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I - Ementa 

 

A disciplina aborda as relações, a influência e o impacto do setor produtivo no 
ambiente. Serão apresentados: breve histórico da interação indústria-ambiente, 
fatores externos que afetam esta relação, introdução às ferramentas relativas à 
Produção mais Limpa e Indicadores de sustentabilidade. 

 

II – Objetivos Gerais 

Descrever conceitos relativos à avaliação e às relações do setor produtivo com o 
meio ambiente. Apresentar as ferramentas e indicadores visando a melhoria da 
competitividade ambiental das empresas e as possíveis estratégias a serem 
utilizadas por engenheiros. 

 

III - Objetivos específicos 

Apresentar os conceitos básicos e as principais ferramentas de avaliação.  

 

IV - Conteúdo Programático 

1. Sociedade, Engenharia e Desenvolvimento.  

2. Conceitos: Final de tubo, Prevenção à Poluição, Produção Mais 
Limpa e Ecoeficiência.  

3. Análise fe fluxos de material e de energia 

4. Indicadores: rótulos ecológicos, indicadores numéricos, 
indicadores de desempenho ambiental, indicadores de condições 
ambientais e certificação ambiental 

5. Indicadores de sustentabilidade: avaliação de ciclo de vida, 
inventário de gáses de efeito estufa 

6. Indicadores de sustentabilidade: pegada ecológica, síntese em 
emergia 

 

V - Estratégia de trabalho 

Aulas teóricas expositivas, destinadas a ministrar o programa da disciplina e 
trabalhos extra-aula. 

 

VI - Avaliação 

Provas bimestrais (até 8,0 pontos) e avaliação de trabalhos extra-aula (até 2,0 
pontos). 
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1. Sociedade, Engenharia e Desenvolvimento 

 

Desde o início da história da humanidade, as populações utilizavam plantas 
nativas, animais e minerais, que eram transformados em ferramentas, vestuário e 
outros produtos. A produção, por mais primitiva que fosse, era sempre constituída 
por um sistema aberto com fluxo linear de materiais (Fig. 1.1).  

 

 

Fig. 1.1. Sistema linear de produção 

 

Por séculos utilizou-se minerais e metais para a fabricação de ferramentas, 
moedas e armas. Na era pré-industrial, a antroposfera poderia ser considerada 
integrada com os demais elementos do sistema natural, e a humanidade 
considerada parte do ecossistema natural e, portanto, sustentável. 

Os sistemas produtivos são uma organização particular de fluxos de matéria, 
energia e informação. Sua evolução deveria ser compatível com o funcionamento 
dos ecossistemas; mas se não for, certamente os sistemas humanos estarão 
adotando padrões de destruição. São inúmeras as evidências do atual padrão 
destrutivo do sistema produtivo e, lamentavelmente, muitas delas irreversíveis, 
como as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade.  

Neste ponto, devemos lembrar do semestre anterior (Desenvolvimento e 
Sustentabilidade) em que estudamos como os sistemas se comportam, se 
moldam, crescem e declinam de acordo com as fontes de energia que os 
sustentam. Vimos que qualquer sistema, e entre eles o sistema econômico, pode 
ser avaliado em termos objetivos. 

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.  

Para sobreviver, os sistemas geram ordem, desenvolvem retroalimentações de 
energia e reciclam materiais. Os fluxos de energia podem ser representados 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. 

Por exemplo, a Figura 1.2A 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 1.2B é 
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a simulação computacional deste modelo do nosso mundo, mostrando um estado 
de declínio e um estado estacionário após o período de crescimento. A medida que 
o reservatório de combustível é drenado, o mundo tem de voltar ao uso da 
energia solar (como na agricultura simples) após o esgotamento da fonte de 
energia não renovável. Este modelo macroscópico simples é baseado na visão de 
nossa sociedade que depende fortemente da energia disponível (a solar e a 
proveniente das fontes não renováveis, como o petróleo).  

 

 

Figura 1.2 A. Modelo de interação entre o homem e a natureza com base no uso de 
combustíveis fósseis e da energia solar. Os fluxos de energia partem das fontes externas 
(círculos), 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 1.2 B. Curvas resultantes da simulação do modelo na Figura 1.2A. 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. 

 

O modelo de desenvolvimento atual, baseado em fontes de energia não 
renováveis, gerou enormes problemas ambientais percebidos a partir dos anos 70 
com a formulação de novas descobertas científicas a respeito do impacto da 
industrialização sobre o clima, sobre os ecossistemas e sobre as economias 
regionais. A aceitação de que a Terra enfrenta uma crise ambiental sem 
precedentes, que afeta a sobrevivência da humanidade, é recente e entrou na 
agenda internacional mais firmemente nas últimas décadas do século passado. 
Desenvolvimento sustentável tornou-se um conceito utilizado para expressar esta 
necessidade de manter o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e 
ambiental e nunca se almejou tanto atingir este objetivo em escala global.  

Todos os estudos identificam claramente a atividade humana como principal causa 
da crise do sistema terrestre (ver Figuras 1.3 e 1.4). O século XX viu o 
crescimento exponencial das populações humanas, tornado possível pela 
exploração em escala industrial dos recursos naturais e dos serviços ambientais. A 
economia industrial globalizada está empenhada em continuar o com o 
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crescimento da produção e do consumo, demandando cada vez mais energia e 
recursos.  

As conclusões de grandes estudos científicos publicados nos últimos anos pelo 
IPCC (Intergovernamental Panel on Cimate Change), IGBP (Global Change and 
the Earth System: A Planet under Pressure), a FAO (Food and Agriculture 
Organization) e a UNEP (United Nations Environment Programme) apontam para 
um conjunto de conclusões comuns. A Terra está em crise. O clima está mudando 
rapidamente e inexoravelmente. Os oceanos estão morrendo, as calotas polares 
estão derretendo. De um a dois terços de todas as espécies de plantas, animais e 
outros organismos podem extinguir-se ao longo das próximas décadas. Bilhões de 
pessoas ao redor do mundo terão uma vida marcada pela sede, fome, pobreza e 
conflito. 

Com a maior compreensão da natureza do sistema de apoio à vida da Terra, 
surgiu uma consciência crescente de que as atividades humanas exercem uma 
influência cada vez maior sobre o funcionamento do Sistema Terra de que 
dependem o bem-estar e o futuro das sociedades humanas. 

A partir da década de 50, o aumento nas atividades humanas tornou-se mais 
significativo, mostrando que os últimos 60 anos foram um período de mudança 
sem precedentes na história humana (Fig. 1.3).  Este crescimento, também, 
resulta em aumento dos níveis de poluição, esgotamento dos recursos, perda 
espécies e degradação dos ecossistemas (Fig. 1.4).  

O aumento da atividade humana leva não só ao esgotamento das fontes de 
energia, mas também ao acúmulo de resíduos - além das substâncias tóxicas 
dissipadas no ambiente – que exercem pressão sobre o meio ambiente e, 
conseqüentemente, sobre a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos.  

Foram identificados desperdícios notórios, como o grande volume de resíduos 
sólidos e a quase absoluta inexistência de iniciativas para sua redução na origem - 
as indústrias. O excesso de embalagens descartáveis, aliado ao modo de vida 
urbano, é outro fator gerador de resíduos e da degradação ambiental. Outro 
agravante é a variedade de materiais descartados e sua natureza. Por exemplo: é 
relativamente fácil controlar a emissão de gases ou a saída de efluentes líquidos 
de uma fábrica, porém o descarte dissipativo, como no caso dos herbicidas e 
pesticidas na agricultura, se mostra difícil de controlar e também de quantificar. 
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Fig. 1.3. O aumento das taxas de mudança de atividade humana, desde o início 
da Revolução Industrial. 
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Fig. 1.4. Mudanças em escala global no sistema terrestre como resultado do 
aumento das atividades humanas 
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Como se sabe, este aumento das atividades humanas é devido essencialmente ao 
uso das fontes de energia e de materiais não renováveis e pode-se identificar em 
todos os gráficos das Figuras 1.3 e 1.4 o primeiro estágio de crescimento 
mostrado na Figura 1.5. 

O ciclo de bens estocados (neste caso, nossa sociedade), ou ciclo de crescimento, 
tem quatro fases: o crescimento, o clímax-transição, o declínio e o estágio de 
baixa energia  para restauração das reservas (Fig. 1.5).  

Em um sistema natural, como uma floresta, após o crescimento rápido (estágio 
1), a diversidade e a complexidade aumentam (estágio 2). As espécies 
desenvolvem relações de cooperação. Há mais organização. Os organismos 
dividem suas tarefas em vez de competir. Na nossa sociedade o ciclo ocorre de 
maneira semelhante. A economia urbana madura é semelhante a um ecossistema 
maduro com muitos tipos de profissões, especializações e organizações. Surgem 
regras que ajudam a eliminar a concorrência destrutiva. 

 

 

Fig. 1.5. Estágios de crescimento de um estoque (exemplificando um produto de 
interesse ou a sociedade humana). 

 

No terceiro estágio, os estoques de reservas começam a diminuir, porque o 
crescimento utilizou todos os recursos disponíveis. Por um ou outro meio, o 
sistema declina para adaptar-se a uma etapa de baixa energia (estágio 4). Este 
declínio pode ser gradual ou catastrófico, mas é inevitável. 

