. Queremos sublinhar a superioridade dos sistemas autoorganizadores em relação à tecnologia humana habitual, que evita cuidadosamente a
complexidade e gere de maneira centralizada a grande maioria dos processos técnicos.”
Biebrancher C.K., Nicolis G. e Schuster P.
Relatório encaminhado às Comunidades Européias,
citado por Prigogine [1]

Uma importante percepção, da relação entre a produção e o meio ambiente, é que
maior parte das emissões para o meio ambiente tem múltiplos efeitos e que a maioria
dos efeitos possuem múltiplas causas [2]. Está é uma clara constatação da complexa
relação entre sistemas produtivos e ecológicos. Outra percepção é que os sistemas
produtivos são organizados em base do planejamento humano, enquanto os sistemas
naturais são auto-organizáveis. As emissões dos sistemas produtivos e o uso de
recursos dos sistemas naturais são um fator de desorganização dos ecossistemas – por
estarem acima da capacidade de suporte. O encaminhamento de soluções, para a difícil
convivência entre os sistemas feitos pelo homem e os ecossistemas, depende do
entendimento da dinâmica da interação complexa entre os sistemas produtivos e os
ecológicos e – certamente - da incorporação deste conhecimento aos processos de
gerenciamento e de engenharia.
Quando se emprega o termo complexidade e auto-organização o trabalho que mais
freqüentemente é citado é o de Ilya Prigogine. Da ampla obra de Prigogine (Prêmio
Nobel de Química) são citados dois livros, para aqueles que queiram fazer leituras mais
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extensas sobre o assunto, um com o sugestivo nome “O Fim das Certezas” [1], dirigido
para os que desejam compreender a “nova” forma de percepção da natureza, e outro
intitulado “Self-Organization in Nonequilibrium Systems” [3], contendo uma abordagem
físico-química formal. Além de Prigogine, outros influentes pensadores (Haken, Eigen e
Schuster, Maturana e Varela e Kauffman entre outros) têm contribuído para o
desenvolvimento do conceito de complexidade e auto-organização. As implicações das
teorias desenvolvidas interrelacionadas com complexidade e auto-organização tem sido
exploradas em vários campos: o estudo dos sistemas sociais humanos [4-6],
organização humana [7 e 8], economia [9-12], governança [13 e 14], planejamento [15]
e ecologia [16], entre outros.

Neste texto complementar decidiu-se por apresentar alguns conceitos, sem abordar o
formalismo matemático e sem a pretensão de esgotar o assunto, com o intuito de
apresentar os conceitos de Sistema Complexo e Auto-Organização. Conceitos
importantes para Compreender a Interação entre Sistema de Produção e Meio
Ambiente.

Alguns conceitos
De início é importante dar uma descrição e uma definição do que é um sistema
complexo. Considerando um sistema aberto (o que significa que pode trocar matéria e
energia com o ambiente), composto por dois sub-sistemas, A e B, que interagem entre
si. Quando no sub-sistema A ocorre uma modificação, passando para o estado A1, a
interação com o sub-sistema B, resulta no estado B1. Sendo as interações recíprocas, B
também interage com A, o estado A1 passa para A2. Neste exemplo foi estabelecida
uma relação cíclica, de retroalimentação, que pode ser representada de várias formas:

Entrada  A  B  A1  B1  A2  ...  Dissipação

ou
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O sistema aberto com retroalimentação é chamado de sistema complexo [17].
Dependendo das condições em que ocorrem as interações, pode ocorrer que no final de
um determinado número de ciclos, o estado do sistema acaba sendo modificado.
Levando em conta a dinâmica das interações, são três as possibilidades [17]:
Auto-catálise. Quando as retroalimentações entre A e B são positivas (um incremento
em A resulta em um incremento em B e vice-versa) o sistema é descrito por um modelo
de crescimento auto-catalítico. O crescimento do sistema estará limitado aos fluxos de
entrada e de dissipação do sistema.
Auto-inibição. No caso de uma retroalimentação negativa o sistema deverá alcançar o
ponto zero, a não ser que o fluxo de entrada e dissipação compensem os efeitos de
inibição dos processos de retroalimentação negativa.
Autocontrole. Quando as interações entre os sub-sistemas A e B se ajustam às
variações dos fluxos de entrada e de dissipação. Cabe destacar, que além da
retroalimentação, estruturas redundantes em paralelo também podem contribuir no
autocontrole do sistema [18].
A retroalimentação pode promover a reestruturação do sistema, isto pode resultar em
estabilidade e aumento da eficiência dos processos. Na realidade, a dinâmica e a
reestruturação não são dois processos diferentes. O sistema complexo se transforma
construindo estrutura que regula a dinâmica dos processos. A reestruturação do sistema
permanece ativa sempre que houver uma entrada de energia disponível, caracterizada
por: (a) ciclos repetitivos (retroalimentação), (b) maior troca com o meio externo,
desenvolvendo estrutura (aumento da ordem) e (c) controle autônomo da própria
atividade. Quando estas condições estão estabelecidas, sem intervenção externa ao
sistema e de forma imprevisível, se diz que é um sistema complexo que possui autoorganização. Para estes sistemas complexos tem se proposto diferentes denominações:
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Autopoiese [19], Sistema Adaptativo Complexo [20] e Sistema Auto-Organizável [21 e
22]. A ultima denominação, sistema auto-organizável, parece a mais adequada para
este texto, por ser mais de aplicabilidade mais geral [17].
Sob uma abordagem termodinâmica, considerando os processos de transformação de
energia e o comportamento dos sistemas nesses processos, são três as condições
possíveis:

O sistema em equilíbrio termodinâmico.
O sistema próximo ao equilíbrio.
O sistema longe do equilíbrio.

Dois princípios da termodinâmica são de grande utilidade no estudo dos sistemas: o
primeiro e o segundo princípio. Os enunciados dos dois princípios são: “A energia do
universo é constante (1º princípio da termodinâmica)”. “A entropia do universo cresce na
direção de um máximo (2º princípio da termodinâmica)”.
O segundo princípio permite estabelecer uma importante diferença entre a condição (1)
de equilíbrio com as condições (2) e (3) de não equilíbrio. No caso de estabelecido o
equilíbrio termodinâmico a entropia, que em termos amplos e simples pode-se dizer que
é uma medida da quantidade de desordem de um sistema, não muda (dS = 0). Em
outras palavras, o sistema em equilíbrio atinge o máximo de desordem possível, o
sistema está “morto”. O segundo princípio se refere ao universo, portanto, se aplica a
qualquer sistema isolado (sistema que não troca matéria nem energia com o ambiente).
Porém, na prática os sistemas isolados são uma aproximação da realidade, aplica-se o
conceito ao universo ou em alguns casos muito particulares pode-se considerar que o
sistema é isolado, quando são desprezadas as pequenas trocas de energia e de
matéria que possam ocorrer. Já no caso de não equilíbrio termodinâmico, e sabendo
que o universo caminha para um estado de equilíbrio (máxima entropia, segundo
princípio da termodinâmica), pode-se escrever dS  0 (a desordem aumenta) ao longo
do tempo no universo (sistema isolado).
Para o caso dos sistemas que trocam energia e matéria com o ambiente são
distinguidos dois termos de variação de entropia: deS e diS, que são a variação de
entropia transferida do ambiente para o sistema e a variação de entropia do interior do
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sistema, respectivamente. O sistema aberto pode importar matéria ou energia de baixa
entropia (deS  0), numa linguagem simplificada pode-se dizer que o sistema “importa
ordem”. No caso do sistema ter atingido um estado estacionário tem-se: deS = - diS  0,
o decréscimo de entropia é compensado pelo aumento de entropia do interior do
sistema. Vale a pena fazer uma diferença entre a condição de equilíbrio e de estado
estacionário. No equilíbrio o sistema não troca energia com o ambiente, a entropia não
muda por ter atingido o seu valor máximo. Já no estado estacionário a entropia não
muda por causa da compensação entre os fluxos de entropia transferida pelo ambiente
e pelo fluxo de entropia do interior do sistema. Está é uma condição particularmente
importante de funcionamento dos ecossistemas e da biosfera [1 e 17]:

dS = deS + diS = 0

Em um sistema aberto, sob o fluxo de energia intenso, estruturas dissipativas
determinam que a entropia do sistema diminua (aumento da ordem) [3 e 23]. A figura 1
mostra algumas representações de sistemas complexos, que numa linguagem simples,
“aumentam a sua ordem” a custas da “entrada de ordem” e da “dissipação de
desordem”.