H. T. Odum e E. Odum, em livro publicado em 2001 consideram a transição para 
um futuro de baixa energia. Nas palavras de Elisabeth Odum: A primeira premissa 
para o declínio é que os combustíveis fósseis estão sendo utilizados mais 
rapidamente do que a Terra pode recuperá-los e que não existem novas fontes de 
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energia com tanta energia como os combustíveis fósseis. A segunda idéia é que a 
civilização humana pode ter um declínio próspero para este mundo de mais baixa 
disponibilidade de energia.  

Muitos tipos de sistemas seguem um mesmo modelo de crescimento e declínio, 
alternando entre um tempo de acumulação de produto e um tempo de rápido 
crescimento (estágio 2) que transforma o consumo em reservas temporárias e 
ativos de alta qualidade. Assim, uma alternância entre os tempos de produção e 
armazenagem gradual de reservas é seguido por um curto período de intenso 
consumo e reciclagem. Uma acumulação gradual (armazenamento) é seguida por 
um curto período de uso e consumo frenético que dispersa materiais, criando o 
próximo período de crescimento.  Sistemas de produção consomem e reciclam 
normalmente com padrões como o que está indicado na Figura 1.6 (pulsos).   
A Terra inclui sistemas de muitas escalas, inclusive nossa sociedade. Cada escala 
possui pulsos com um período de tempo diferente. 

 

Fig. 1.6 . Ciclos resultantes da recuperação das reservas de materiais e energia. 

 

Neste século, o aumento da nossa civilização pode ser representado por um 
grande pulso, transformando os recursos mundiais em bens da sociedade. Porém, 
cabe observar que o que é apropriado durante uma fase (estágio 1) pode ser má 
política em outra etapa (estágio 2 ou 3).  

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 face à escassez de energia iminente, às crises na economia, à 
explosão demográfica e à preocupação com a dissipação de resíduos e materiais 
tóxicos no meio ambiente, os seres humanos podem se ver obrigados a mudar 
seu modo de vida. 
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Para refletir 

"Neste século, o crescimento frenético da nossa civilização capitalista é um grande 
pulso, transformando os recursos mundiais em ativos da sociedade ...  

o que é mais apropriado durante uma fase do ciclo de crescimento pode ser má 
política em outro estágio ...  

para um sistema em declínio, não será boa política impulsionar um crescimento 
que já não é possível ...  

com menos energia, sistemas só podem ser sustentados se forem reduzidos. Por 
um ou outro meio, o sistema vai se adaptar ao declínio"  

Howard T. Odum and Elisabeth C. Odum (2001)  

A Prosperous Way Down: Principles and Policies.  

Boulder, Colorado: University Press of Colorado.  

 

 

Algumas questões 

 

As metas de evitar a mudança de clima e alcançar a sustentabilidade são 
incompatíveis com a continuação do crescimento econômico? 

Se bem gerenciada, a etapa de declínio de energia pode ser próspera para a 
sociedade humana? 

Se mal gerenciada, a etapa de declínio de energia pode ser catastrófica? 

“Business as usual” (continuar fazendo negócios como se faz hoje) é ainda uma 
opção para a humanidade? 

 

 

Saiba mais 

Conferências 

"Strategies for Changing the Future" (em português) 

Enrique Ortega Rodriguez - (UNICAMP) 

http://www.advancesincleanerproduction.net/second/files/conferencias/22-
05/enrique%20ortega%20-%20conference.pdf 

 

O papel da energia no desenvolvimento sustentável 

Prof. José Goldemberg- (USP) 

http://www.advancesincleanerproduction.net/second/files/conferencias/20-
05/jose%20goldemberg%20-%20conference.pdf
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Exercícios para entregar                                        DATA: 

Assunto:  Sociedade, Engenharia e Desenvolvimento  

 

Nome 

 

RA 

Professor  

Turma Campus: 

1) Nossa sociedade opera com duas fontes de energia principais: o Sol, que 
fornece um fluxo constante de energia ilimitada e as reservas não 
renováveis de energia (petróleo, carvão, gás natural, etc). Todas as 
atividades de nossa sociedade geram resíduos. Utilizando a planilha 
encontrada em www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas (Aula 
1) simule e explique a situação em que: 

 

A. As reservas de energia (E) são utilizadas na mesma quantidade que as 
reservas renováveis. Faça E = J. 

B. O desperdício de materiais e energia aumenta. Faça k8 = 0,09. 

C. O sistema só dispõe de metade do fluxo de energia renovável e o 
desperdício de material e energia é alto. Faça J = 15 e k8 = 0,07. 

D. A velocidade de uso das reservas não renováveis de energia cai pela 
metade, mas o desperdício de material e energia continua alto. Faça k7 = 
0,0005 e k8 = 0,07. 

E. A velocidade de uso das reservas não renováveis de energia cai pela 
metade, mas o desperdício de material e energia diminui pela metade. 
Faça k7 = 0,0005 e k8 = 0,035. 
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2. Prevenção à Poluição, Ecoeficiência e Produção Mais 
Limpa  

 

Um sistema em fase de declínio não deve impulsionar o crescimento já que há 
menos energia disponível. Por um ou outro meio, o sistema deve desenvolver-se 
para adaptar-se ao declínio. O número de impactos considerados inaceitáveis 
aumenta a cada dia, os padrões se tornam mais rígidos e os custos dos recursos e 
do descarte dos resíduos aumentam. Evidentemente, o processo de degradação 
ambiental tem início na produção; da extração da matéria-prima ao descarte, 
detectam-se procedimentos de alto impacto não só na natureza, mas também 
sobre a saúde humana. 

A idéia de produzir bens e serviços sem desperdícios deve fazer parte de nossas 
preocupações quotidianas. Às constatações de permanentes e variadas agressões 
ao ambiente podem ser associadas ao desperdício de energia e de recursos 
naturais. E, hoje, já se considera na mesma ordem de importância a conservação 
de matérias-primas não-renováveis, a conservação de energia e a minimização de 
resíduos. A prevenção à poluição e a reciclagem devem se tornar atitudes 
inerentes às atividades industriais.  

Dos anos 90 até hoje, um grande número de ferramentas, como certificações 
ambientais, movimentos e campanhas foram criados em várias partes do mundo 
com o objetivo de consolidar conceitos como o de desenvolvimento sustentável, 
traduzindo-os em prática de gestão. Há cerca de duas décadas não se 
considerava, entre os problemas da engenharia, que questões ambientais se 
impusessem tão claramente como desafio para a sobrevivência das organizações 
e da própria sociedade em que elas estão inseridas. Na década atual, já é possível 
perceber uma evolução nas práticas e conceitos de responsabilidade empresarial, 
que ganha consistência como atividade profissional, principalmente por parte dos 
engenheiros.  

A busca das empresas pelo equilíbrio de suas ações nas áreas econômica e 
ambiental, visando a sua sustentabilidade e a uma contribuição cada vez mais 
efetiva à sociedade, é hoje um fato. Para medir esse equilíbrio, alguns modelos e 
ferramentas, globalmente aceitos, têm sido utilizados no dia-a-dia empresarial 
para o aperfeiçoamento de seus processos e ações. É por meio dessas 
ferramentas e modelos que a empresa mostra de forma transparente as suas 
estratégias, controla e relata seu desempenho ambiental. 

Estas ferramentas atendem às necessidades dessas organizações em diversas 
etapas de produção, contribuindo para processos de aprendizagem, auto-
avaliação, prestação de contas e incorporação de princípios de responsabilidade 
ambiental nas suas atividades. 

 

Final de tubo (end of pipe) 

Antigamente, utilizavam-se apenas práticas de remediação e de tratamento para 
lidar com os resíduos e as emissões de um processo. O meio tradicional de 
combate à poluição é o emprego de sistemas de final de tubo (end of pipe), ou 
seja, o tratamento de resíduos e efluentes. Nesse tipo de abordagem, o 
tratamento e o controle dos poluentes ocorrem depois que estes são gerados. 
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Mas, na maioria dos casos, os resíduos e emissões não são eliminados, mas 
somente transferidos de um meio para outro (por exemplo, da água para o solo).  

Os sistemas de final de tubo podem incluir o tratamento de água, de ar e de 
resíduos sólidos. As mais variadas tecnologias foram desenvolvidas com esse 
objetivo, como sistemas químicos e biológicos para tratamento de água, sistemas 
de filtração para água e ar, métodos de compostagem e aterros para resíduos 
sólidos. Para cada efluente haverá, provavelmente, várias opções de tratamentos, 
igualmente aceitáveis, com diferenças na qualidade, no custo e no desempenho 
ambiental. Entretanto, ações desse tipo trazem implícita a idéia de que a 
quantidade de matéria-prima e de energia do planeta é ilimitada e que o ambiente 
apresenta capacidade também ilimitada de absorver resíduos, sejam eles tratados 
ou não (Fig. 2.1). 

  

Fig. 2.1 Representação de uma empresa convencional em que tanto a capacidade 
de carga do ambiente como as quantidades de matéria-prima e de energia são 
consideradas ilimitadas. 

 

Essa forma de combate à poluição surgiu de ações regulamentares, que passaram 
a proibir o descarte de poluentes específicos - como substâncias tóxicas, com o 
objetivo de prevenir ou minimizar a contaminação do ambiente por materiais 
perigosos. Esse tipo de ação é chamado de “comando e controle” e se manteve 
como única forma de controle do meio ambiente até o final dos anos 70. 