Aspectos importantes da interação entre sistema produtivo e natural
Os dois sistemas representados na figura 1 (sistema natural e sistema produtivo) são
ambos sistemas complexos (sistemas abertos com retroalimentação) com grandes
diferenças entre si.
O sistema natural é um sistema auto-organizável com as características próprias deste
tipo de sistema (ciclos repetitivos, desenvolvimento de estrutura e controle autônomo).
Além disto os sistemas naturais são constituídos por sub-sistemas (ecossistemas) e
componentes (seres vivos) com as mesmas características que o sistema que os
contêm (a biosfera): são auto-organizáveis e trabalham em estado estacionário longe do
equilíbrio termodinâmico.
Diferentemente, os sub-sistemas que constituem o sistema produtivo (as empresas e
suas máquinas) funcionam em condições próximas do equilíbrio termodinâmico e não
são sistemas autônomos, portanto, não são sistemas auto-organizáveis. As empresas e
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as máquinas são concebidas para trabalharem próximas do equilíbrio, pois nestas
condições são linearizáveis e controláveis. Todas as máquinas concebidas pelo homem
são governáveis e, neste sentido, são denominadas de máquinas banais: possuem uma
estrutura interna que define uma relação especifica e não alterável entre a entrada
(input) e a saída (output).

Fig. 1. Representação de um sistema natural (A) e de um sistema produtivo (B)

A empresa-máquina é uma concepção que está arraigada nos administradores, Capra
[24] cita Senge sobre a teoria mecânica da administração:
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“A metáfora da máquina é tão poderosa que molda o caráter da maioria das empresas.
Elas se tornam mais semelhantes a máquinas do que a seres vivos porque é assim que
os seus membros as concebem”.
Porém, as empresas interagem fortemente com o sistema social e econômico que é de
natureza mutável. Por esse motivo, as entradas (input) sob controle social e econômico
não são controláveis nem previsíveis e, portanto, os resultados (output) são distantes
dos planejados pela empresa-máquina. Diante da dificuldade encontrada pela
administração num mundo cada vez mais complexo várias metáforas das organizações
tem sido desenvolvidas: como organismo (desenvolvimento, adaptação), como cérebro
(aprendizagem organizativa), como cultura (valores, crenças), como sistema de governo
(conflitos de interesse, poder) entre outras várias metáforas.
Neste contexto, vale a pena mais uma vez tirar – se por ventura houver - a seguinte
dúvida: sistemas produtivos são um sistema complexo com as mesmas características
dos sistemas naturais?
Considerando somente os processos físico-químicos no sistema produtivo e levando em
conta as características que foram apresentadas dos sistemas complexos, a resposta
para está questão é não: o sistema produtivo e seus componentes (fábricas, máquinas e
seus processos) não são auto-organizáveis são planejados para trabalharem próximo
da condição de equilíbrio. A dificuldade do controle das empresas é devida aos
estímulos imprevisíveis da sociedade e da economia.
Se forem considerados os sistemas sociais e econômicos, especialmente, os processos
de aprendizado destes sistemas (o aprendizado está tão presente que se empregam na
administração conceitos como “administração do conhecimento”, “capital intelectual” e
“aprendizado das organizações), percebe-se que estes sistemas possuem as
características dos sistemas vivos. Porém, é necessário fazer uma distinção clara que
os sistemas feitos pelo homem (aqui estamos fazendo especial referência ao sistema
produtivo) não são sistemas complexos auto-organizáveis.
Entretanto, tem que ser ressaltado que a metáfora administrativa da organização como
um ser vivo é uma concepção que coloca em foco a necessidade de compreender
melhor o funcionamento dos ecossistemas e de incorporar nos sistemas produtivos
aspectos importantes de sua lógica de funcionamento.
Outra diferença importante, entre os sistemas naturais e os sistemas produtivos, sob
uma abordagem termodinâmica, é que os sistemas produtivos não trabalham em estado
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estacionário (dS  0). Levando em conta o segundo princípio da termodinâmica, que os
processos continuamente caminham para seu estado de maior entropia, resulta em: dS
 0 (aumento da desordem). Lembrando que num sistema aberto há dois fluxos de
entropia, tem-se:

dS = deS + diS  0

Vale a pena lembrar, que de forma geral, a empresa como instituição é entendida como
uma entidade administrativa e financeira cujo objetivo predominante é o crescimento e a
acumulação interna de capital [25]. Para que se tenha o crescimento e o acúmulo de
capital os componentes internos do sistema produtivo trabalham de forma a aumentar a
sua estrutura de forma ilimitada (“importando ordem”, deS  0, seguindo um modelo de
crescimento auto-catalítico
Nesta condição de aumento continuo da estrutura interna, os fluxos de entropia de
entrada e de dissipação mantém-se a seguinte desigualdade:

- deS  diS

Enquanto os ecossistemas funcionam em condições próximas às estacionárias (o fluxo
da “importação de ordem” tem um valor próximo ao fluxo de “desordem dissipada”), os
sistemas produtivos geram estruturas organizadas dissipando maior desordem que a
ordem que conseguem internamente.
Na figura 2 de forma simplificada está representada alguns aspectos da biosfera
(sistema ecológico, sistema produtivo e o meio ambiente) e os fluxos de matéria e
energia.
O fluxo (A), na figura 2, representa a entrada de energia difusa proveniente do sol. Esta
fonte de energia e os recursos materiais presentes no meio ambiente (nutrientes e CO2,
por exemplo) são empregados pelo sistema ecológico, que é um sistema complexo
auto-organizável, para aumentar a sua ordem interna (diminuir a entropia).
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Fig. 2. Representação da biosfera com seus principais fluxos de energia e matéria: (A)
energia solar; (B) e (C) dissipação de calor; (D) materiais e energia residuais das
atividades humanas; (E) recursos da natureza; (F) combustíveis fosseis.

Os fluxos (B) e (C) são de dissipação de calor, energia que não pode ser mais
reaproveitada, sendo a biosfera o seu absorvedouro. É importante ressaltar, que num
ecossistema os dejetos de determinadas espécies são os recursos materiais de outras
espécies, assim como a biomassa que é gerada. Ao contrário do que ocorre nos
sistemas produtivos, onde muitos dos resíduos gerados por determinados tipos de
empresas não têm utilidade em outras atividades produtivas (os resíduos das atividades
produtivas estão representados pelo fluxo (D)).
Observando a figura 2 percebe-se que em última instancia o ecossistema é mantido
pela energia solar. Outra diferença, que surge da comparação entre o ecossistema e o
sistema produtivo, é que o sistema produtivo recebe energia de dois fluxos, (E) e (F).
O fluxo (E) de energia contida nos recursos extraídos dos sistemas ecológicos é
aproveitado pelos sistemas produtivos, por exemplo, a madeira de uma floresta. Outro
exemplo de recurso proveniente dos ecossistemas e aproveitado pelos sistemas
produtivos agrícolas é o solo (é importante destacar que o solo não é apenas um “fator”
do meio ambiente dos organismos, mas também é produzido por eles).
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Os recursos extraídos do ecossistema, fluxo (E), são basicamente gerados pela energia
solar sendo da mesma ordem de grandeza temporal dos sistemas produtivos. A fim de
melhor situar este conceito, é importante dizer que quando se usa biomassa vegetal
numa indústria (como a de suco de laranja) essa quantidade de recurso foi produzida
basicamente com energia solar dos últimos meses ou quando muito dos últimos anos
(como no crescimento de uma arvore) antes da produção. Quando se emprega
biomassa animal numa fábrica está situação não é diferente. O mesmo ocorre com uma
grande quantidade de outros recursos extraídos da natureza.
Entretanto, outros recursos levam eras geológicas para sua formação. Um destes
recursos que os meios de produção moderna empregam em grande quantidade são os
combustíveis fósseis (compondo parte significativa do fluxo (F) na figura 2, energia
hidroelétrica e nuclear também fazem parte deste fluxo de energia, porém não serão
considerados neste texto). Vale a pena ressaltar, que os combustíveis fósseis foram
gerados a partir de biomassa formada com energia solar de eras geológicas antes de
seu consumo. Os combustíveis fósseis, e qualquer outro recurso que seja consumido
numa taxa maior que a sua reposição, é denominado de recurso não renovável.
A tabela 1 compara dois fluxos de energia, energia fotossintética e a energia tecnológica
(na qual somente é considerada a energia proveniente dos combustíveis fósseis).

Tabela 1. Comparação entre energia fotossintética e energia tecnológica (em PJ = 1015
J). Dados da ref. [17].
Produção

1952

1991

Petróleo

24,10 PJ

124,69 PJ

Carvão

35,48 PJ

101,09 PJ

Gás natural

10,34 PJ

7,28 PJ

Energia tecnológica (*)

69,92 PJ

233,06 PJ

Fotossíntese global

108,79 PJ

108,79 PJ

Energia Total (**)