Ao longo do tempo, porém, estas práticas  mostraram-se insuficientes para lidar 
com o problema ambiental. Nas últimas décadas, conceitos foram desenvolvidos 
como resposta a pressões exercidas tanto pelo próprio meio ambiente como pela 
sociedade.  

 

Prevenção da poluição (PP ou P2) 

Um passo no controle de emissões e resíduos foi o Programa de Prevenção à 
Poluição, lançado pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection 
Agency - EPA), dos Estados Unidos. Essa iniciativa visava reduzir a poluição por 
meio de esforços cooperativos entre indústrias e agências governamentais, com 
base na troca de informações e na oferta de incentivos. De acordo com a EPA, um 
programa de prevenção à poluição deve considerar: 

 

 a redução ou total eliminação de materiais tóxicos, pela substituição de 
materiais no processo de produção, pela reformulação do produto e/ou 
pela instalação ou modificação de equipamentos de processo; 

 implantação de ciclos fechados de reciclagem; 
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 desenvolvimento de novas técnicas que auxiliem na implantação de 
programas de prevenção à poluição. 

 

Não se pretende que programas de prevenção à poluição englobem técnicas de 
remediação, tratamentos de resíduos (final de tubo), reciclagem em circuito 
aberto, incineração para recuperação de energia, descarte, transferência de 
resíduos de uma parte para outra do ambiente e nem mesmo incorporação de 
resíduos a outros produtos. Considera-se que essas práticas não atuam na 
redução da quantidade de resíduos ou poluentes, mas tão-somente corrigem 
impactos causados pela geração de resíduos. 

Para implantar programas de prevenção à poluição e mesmo para sistemas de 
final de tubo, faz-se uso de ferramentas que auxiliam a entender o sistema em 
operação e permitem traçar estratégias para ações de longo prazo e também 
auxiliam na melhoria da imagem da empresa. Entre estas, podemos citar: 

 

 os sistemas de gerenciamento ambiental (SGA) - cujo padrão para 
implantação de um SGA é a certificação ISO 14001, desenvolvida 
dentro da série ISO 14000, pela International Organization for 
Standardization (ISO).  

 os relatórios públicos ambientais – que consistem numa 
apresentação pública e voluntária do desempenho ambiental de 
organizações e empresas correspondente a um período específico, 
como o ano fiscal. 

 

Ecoeficiência 

O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) utiliza o conceito 
de Ecoeficiência de modo fortemente associado ao impacto dos negócios no 
ambiente: 

 

“Ecoeficiência se define pelo trabalho direcionado a 
minimizar impactos ambientais devido ao uso 
minimizado de matérias-primas: produzir mais com 
menos.” 

 

Em termos simples, atinge-se a Ecoeficiência pela eficiente utilização de reservas 
em processos econômicos. A Ecoeficiência seria então alcançada pela produção de 
bens e serviços a preço competitivo e, ao mesmo tempo, reduzindo 
progressivamente o impacto ambiental e a exploração de reservas para um nível 
suportável pela capacidade estimada do planeta. A WBCSD identifica sete idéias 
centrais da Ecoeficiência:  

 

 reduzir a quantidade de matéria em bens e serviços; 

 reduzir a quantidade de energia em bens e serviços; 

 reduzir a dispersão de material tóxico; 

 aumentar a reciclagem de material; 
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 maximizar o uso de fontes renováveis; 

 aumentar a durabilidade dos produtos; 

 aumentar a quantidade de bens e serviços. 

 

A Ecoeficiência indica um caminho para se romper a ligação crescimento 
econômico/impacto ambiental, o que seria alcançado pela redução no uso de 
energia e de reservas naturais e pelo aumento da eficiência dos processos.  

 

Produção mais Limpa 

Em 1989, a expressão “Produção mais Limpa” foi lançada pela Unep (United 
Nations Environment Program) e pela DTIE (Division of Technology, Industry and 
Environment):  

 

“Produção Mais Limpa é a aplicação contínua de uma 
estratégia integrada de prevenção ambiental a 
processos, produtos e serviços, para aumentar a 
eficiência de produção e reduzir os riscos para o ser 
humano e o ambiente”.  

 

A Produção mais Limpa visa melhorar a eficiência, a lucratividade e a 
competitividade das empresas enquanto protege o ambiente, o consumidor e o 
trabalhador. É um conceito de melhoria contínua que tem por conseqüência tornar 
o processo produtivo cada vez menos agressivo ao homem e o meio ambiente. A 
implementação de práticas de Produção Mais Limpa resulta numa redução 
significativa dos resíduos, emissões e custos. Cada ação no sentido de reduzir o 
uso de matérias-primas e energia, prevenir ou reduzir a geração de resíduo, pode 
aumentar a produtividade e trazer benefícios econômicos para a empresa. 

O principal ponto desse conceito é a necessidade de desenvolver mais e mais os 
processos de produção, passo a passo, com a análise contínua do processo, 
melhorando e otimizando o processo antigo e/ou implementando total ou 
parcialmente novos processos. Em geral, as melhorias e inovações advêm de um 
programa simples de gerenciamento e ocorrem como resposta às condições reais 
enfrentadas pelos indivíduos envolvidos no processo.  

Não são considerados parte da Produção mais Limpa o tratamento de efluentes, a 
incineração ou a reciclagem de resíduos fora do processo de produção, já que não 
implicam em diminuição da quantidade de resíduos ou poluentes na fonte 
geradora, mas atuam somente de forma corretiva sobre o impacto causado pelo 
resíduo gerado (final de tubo).  

A Produção mais Limpa prioriza os esforços dentro de cada processo isolado, 
colocando a reciclagem externa entre as últimas opções a considerar. Busca-se 
maximizar as intervenções no processo, com vistas à economia de matérias-
primas e à minimização dos resíduos.  

Entre as ações da Produção mais Limpa podemos citar a substituição de materiais, 
mudanças parciais do processo, redução da emissão de substâncias tóxicas, e 
outras melhorias na fabricação de produtos que, de uma forma ou de outra, 
acabam direta ou indiretamente diminuindo o impacto do processo sobre o meio 
ambiente. 
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Geralmente, as práticas de Produção mais Limpa, que reduzem a quantidade de 
reagentes tóxicos descartados no ambiente, são simples e de fácil execução. 
Consistem em aperfeiçoar processos isolados e em fazer com que materiais, como 
água e matéria primas, circulem o máximo possível dentro do processo antes do 
descarte, resultando em melhor aproveitamento de matéria-prima e energia (Fig. 
2.2).  

 

Figura 2.2. Representação de uma empresa onde são aplicados conceitos de 
Produção mais Limpa. 

 

A implementação de processos de reutilização/reciclagem ou produção de 
subprodutos vendáveis aumenta o fluxo de materiais dentro da unidade industrial 
e tem como conseqüência a diminuição da geração de resíduo. A colocação em 
prática dessas soluções resulta em aumento de produtividade e melhoria na 
qualidade dos produtos.  

 

Aplicações da Produção Mais Limpa 

No Brasil, essas práticas já estão bastante disseminadas. A Companhia de 
Tecnologia e Saneamento Básico do Estado de São Paulo (CETESB) conta com 
uma divisão para tratar de assuntos relativos à Produção mais Limpa que 
identificou significativos casos de êxito na adoção de medidas destinadas a reduzir 
a poluição na fonte geradora.  

 

Exemplos:  

1) Grande empresa de produção de celulose (Fonte: www.cetesb.org.br) 

A produção de celulose é um processo que requer grandes quantidades de água e 
gera, também, grande vazão de efluentes que são potenciais causadores de danos 
ambientais.  

Em 1999, uma unidade de  produção de celulose iniciou o projeto de Fechamento 
de Circuito para otimizar o uso de água e o aumento do reuso e reciclo de filtrados 
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no processo produtivo, envolvendo tanto o processo de celulose quanto o de 
fabricação de papel. Foram gastos na implantação das tecnologias mais limpas 
relacionadas à parte hídrica US$46milhões. A evolução dos indicadores ambientais 
obtidos em 1997 entre 2001 (Tab. 2.1) apresenta significativos ganhos 
ambientais, como redução na vazão específica de água utilizada no processo; 
redução da vazão específica de efluentes e redução de DQO (demanda química de 
oxigênio) do efluente tratado. A economia obtida somente com a redução dos 
gastos com o tratamento de água e de efluentes no período foi de US$ 3,8 
milhões. 

 

Tab. 2.1. Evolução dos indicadores ambientais obtidos entre 1997 e 2001 

Parâmetro Unidade* 
 

1997 
 

2001 
 

Redução (%) 
 

Vazão de água (captada) m3/t 68,3 45 34% 
Vazão de efluente m3/t 

 
61,3 33,6 45% 

 
DQO (efluente tratado) kg/t 19,8 11,3 43% 

 

*Valores expressos por tonelada vendida, inclui celulose e papel (t). 

 

2) Pequena empresa de produção de bijuterias (Fonte: www.cetesb.org.br) 

A empresa trabalha com processo de eletrodeposição de metais nobres em peças 
de ligas metálicas, proporcionando acabamento mais nobre. Este setor é um 
grande consumidor de água. A empresa utilizava chuveiros manuais para enxágüe 
das peças em produção, com uma vazão de água de 6,4 l/min. Com o estudo 
realizado em parceria com a CETESB, a empresa identificou um novo tipo de 
chuveiro com furos menores, que produzia o mesmo efeito com maior pressão e 
menor vazão, de 4,2 l/min em cada chuveiro. Para a instalação, a empresa gastou 
apenas R$6,00 por unidade do novo chuveiro e com a substituição dos chuveiros 
antigos pelos novos a empresa conseguiu uma redução de 52,4% no consumo de 
água da planta. Do ponto de vista de indicadores de consumo, passou-se de 229 l 
água/ kg peça, para 91 l água/ kg peça, o que representa uma redução de 60,3% 
no consumo específico de água. 

 

Como aplicar os conceitos de Produção mais Limpa 

A Produção mais Limpa é a aplicação contínua de uma estratégia para minimizar 
ou reduzir o uso de materiais e energia, reduzindo a quantidade dos resíduos (Fig. 
2.3). Para isto é necessário que se conheça profundamente a empresa em que a 
Produção mais Limpa será aplicada. 
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Fig. 2.3. Etapas para a aplicação de um projeto de Produção mais Limpa. 

 

Um projeto de Produção mais Limpa segue uma metodologia que inclui os 
seguintes passos: 

 

1) Coleta de dados (fluxos de massa, fluxos de energia e custos) 

A coleta de dados é a etapa mais importante, a mais básica e, também, a que 
consome mais tempo. Com a coleta se faz uma descrição detalhada do real estado 
da empresa. Quanto melhores os procedimentos para coleta de dados e quanto 
mais confiáveis os dados, mais fácil será a escolha da melhor opção de Produção 
mais Limpa a ser aplicada.  

2) Reflexão 

Onde e por que a empresa gera resíduos? Após a primeira etapa, os dados 
coletados são analisados e  deve-se fazer uma reflexão de acordo com os 
princípios da Produção mais Limpa. 

3) Opções para solução do problema 

Após refletir sobre os dados coletados, várias opções para a aplicação de Produção 
mais Limpa podem surgir visando a redução na geração de resíduos. Algumas 
novas e criativas, outras já conhecidas e bem estabelecidas. Neste momento, 
podem surgir opções para reduzir os resíduos na fonte (boas práticas de 
produção), para mudanças na organização da produção e para a reciclagem 
(interna ou externa).   

4) Viabilidade 

Uma vez selecionadas as opções de Produção mais Limpa, se deve fazer um 
estudo da viabilidade econômica, técnica e ecológica para a aplicação da opção. 

5) Aplicação 

Nesta etapa, a opção de Produção mais Limpa é aplicada. Algumas vezes, quando 
as vantagens e a viabilidade são óbvias, esta passa a ser a primeira etapa após a 
coleta de dados. 

6) Controle 

Esta etapa é provavelmente a mais desafiadora, pois permite que a melhoria seja 
contínua se baseada no controle, no ajuste da aplicação e no estabelecimento de 
novas metas. 
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A coleta de dados 

A fim de identificar as medidas cabíveis para a aplicação da Produção mais Limpa 
em um processo, a coleta de dados atualizados é essencial. Com este propósito, 
pode-se iniciar com uma visão geral dos principais fluxos de materiais em um 
sistema, mas antes de iniciar a coleta deve-se ser capaz de responder às 
seguintes questões: 

1) Quais os dados necessários? 

2) Onde estão os dados necessários? 

3) Quais são as fontes de informação sobre este sistema? 

Em primeiro lugar, deve-se determinar quais são as áreas do sistema em que os 
dados devem/podem ser coletados e, assim, pode-se definir quais são os dados 
necessários. Em uma empresa, por exemplo, o ideal seria considerar a empresa 
como um todo (Fig. 2.4). Porém, pode ser útil considerar apenas determinadas 
áreas. Por exemplo, um processo de produção dentro da empresa como o 
processo A ou B, sem considerar a área de administração ou a área de 
manutenção. 

 

 

Fig. 2.4. Áreas do sistema em que os dados devem/podem ser coletados. 

 

Determinando a área em que será aplicada a opção de Produção mais Limpa, se 
pode então determinar os limites para a coleta de dados. O princípio da 
conservação de massa e energia estabelece que qualquer material que entra em 
um determinado processo (com limites determinados) ou fica armazenado ou é 
transformado em outro material e deixa o processo na forma de produto ou 
resíduo. Dentro de um processo de produção industrial, todos os materiais e a 
energia podem ser monitorados em três pontos: 

 

1) No ponto de entrada do sistema, isto é, no momento da compra 

2) No ponto de saída, isto é, produtos, resíduos e emissões 

3) No ponto de uso, isto é, no momento em que o produto é fabricado 
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Depois de coletar os dados, deve-se estar apto a responder às seguintes 
questões: 

 

 Qual a quantidade de matéria prima, materiais e energia usada neste 
determinado processo? 

 Qual a quantidade de resíduos e emissões? 

 De qual parte dos processos vêm os resíduos e as emissões? 

 Quais resíduos são tóxicos e devem ser controlados? Por que devem ser 
controlados? 

 Qual a parte da matéria prima que se torna resíduo? 

 Qual a parte da matéria prima ou dos materiais utilizados se perde na 
forma de emissões voláteis? 

 Quais são os custos para descartar os resíduos e a perda de matéria 
prima? 

 

Resíduos e emissões podem se originar de diferentes matérias primas por 
diferentes razões. Estabelecendo uma lista das possíveis origens, resíduos e 
emissões podem ser classificados. A Tabela 2.2 mostra 11 categorias. Para cada 
categoria, várias estratégias podem ser aplicadas para evitar ou minimizar os 
resíduos ou emissões. As estratégias propostas na tabela servem de exemplo das 
opções de Produção mais Limpa que podem ser adotadas para cada tipo de 
resíduo. 

De forma a minimizar ou evitar a geração de resíduos e emissões 
sistematicamente, deve-se conhecer os mais importantes fluxos de massa da 
empresa. Neste caso o termo “importante” pode ter vários significados: 

 

 Importante em termos de legislação 

 Importante em termos de quantidade 

 Importante em termos de custo 

 Importante em termos de toxicidade, efeitos no ambiente 
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Tabela 2.2. Principais categorias de resíduos e soloções típicas de Produção mais 
Limpa. 

 Categoria Exemplos Possíveis soluções 

1 Matéria prima não 
utilizada 

Rebarbas, verniz ou corante 
não utilizado, sobras 

Mudanças de tecnologia ou de 
matéria prima, automação, 
treinamento do pessoal, etc 

2 Impurezas / 
substâncias 
secundárias da 
matéria prima 

Cinzas da queima dos 
combustíveis, óleos e 
graxas, peles e sementes no 
processameno de frutas 

Troca da matéria prima, procura 
de novos usos para as 
impurezas, etc 

3 Subprodutos 
indesejáveis 

Lodo do tratamento do 
efluente, cascas, caules 

Reutilização como novo produto, 
melhoria tecnológica, mudanças 
no processo 

4 Materiais auxiliares 
usados 

Óleos, solventes, pincéis Reciclagem interna, limpeza e 
manutenção 

5 Substâncias 
produzidas no início 
ou no final do 
processo 

Produtos com validade 
vencida, embalagens com 
restos e produtos ou 
substâncias 

Melhoria na operação do 
processo, treinamento de 
pessoal, melhora na tecnologia, 
aumento da quantidade 
produzida por batelada, 
reciclagem interna 

6 Lotes com defeito, 
refugos 

Produtos não vendáveis Melhoria da tecnologia, 
treinamento de pessoal, 
automação, programas de 
qualidade 

7 Resíduos e materiais 
da manutenção 

Panos de limpeza, 
lubrificantes 

Uso de diferentes materiais para 
manutenção, treinamento de 
pessoal 

8 Materiais de 
manuseio, estoque, 
amostragem, 
transporte 

Resíduos do laboratório, da 
limpeza de embalagens, 
embalagens e material de 
transporte inutilizados 

Melhora na logística, 
treinamento de pessoal, uso de 
diferentes formas de manuseio 
e transporte 

9 Perdas por 
evaporação 

Solventes guardados em 
embalagens abertas, 
evaporação durante a 
aplicação de verniz ou 
limpeza 

Treinamento de pessoal, uso de 
matérias primas diferentes 

10 Materiais que 
resultam do 
manuseio 
inadequado ou de 
vazamentos 

Impurezas presentes na 
matéria prima ou produtos 
resutantes do uso 
inadequado, perda de calor, 
vazamentos de água 

Programas de qualidade, 
melhoria da manutenção, 
automação, treinamento 

11 Embalagens Caixas de papelão, pallets Embalagens retornáveis, 
reciclagem, reuso 

 

Conhecendo sua empresa 

Tomando o período de um ano, pode-se utilizar planilhas para estabelecer quais 
são os principais produtos ou serviços, as principais matérias primas, os materiais 
auxiliares, os resíduos e as emissões. As planilhas de 1 a 4 exemplificam o 
procedimento aplicado a uma fábrica de cerveja. 
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Planilha 1. Exemplos de principais produtos  da  fabricação de cerveja 
Principais produtos unidade Quantidade anual 

Ceveja em garrafa L 160.000 
Cerveja em barril (chop) L 65.000 
Cerveja em lata L 25.000 