178,71 PJ

341,85 PJ

(*) Na energia tecnológica (também, camada de industrial) foi considerada a energia
proveniente do petróleo, carvão e gás natural. Outras formas de energia tecnológica,
como a nuclear e a hidroelétrica, não foram consideradas.
(*) Soma da energia tecnológica e da produzida por fotossíntese.
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A energia fotossintética é da ordem de 1% da energia solar que chega a Terra (fluxo A
na fig. 2). A biomassa dos produtores (gerada da energia fotossintética) na cadeia
alimentar boa parte é dissipada (ao redor de 90% da energia); ou seja,
aproximadamente 10% da energia contida na biomassa dos produtores gera biomassa
nos consumidores primários. Por tanto, para produzir uma determinada quantidade de
carne de boi contendo 100 J é necessário o consumo direto de 1000 J contidos na
biomassa das pastagens. Considerando um consumidor secundário, como alguém que
come um bife de boi, e seguindo a relação de aproveitamento de 1/10, dos 100 J
contidos na carne de boi somente 10 J serão armazenados na forma de biomassa.
Contabilizando desde a pastagem até o bife ingerido por uma pessoa, somente 1/100
da energia inicial é aproveitada (na verdade é um valor menor, pois somente algumas
partes do boi são usadas na alimentação). Deste simples exemplo, dá para perceber
que o fluxo de energia E (representado na fig. 2) deve ser menor que 108,79 PJ (tabela
1).
Vale a pena ressaltar, que a energia fotossintética é considerada constante na tabela 1,
o que é uma hipótese otimista, pois admite-se que a perda de cobertura vegetal das
florestas é compensada pela biomassa vegetal da culturas agrícolas intensivas. A
questão do real valor dos fluxos de energia não é importante para o propósito deste
texto, pois os valores são basicamente empregados para realizar comparações sobre o
seus usos na biosfera.
Comparando os dados da tabela 1, percebe-se que a energia tecnológica (que
representa grande parte do fluxo F da fig. 2) passou de 69,92 PJ para 233,06 PJ no
período compreendido entre os anos de 1952 e de 1991. Estima-se que no início da
década de 70 a energia tecnológica possuía um valor próximo ao da energia
fotossintética [17]. Antes da década de 70 a energia fotossintética prevalecia com
relação à energia proveniente dos processos industriais.
É necessário ressaltar que não se trata somente de uma questão de quantidade, mas
também de compatibilidade com o meio ambiente. A emissão dos processos biológicos
fotossintéticos é constituída de oxigênio e de biomassa, que são completamente
compatíveis com os processos de auto-organização dos seres vivos. Já a dissipação
(fluxo D, fig. 2) dos sistemas produtivos é formada por substâncias não compatíveis com
a vida (poluentes). Com uma agravante, o modelo de crescimento ilimitado da economia
(acumulo de capital continuo) induz ao sistema produtivo ao uso de energia tecnológica
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(estranha à biosfera), atualmente possui um valor mais que o dobro da energia
fotossintética.

Principais aspectos a destacar
Neste ponto é importante fazer um resumo sobre alguns aspectos abordados das
interações entre sistema natural e sistema produtivo:

Os sistemas naturais são sistemas complexos auto-organizáveis. O sistema natural
depende de energia solar. A energia solar é empregada para aumentar a ordem do
sistema complexo. Os sistemas naturais trabalham próximos do estado estacionário, a
ordem ganha em estrutura é equivalente à desordem dissipada.
Os sistemas produtivos são sistemas complexos, porém não são auto-organizáveis. São
planejados para funcionarem em condições próximas do equilíbrio e de forma autocatalítica. O sistema produtivo depende, basicamente, de dois fluxos de energia solar
para a manutenção de seus processos. Um fluxo de energia/matéria proveniente dos
sistemas naturais, que por sua vez foi formado direta e indiretamente pela energia solar.
O outro fluxo de energia importante na sociedade industrial provém dos combustíveis
fósseis, que é em última análise energia solar armazenada. Este segundo fluxo de
energia (energia tecnológica) permite que os sistemas produtivos se mantenham em
crescimento contínuo. A base material do sistema cresce de forma exponencial, devido
a não estar limitado pelo fluxo de energia/matéria do sistema natural. Isto faz com que o
sistema produtivo desvie recursos acima da capacidade de suporte da biosfera (fluxo E,
desorganização da biosfera, exemplo disto é a perda da biodiversidade). Também, o
sistema produtivo dissipa continuamente mais desordem (fluxo D, desorganiza a
biosfera, exemplo, poluentes) que aquela que consegue diminuir internamente.
Constata-se claramente que a atual organização dos sistemas produtivos é
completamente incompatível com a vida na Terra.
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Exercícios

Quais são os três tipos possíveis de retroalimentação? Dê exemplos práticos.
Com relação ao equilíbrio termodinâmico, quais são as condições possíveis de um
sistema?
Como é descrita a entropia no texto? Quais dos princípios enunciados no texto tratam
da entropia?
Os sistemas produtivos humanos funcionam em equilíbrio, próximos ou longe do
equilíbrio termodinâmico? E o natural? Quais são as implicações disto?
Veja a figura 2 e descreva os principais fluxos de energia e material na biosfera.
Observe os dados da tabela 1 e responda, os sistemas produtivos são sustentáveis?
Por que?
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