 

Planilha 2. Alguns exemplos de mátérias primas e materiais auxiliares empregados 
na fabricação de cerveja 
Matérias primas e 
materiais auxiliares 

unidade uso Quantidade 
anual 

Custo de 
aquisição 
(US$) 

cevada t MP 4.700 136.000 
lúpulo t MP 7.600 152.000 
ácido lático t MA 9,5 494.000 
rótulos unidades embalagem 120.000 23.750 
tampas unidades embalagem 120.000 30.000 
garrafas unidades embalagem 120.000 90.000 
latas unidades embalagem 20.000 12.000 
água m3 MP 272.000 136.000 
óleo t caldeiras 700 350.000 
eletricidade MWh Total da 

empresa 
2.500 248.000 

MP – matéria prima; MA – material auxiliar 

 

Planilha 3. Alguns exemplos de resíduos sólidos e emissões liquidas na fabricação 
de cerveja 
Resíduos sólidos, emissões 
líquidas  

unidade Quantidade 
anual 

Custo de 
descarte 
(US$) 

Resíduo de cevada t 220 44.700 
Rótulos inutilizados unidades 50 60 
Pallets descartados t 24 10.500 
Garrafas quebradas t 92 12.000 
Resíduos de óleo kg 1.000 4.200 
Água  m3 244.000 122.000 
Resíduos de tinta (latas) kg 50 405 

 

Planilha 4. Algumas sugestões para a prevenção da geração de resíduos e 
emissões 
Sugestões Água Garrafas quebradas Rótulos Óleo Pallets 

Troca da embalagem  x x   
Reciclagem interna x   x x 
Treinamento de pessoal x x x x x 
Melhoria na tecnologia x   x  
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Para refletir 

DECLARAÇÃO INTERNACIONAL  
SOBRE PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

Reconhecemos que atingir o Desenvolvimento Sustentável é uma responsabilidade 
coletiva. As ações para melhorar o ambiente global devem incluir a adoção de 
práticas de produção e consumo mais sustentáveis. Reconhecemos que a 
Produção Mais Limpa e outras estratégias preventivas tais como a Eco-eficiência, 
Produtividade Ambiental e Prevenção da Poluição são as opções preferíveis 
requerendo o desenvolvimento, apoio e implementação de políticas e práticas 
adequadas. Entendemos a Produção Mais Limpa como a aplicação continuada de 
uma estratégia preventiva integrada aplicada a processos, produtos e serviços 
com vista a reduzir os riscos para a saúde humana e ambiente e a conseguir 
benefícios económicos para as empresas."  

UNEP International Declaration on Cleaner Production, Setembro 1999.  

 

 

Algumas questões 

 

Explique a diferença entre Produção mais Limpa e Final de Tubo e dê dois 
exemplos. 

Procure na internet um relatório público ambiental de uma empresa e identiique 
as principais medidas para redução da poluição empregadas. 

Quais são as etapas principais de um projeto de Produção mais Limpa? 

Onde devo procurar os dados? 

Quais são os objetivos de um projeto de Produção mais Limpa? 

Você considera que a adoção da Produção mais Limpa pode levar ao 
desenvolvimento sustentável? 
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Exercícios para entregar                                        DATA: 

Assunto:  Prevenção à Poluição, Ecoeficiência e 
Produção Mais Limpa 

 

Nome RA 

Professor  

Turma Campus: 

Escolha um processo de produção ou um serviço e, utilizando o exemplo da 
fábrica de cerveja, preenha as planilhas abaixo. 

Processo de produção ou serviço: 

 ________________________________________ 

 

Planilha 1. Principais produtos   

Principais produtos unidade Quantidade anual 

   

   

   

 

Planilha 2. Alguns exemplos de mátérias primas e materiais auxiliares  

Matérias primas e materiais 
auxiliares 

unidade uso Quantidade 
anual 
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Planilha 3. Alguns exemplos de resíduos sólidos e emissões  

Resíduos sólidos, emissões líquidas  ou 
gasosas 

unidade Quantidade 
anual 

   

   

   

   

   

   

   

 

Planilha 4. Sugestões para a prevenção da geração de resíduos e emissões 

Sugestões      

      

      

      

      

 

Comentários: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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3. Balanços de massa e energia 

 

Balanços de massa e energia são ferramentas que auxiliam o engenheiro a 
conhecer um processo, a identificar os fluxos de materiais e energia que 
atravessam o processo, a estabelecer os principais locais de geração de resíduos 
ou de desperdício de energia de forma quantitativa. Somente com o conhecimento 
detalhado destes fluxos é possível propor opções para minimização de resíduos e 
emissões ou de consumo de energia. 

Na tarefa da aula anterior, algumas dificuldades ficaram evidentes ao tentar se 
estabelecer as quantidades das principais matérias primas, os materiais auxiliares, 
os resíduos e as emissões. Resíduos e emissões, por exemplo, podem se originar 
de diferentes matérias primas por diferentes razões. Para coletar os dados e para 
calcular os custos de descarte dos resíduos ou a perda de matéria prima, deve-se 
estar apto a identificar: 

 

 Qual a quantidade de matéria prima, materiais e energia usada neste 
determinado processo 

 Qual a quantidade de resíduos e emissões 

 De qual parte dos processos vêm os resíduos e as emissões 

 Qual a parte da matéria prima que se torna resíduo? 

 Qual a parte da matéria prima ou dos materiais utilizados se perde na 
forma de emissões voláteis 

 

As quantidades de material que são processadas nas indústrias podem ser 
descritas por balanços de massa. Esses balanços obdecem ao princípio de 
conservação da massa. Do mesmo modo,  as quantidades de energia podem ser 
descritas por balanços energéticos, que obedecem o princípio da conservação de 
energia. Se não houver um acúmulo/armazenamento, o que entra em um 
processo deve sair. Isto ocorre em processos em batelada e em processos 
contínuos para qualquer intervalo de tempo escolhido. 

Balanços de energia e de material (ou de massa) são muito importantes para uma 
indústria. Os balanços de material são fundamentais para o controle da 
transformação, particularmente no controle dos rendimentos de cada produto. O 
balanços de material podem ser empregados na fase exploratória de um novo 
processo, na melhoria de uma unidade piloto em que um processo está sendo 
planejado e testado, na operação da planta e como instrumento de controle de 
produção continua. Quando ocorrer qualquer alteração no processo, o balanço de 
material deve ser atualizado. Por outro lado, o custo crescente de energia tem 
levado as indústrias a estudar os meios de reduzir o consumo de energia em seus 
processos de transformação. Balanços energéticos são utilizados na análise das 
várias fases de um processo, ao longo de todo o processo e também ao longo de 
toda a cadeia produtiva. 

Balanços de material e de energia podem ser simples ou muito complicados, mas 
a abordagem básica é a mesma. Trabalhar com os sistemas mais simples, como 
unidades individuais de operações ajuda a entender como se efetua um balanço e 
a estender o método para as situações mais complicadas que possam surgir.  
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Em qualquer unidade operação, seja qual for a sua natureza, os balanços de 
material e energia podem ser representados esquematicamente como uma caixa, 
como mostrado na Figura 3.1.  

 

Fig. 3.2. Representação esquemática doss balanços de massa e energia. 

 

O princípio de conservação de massa determina o chamado balanço de materias 
ou balanço de massa. 

 

Massa de entrada = Massa de saída + Massa armazenada 

Matérias primas = Produtos + Resíduos + Materiais armazenados 

 

Σmmp
 
= Σmp

 
+ Σ mr

 
+ Σmar 

 

Onde: 

Σmmp
 
= Σmmp1

 
+ Σ mmp2

 
+ Σmmp3

 
= Total de matérias primas  

Σmp
 
= Σmp1

 
+ Σ mp2

 
+ Σmp3

 
= Total  de produtos  

Σm r
 
= Σm r1

 
+ Σ m r2

 
+ Σm r3

 
= Total de resíduos  

Σm ar
 
 Σm ar1

 
+ Σ m ar2

 
+ Σm ar3

 
= Total de materiais armazenados na empresa 

 

Se não há reações químicas ocorrendo no processo de transformação, a lei de 
conservação de massa também se aplica a cada componente utilizado no 
processo:  

 

mA 
 
entrada = mA

 
na saída + mA

 
armazenada na empresa 

 

Por exemplo, em uma planta de produção de copos de plástico, se a quantidade 
de plástico que entra na planta não for igual a que saí na forma de copos e 
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resíduos, haverá algo errado. A diferença pode ser devida a alguma perda não 
observada no processo de produção. Neste caso: 

 

mA 
 
entrada = mA

 
na saída + mA

 
armazenada na empresa + mA

 
não identificada 

 

Desta forma, o balanço de material da empresa pode ser reescrito na forma:  

 

Matérias primas = Produtos + Resíduos + Materiais armazenados + 
Perdas 

 

Da mesma forma que a massa se conserva, também se conserva a energia. A 
energia que entra em uma unidade de operação deve ser igual à energia que sai 
mais a energia que fica armazenada. 

 

Energia de entrada = Energia de saída + Energia armazenada + Perdas 

 

ΣEmp
 
= ΣEp

 
+ Σ Er

 
+ ΣEar

 
+ ΣEL 

 

Onde 

ΣEmp
 
= Emp1

 
+ Emp2

 
+ Emp3

 
+ ……. = Total  de energia que entra 

ΣEp= Ep1
 
+ Ep2

 
+ Ep3

 
+ ……. = Total de energia incorporada nos produtos  

ΣE r
 
= E r1

 
+ Er2

 
+ Er3

 
+ … = Total de energia que sai com os resíduos  

ΣEL= EL1
 
+ EL2

 
+ EL3

 
+ ……. = Total de energia perdida para as vizinhanças  

ΣEar= Ear1
 
+ Ear2

 
+ Ear3+ ……. = Total de energia armazenada  

  

Os balanços de energia são mais complicados que os balanços de massa, já que a 
energia se transforma ao longo dos processos de produção. Por exemplo, a 
energia elétrica se converte em energia mecânica, a energia mecânica se 
transforma em calor, mas o balanço de todas elas deve fechar. 

 

 

Balanço de massa  

A análise do fluxo de massa é um procedimento sistemático que objetiva: 

 

 Fornecer uma visão geral dos materiais usados na empresa 

 Identificar os pontos de origem, as quantidades e as causas dos resíduos 
e emissões 

 Criar uma base para a avaliar e propor opções para melhorias futuras 

 Definir estratégias para ações futuras 
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A geração de resíduos e emissões em uma empresa surge nos locais em que os 
materiais são utilizados, processados e transformados. Desta forma, empresas 
que pretendem obter uma solução estratégica para amenizar os problemas 
ambientais devem ter conhecimento profundo de seus fluxos de materiais. Estas 
empresas deverão criar um sistema de informação que permita aos engenheiros e 
administradores a seguir os fluxos de material dentro da empresa, possibilitando o 
controle sobre estes fluxos e garantindo e uso eficiente de cada um deles. 

Uma análise dos fluxos de massa é a reconstrução sistemática dos caminhos que 
um material toma dentro da empresa e esta análise é normalmente baseada em 
um balanço de massa. Para visualizar os caminhos dos materiais dentro da 
empresa é imprescindível a representação gráfica, que parte do fluxograma de 
processo. 

 

Efetuando uma análise de fluxo de materiais 

Para efetuar uma análise de fluxo de materiais é necessário seguir os seguintes 
passos: 

1. Definição dos objetivos e das variáveis a considerar 

2. Limitação do espaço de análise 

3. Limitação do tempo de análise 

4. Representação gráfica dos fluxos – qualitativa 

5. Representação gráfica dos fluxos – quantitativa 

6. Interpretação e conclusões 

 

Como exemplo, apresenta-se a 
análise de fluxo de massa de um 
processo de pintura de uma 
bicicleta. 

O primeiro passo é estabelecer as variáveis a considerar. No processo de pintura 
são importantes a tinta, os solventes e vários materiais auxiliares. O limite de 
espaço pode ser estabelecido na câmara de pintura e secagem e o limite de tempo 
pode ser estabelecido em um ano. Para a representação gráfica dos fluxos de 
materiais é necessário conhecer as etapas de operação do processo. No caso da 
pintura foram identificadas as seguintes etapas: pré-tratamento, aplicação do 
primer, pintura e secagem. Foram, também, identificados equipamentos 
necessários para a operação: gerador de vapor, filtro de exaustão, revolver para 
pintura e equipamentos para limpeza. Após a identificação dos componentes do 
processo, pode-se representar cada etapa da operação com retângulos e os fluxos 
de materiais são representados por setas. O balanço de massa pode ser efetuado, 
lembrando que o princípio da conservação de massa deve ser observado em cada 
etapa. Todos os materiais que entram em cada etapa do processo devem sair na 
forma de produto, resíduo ou emissões (Fig. 3.2).  
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Fig. 3.2. Diagrama do processo de pintura de uma bicicleta. 

 

Conhecendo-se, então, os caminhos dos materais através do processo pode-se 
(com os dados levantados e obedecendo ao princípio de conservação de massa) 
atribuir valores numéricos a cada fluxo (Fig. 3.3). Os valores numéricos dos 
materiais empregados no processo podem ser obtidos em notas de compra ou no 
controle do estoque. Recomenda-se que a análise de fluxos de materiais inicie-se 
com a avaliação de todo o processo. Neste caso, identifica-se todos os materiais 
empregados no processo e também os resíduos e as emissões.  

 

Fig. 3.3. Fluxograma de massa do processo de pintura de uma bicicleta. As 
quantidades associadas a cada fluxo são mostradas na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1. Valores correspondentes a cada fluxo mostrado na Figura 3.2.  

 DESCRIÇÃO UN. QUANT.   DESCRIÇÃO UN. QUANT. 

E1 Peça sem 
pintura 

kg 20.400  S1 Peça pintada kg 20.800 

E2,  
E3 

Tinta + 
Solvente 

kg 4.000  S2, 
S3 

Ar+ 
tinta+thinner 

m3 101.000.000 

E4 Fita crepe rolos 1.200  S4 Filtro usado kg 270 

E5 Ar  m3 101.000.000  S5 Desengraxante 
usado (água + 
detergente) 

kg 50.400 

E6 Filtro de ar kg 100  S6 Solvente 
usado 

m3 1.400 

E7 Água m3 49.500      

E8 Detergente  L 60      

E9 Thinner  kg 2.000      

 

De posse do balanço de massa do sistema de interesse, pode-se partir para a 
interpretação dos resultados. A interpretação consiste na identificação dos pontos 
de geração de resíduos e emissões, em estabelecer relações entre a quantidade 
de resíduo gerado e a de produto e calcular a eficiência do processo ou de 
determinadas etapas do processo. Se o escopo da análise for a busca de 
melhorias para o processo existente, pode-se por exemplo calcular a eficiência do 
processo atual e, se for identificada a possibilidade de aplicação de uma opção de 
Produção mais Limpa, compará-la com a eficiência do novo processo.  

Pode-se, por exemplo, calcular a eficiência da pintura, dividindo-se a massa de 
tinta seca aplicada à peça pela quantidade de matéria prima que entra no 
processo de produção. 

 

ɳ= massa seca aplicada / massa de tinta na entrada 

 

 

No caso da pintura da bicicleta: 

ɳ= (20.800 – 20.400) / (4.000) = 0,10 ou 10% 

 

A eficiência calculada está de acordo com as especificações do fabricante da tinta, 
que indicam que a eficiência deve estar entre 10% e 20%. Entretanto, observa-se 
que há ainda a possibilidade de aumentar a eficiência de aplicação da pintura com 
uma opção de Produção mais Limpa. Após a observação do processo, o fabricante 
identificou o desengraxe das peças como um ponto fraco do processo. A opção de 
Produção mais Limpa aplicada foi o treinamento dos funcionários que faziam o 
desengraxe. Melhorando esta etapa, diminui-se o gasto de tinta e evitou-se que 
as peças com defeito na pintura fossem encaminhadas para a etapa de limpeza, 
reduzindo o consumo de thinner (S6). Com a melhoria no processo de 
desengraxe, foi possível aumentar a eficiência do processo para 14%.  

O objetivo da análise pode ser o de melhorar o processo ou conhecer todos os 
principais fluxos de materiais que compõem o sistema de pintura. Entretanto, a 
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análise pode ser direcionada a um determinado material de acordo com vários 
critérios (custo, risco, quantidade, toxidade, etc).  

 

Tabela 3.2. Valores correspondentes aos fluxos mostrado na Figura 3.2.  

 DESCRIÇÃO UN. QUANT.  DESCRIÇÃO UN. QUANT. 

E2 Solvente na 
tinta  

kg 2.000 S2, S3 Ar+ thinner kg 2.000 

E9 Thinner  kg 2.000 S6 Solvente usado kg 1.400 

 Total kg 4.000  Total kg 3.400 

     Perdas kg 600 

 

Interpretar um balanço de massa significa retraçar os caminhos dos materiais na 
empresa estabelecendo relações de eficiência (produto/matéria prima, matéria 
prima/resíduos) e, também, relações de desempenho (ɳobtida/ɳdo fabricante). Isto pode 
ser feito para toda a empresa ou para cada processo individual de produção. 

Comparando a informação referente à real eficiência do processo com valores de 
referência, pode-se detectar mais facilmente os pontos fracos do processo. Os 
principais problemas devem ser classificados em ordem de prioridade e, por meio 
da atualização regular dos dados, um instrumento para o controle técnico da 
empresa é criado, permitindo o controle dos fluxos de materiais e de seu uso. 

A utilização de material na pintura das bicicletas pode ainda ser melhorada de 
várias maneiras: 

 Boas práticas de produção: manuseio cuidadoso das matérias primas e 
materiais auxiliares (treinamento de pessoal, respeito às fórmulas das 
matérias primas, uso total dos conteúdos das embalagens, cuidados com 
vazamentos, etc). Esta foi a opção tomada pelo fabricante de bicicletas 
para melhorar o desempenho na etapa de desengraxe. 

 Substituição de matérias primas: uso de matérias primas sem 
componentes tóxicos. No caso da pintura de bicicletas se poderia optar 
pelo uso de uma tinta a base d’água. 

 Modificações no processo: a automação de algumas etapas poderia 
reduzir o uso de  materiais auxiliares no processo 

 Reciclagem interna: o reúso da água utilizada no desengraxe  

 

Balanço de energia 

Na física, o balanço energético é uma apresentação sistemática dos fluxos de 
energia e as transformações em um sistema. A base teórica para um balanço 
energético é a primeira lei da termodinâmica segundo a qual a energia não pode 
ser criada ou destruída, apenas modificada na sua forma. As fontes de energia 
são, por conseguinte, entradas e saídas do sistema em observação. Em 
engenharia, balanços energéticos são utilizados para quantificar a energia 
utilizada ou produzida por um sistema. O balanço energético de um sistema é 
muito semelhante a um balanço de massas, mas existem algumas diferenças para 
se lembrar, por exemplo: 1) que um sistema específico pode ser fechado em um 
balanço de massas, mas aberto para o balanço energético e 2) que, embora seja 



 38 

possível ter mais de um balanço de massas para um sistema só pode haver um 
balanço energético. Em um balanço do total de energia: 

 

ENTRADA = SAÍDA + ARMAZENADO 

 

O diagrama Sankey é ferramenta muito útil para representar os fluxos de entrada 
e saída de energia de qualquer equipamento ou sistema, como caldeiras, 
aquecedores ou fornos após realização do balanço energético (Fig. 3.4). Este 
diagrama representa visualmente as várias saídas e as perdas para que gestores 
da energia possam se concentrar em encontrar e priorizar melhorias. 

A Figura 3.4 mostra um diagrama Sankey para um forno. A partir da Figura 3.4, 
fica claro que as perdas dos gases de escape são uma área-chave para uma 
atenção prioritária. Uma vez que fornos operam em altas temperaturas, os gases 
de escape saem do forno a altas temperaturas, resultando em dimunuição da 
eficiência. Assim, um dispositivo recuperação de calor como um pré-aquecedor 
que utiliza o calor dos gases de escape  tem que ser necessariamente parte do 
sistema. Quanto menor a temperatura dos gases de escape que deixam o pré 
aquecedor, maior será a eficiência forno. 

 

  

Figure 3.4. Balanço de energia de um forno utilizando um diagrama Sankey. 

 

Efetuando uma análise de fluxo de energia 

A análise dos fluxos de energia examina o consumo de energia de um sistema, um 
processo ou instalação com a finalidade de: 

 determinar as formas de energia utilizadas; 

 analisar a utilização da energia; 
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 verificar os dados atuais e investigar as práticas e procedimentos 
operacionais;  

 identificar áreas de perdas e desperdícios de energia; 

 desenvolver as medidas possíveis para reduzir o consumo de energia.  

 

O levantamento visa identificar e corrigir perdas energéticas mais óbvias, tais 
como:  

 
• vazamentos de óleo 

• vazamento de vapor 

• superfícies quentes que necessitam de isolamento 

• ajuste de queimadores 

• saída de gases com alta temperatura 

• vazamentos de gás 

• movimentação desnecessária de materiais 

• instrumentos de controle defeituosos ou descalibrados, etc 

• excesso de iluminação 

• uso excessivo de aquecimento or ar condicionado 

 

Um exemplo típico de balanço de energia aplicado a um equipamento da empresa 
é o balanço para melhoria do desempenho de caldeiras. Caldeiras são 
equipamentos comuns em muitas indústrias e têm a função de produzir vapor por 
meio do aquecimento da água. As caldeiras em geral são empregadas para 
alimentar máquinas térmicas, autoclaves para esterilização de materiais diversos, 
cozimento de alimentos com o uso do vapor ou calefação ambiental. 

Caso de estudo (antes das melhorias propostas): 

A análise do gás de escape mostrou 8% de excesso de oxigênio e temperatura do 
gás de saída de 343 oC (Fig. 3.5) com a eficiência da caldeira calculada em 75%. 

 

Fig. 3.5. Balanço de energia da caldeira antes das melhorias propostas. 
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Toda combustão exige a medida correta de oxigênio; excesso ou falta de oxigênio 
pode causar efeitos indesejáveis. No entanto, o erro é quase sempre intencional e 
no sentido de utilizar excesso de oxigênio, que resulta em baixa eficiência do 
processo de combustão. A falta de oxigênio resulta na formação de monóxido de 
carbono, fuligem e até mesmo explosão se a fuligem acumulada e o combustível 
não queimado ficarem expostos, de repente, a oxigênio suficiente para queimar 
rapidamente.  

Os queimadores de caldeira, são normalmente ajustados manualmente numa base 
periódica para cerca de 3% excesso de oxigênio, que corresponde a cerca de 
cerca de 15% de excesso de ar. Desta forma, se garante que haverá oxigênio 
disponível suficiente para a combustão completa do combustível, evitando a 
emissão de CO e a formação de fuligem. 

Entretanto, o excesso de O2 significa que há mais ar na combustão do que deveria 
haver. Isso inclui também a umidade do ar. A qualidade do ar no entorno da 
caldeira, assim como a temperatura do ar também afetam a quantidade de 
oxigênio. Estudos empíricos mostram que o excesso de O2 é quase diretamente 
proporcional à eficiência perdida, ou seja, 3% mais O2 significa 3% menos de 
eficiência.  

Embora seja possível controlar e ajustar o queimador diariamente de acordo com 
as condições locais, este procedimento não é prático. Desta forma, uma opção de 
Produção mais Limpa é a instalação de sistemas de monitorização contínua 
automática dos gases de combustão para ajustar o abastecimento de ar dos 
queimadores.  

 

Melhoria proposta 1 – Instalação de sistemas de monitorização contínua 
automática dos gases de combustão. 

A análise do gás de escape mostrou 4% de excesso de oxigênio e temperatura do 
gás de saída de 329 oC com a eficiência da caldeira calculada em 79.6%. Além 
disso, o uso de combustível na entrada caiu em 5,8%. 

Há ainda a possibilidade de instalação de um “economizador”. Economizadores 
são trocadores de calor que, aproveitando a alta temperatura dos gases de 
escape, são empregados para aumentar a temperatura da água de entrada. 

Melhoria proposta 2 – Instalação de trocador de calor para elevar a 
temperatura da água de entrada 

A análise do gás de escape mostrou 4% de excesso de oxigênio e temperatura do 
gás de saída de 194 oC com a eficiência da caldeira calculada em 86.2%. Além 
disso, o uso de combustível na entrada caiu em 7,7%. 

 O objetivo dos balanços de massa e energia é avaliar o uso de matérias primas, 
energia e materiais auxiliares, a eficiência da conversão (matéria prima + energia 
= produto), de produção e de perdas. Os balanços de massa e energia, usados em 
conjunto com um diagnóstico voltado à busca de soluções benéficas ao meio 
ambiente, são uma ferramenta poderosa para a melhoria dos processos de 
produção, tanto no que se refere à sua eficiência, como no que se refere à 
redução dos impactos ambientais causados pela indústria. 
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Para refletir 

 

 

 

Algumas questões 

 

Faça um diagrama de entradas e saídas para um processo de sua escolha e 
indique as possíveis fontes de energia.  

 

Qual o propósito dos balanços de massa e energia? 

 

Por que os diagramas são úteis para a análise de fluxos de materiais e energia ?  

 

Como se define a análise de fluxos de material? 

 

Quais são as principais etapas de uma análise de fluxos de material? 

 

Quais são os principais componentes do sistema de energia em uma empresa? 

 

Quais as áreas em que é mais comum a avaliação dos fluxos de energia? 

 

Andar de bicilcleta é um transporte limpo? Ou é um transporte mais limpo? 

 

 



 42 



 43 

 

Exercícios para entregar                                        DATA: 

Assunto:  Balanços de massa e energia  

Nome RA 

Professor  

Turma Campus: 

 

1) A bicicleta é geralmente usada como exemplo de um produto amigável ao meio 
ambiente. Entretanto, como vimos no exemplo da pintura deste produto, a 
bicicleta também pode causar danos ao meio ambiente (como a emissão de 
solventes). O exemplo da bicicleta tem a finalidade de salientar o fato de que cada 
produto e cada processo deve ser estudado cuidadosamente para identificar as 
áreas em que pode haver melhoria. 

Escolha um, dentre os vários processos necessários para a obtenção de uma 
bicicleta mostrados na figura abaixo. Faça uma análise dos principais fluxos de 
massa ou de energia e proponha uma opção de Produção mais Limpa. 

 

 

 

2) A interpretação dos balanços de massa consiste na identificação dos pontos de 
geração de resíduos e emissões, em estabelecer relações entre a quantidade de 
resíduo gerado e a de produto e calcular a eficiência do processo ou de 
determinadas etapas do processo. Utilizando a Tabela 3.1. proponha dois 
indicadores para o acompanhamento do processo de pintura de uma bicicleta. 
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4. Indicadores 

 

O termo “indicador” vem do latim indicare e tem por significado destacar, 
anunciar, tornar público, estimar. Os indicadores transmitem informações que 
esclarecem inúmeros fenômenos que não são imediatamente observáveis. São 
ferramentas de informação que permitem avaliar vários aspectos de um sistema, 
inclusive impactos ambientais. A grande vantagem dos indicadores é que eles 
resumem uma situação complexa a um número ou a um selo ou rótulo, o qual 
pode ser utilizado para comparações ou alinhamento em uma escala. Dessa 
forma, o uso de indicadores permite avaliações e comparações relativamente 
rápidas, e é por isso que essa ferramenta vem sendo cada vez mais utilizada para 
monitorar mudanças em vários sistemas. Indicadores ambientais têm sido 
desenvolvidos e utilizados por empresas individuais, setores industriais e até 
países.  

É preciso fazer distinção entre rótulos ambientais e indicadores numéricos. Os 
rótulos ambientais (ou rótulos ecológicos) consistem num selo ou logomarca, cuja 
concessão se baseia na avaliação do ciclo de vida (ACV) do produto (ver aula 5). 
Colocado na embalagem do produto, identifica um cuidado com o ambiente dentro 
de uma categoria específica de produtos. Os rótulos são utilizados principalmente 
para prestar informações aos consumidores. Já os indicadores numéricos podem 
estar centrados em diversos aspectos do ambiente, dependendo de seu uso. 
Podem fornecer uma medida da eficiência do processo, como, por exemplo, a 
eficiência com que recursos naturais e energia são transformados em produtos. 
Indicadores numéricos podem ser utilizados não só para monitorar mudanças, 
mas também para apontar ineficiência em rotinas ou processos, avaliar a eficácia 
de melhorias implantadas, fixar prioridades para futuras providências e informar 
investidores de forma rápida e clara. São ferramentas valiosas para empresas em 
processo de melhoria. 

A ISO (International Organization for Standardization) identifica três tipos de 
indicador voluntário. Os rótulos ecológicos se situam no tipo I, e os indicadores 
numéricos, no tipo III. 

 

 Tipo I: Voluntário, com base em vários critérios, vinculado a programa 
que autoriza o uso do rótulo em produtos com base na ACV. Conhecido 
como “selo verde”, consiste em um símbolo impresso no rótulo da 
embalagem; no Brasil, é concedido pela ABNT. 

 Tipo II: Relatórios públicos ambientais ou autodeclarações que a empresa 
pode divulgar no rótulo da embalagem ou em seu material de divulgação 
e que fazem referência ao desempenho ambiental do produto; por 
exemplo: “reciclável” ou “não-tóxico”. 

 Tipo III: Programas voluntários que fornecem dados quantitativos sobre 
o desempenho ambiental de determinado produto, com base em 
categorias pré-selecionadas de parâmetros. Tende a ter melhor aplicação 
na melhoria de processos e nas relações comerciais entre empresas do 
que para divulgação ao público em geral. 
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Rótulo ecológico 

É a certificação de produtos que apresentam menor impacto no meio ambiente em 
relação a outros disponíveis no mercado e comparáveis entre si. Os rótulos 
ecológicos visam encorajar a demanda por produtos e serviços que causem menos 
dano ao meio ambiente. São certificações obtidas voluntariamente, atestando o 
desempenho ambiental de um produto, com base na avaliação de seu ciclo de 
vida. O selo, que pode ser utilizado por um produto ou serviço, indica que, em 
determinada categoria de produtos ou serviços, aquele que obtém a certificação é 
amigável ao meio ambiente.  

 

 

Fig. 4.1. Rótulos ambientais utilizados por várias nações e localidades: Canadá 
(1), Austrália (2), Croácia (3), República Checa (4), países nórdicos (5), Hong 
Kong (6), Hungria (7), Espanha (8), Japão (9), Taiwan (10) e (11) Índia (11). 

As empresas reconhecem que a preocupação com o ambiente pode se transformar 
em uma vantagem de mercado e há rótulos ecológicos em todo o mundo. A Figura 
4.1 mostra alguns desses rótulos. 

O selo dos países da Comunidade Européia (EC), o European Ecolabel, foi o 
primeiro com alcance regional, instituído em março de 1992. A concessão feita por 
um país-membro valerá para todos os outros países da comunidade européia. O 
rótulo tem por objetivo  

 

"promover o design, produção, 
marketing e uso de produtos que 
tenham um reduzido impacto ambiental 
durante seu completo ciclo de vida, e 
fornecer aos consumidores as melhores 
informações sobre impactos ambientais 
de produtos". 
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O programa exclui de seu esquema alimentos, bebidas e produtos farmacêuticos, 
e o processo de concessão tem início no país-membro da comunidade em que o 
produto foi fabricado ou, pela primeira vez, comercializado ou importado de um 
país não-membro. 

Entre os rótulos mais conhecidos, se 
pode citar o Blue Angel, iniciativa do 
Ministério do Interior da antiga 
República Federal Alemã, lançado 
em 1977. Enfrentando resistências 
iniciais, principalmente por parte dos 
fabricantes, em 1984 o selo já 
estava presente em mais de 
quinhentos produtos de 33 
diferentes categorias. Em 1993, sua 
aceitação já era evidente, marcando 
mais de 3.500 produtos em 75 
categorias.  

 

As categorias de produto podem ser propostas por qualquer interessado. Na 
prática, as solicitações originam-se de fabricantes ou importadores interessados 
em estampar o Blue Angel em seus produtos. Após uma revisão, realizam-se 
testes multicriteriosos do impacto ambiental do produto, considerando todo o seu 
ciclo de vida: extração de matéria-prima, fabricação, distribuição, uso e descarte 
final. Determina-se o mais importante impacto ambiental dessa categoria de 
produto e esboça-se um critério  para concessão da logomarca, o qual será 
submetido à crítica de especialistas.  

  

 

Outro selo amplamente reconhecido 
é o norte-americano Green Seal. 
Estabelecido em 1989 por uma 
organização independente e sem 
fins lucrativos, tem como objetivo 
fixar parâmetros ambientais para 
produtos, rotulá-los, e promover a 
educação ambiental nos Estados 
Unidos. O Green Seal tem a 
finalidade de identificar produtos 
ambientalmente amigáveis, 
encorajando os consumidores à 
compra desses produtos. 

Assim como o Blue Angel, o selo norte-americano faz uma adaptação simplificada 
da Avaliação de Ciclo de Vida (ver aula 5) e efetua, para cada produto, uma 
avaliação de impacto ambiental dirigida aos impactos mais significativos, cobrindo 
todo o ciclo de vida do produto.  
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No Brasil, em 2004, o 
programa de rotulagem ecológica se 
encontrava em fase de implantação, 
sendo coordenado pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). O programa destina-se a 
informar os consumidores sobre os 
produtos menos agressivos ao meio 
ambiente disponíveis no mercado e 
incentivar os produtores a 
desenvolver tais produtos. É um 
rótulo ecológico, que tem por 
símbolo o colibri e que segue os 
princípios da ISO 14024. 

A Comissão de Certificação Ambiental (CBA) é o órgão da ABNT responsável 
pela identificação de prioridades, proposição de políticas e definição dos 
níveis de certificação, bem como pela aprovação dos procedimentos dos 
Comitês Técnicos de Certificação Ambiental (CTC).  

Após a aprovação dos critérios pela Comissão de Certificação Ambiental, 
produtores de uma determinada categoria podem solicitar a avaliação de 
seus produtos para rotulagem. A ABNT indica como objetivos específicos do 
programa de certificação ambiental: 

 

 proteger o meio ambiente; 

 desenvolver a competitividade das empresas brasileiras; 

 proporcionar aos consumidores um instrumento de informação para 
exercer seu poder de compra;  

 promover a inserção dos produtos e serviços brasileiros nos mercados 
internacionais;  

 coordenar e articular as iniciativas brasileiras de rotulagem ambiental. 

 

O rótulo ambiental é um instrumento de educação em direção à mudança 
para hábitos de consumo mais positivos do ponto de vista ambiental. Tem, 
portanto, a finalidade de indicar ao consumidor a melhor opção, quanto ao 
impacto ambiental de um produto em relação a outros com a mesma 
função. Possibilita a incorporação dos aspectos ambientais no dia-a-dia dos 
cidadãos e evidencia a sua capacidade de interferência. Indiretamente, 
pode levar os consumidores a questionar os altos níveis de consumo, 
mesmo de produtos ambientalmente certificados. O rótulo ecológico 
voluntário pode representar uma forma eficaz de se obter um ganho 
ambiental, atuando diretamente na mudança de hábitos de consumidores e 
produtores. 

Como o rótulo busca alterar hábitos de consumo, a discussão de sua 
eficácia pode ser dividida em duas perspectivas: do consumidor e do 
produtor. As atitudes de um fabricante frente aos programas de rotulagem 
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ambiental podem ser de indiferença, de reação pressionada pela possível 
perda de mercado e de antecipação na busca da certificação pelos 
consumidores. Cita-se o caso do McDonald's, que substituiu suas 
embalagens de sanduíche em poliestireno por papel. A decisão não resistiu 
a ACVs posteriores, que mostraram ser o poliestireno menos danoso ao 
meio-ambiente. 

Considerados uma ferramenta positiva, porém branda, para promover uma 
mudança nos padrões de produção, pretende-se que os rótulos demonstrem 
a superioridade ambiental de alguns produtos sobre outros, tornando-se 
fator de diferenciação na busca do lucro, podendo propiciar o crescente 
consumo ambientalmente amigável. A rápida proliferação de rótulos pode 
criar barreiras comerciais, intencionais ou não, principalmente para países 
em desenvolvimento e que acabem trazendo um saldo negativo para a 
questão ambiental.  

Há dificuldade em se medir o alcance de um programa de rotulagem 
ambiental. Uma forma de medir a eficácia de um programa é verificando se 
os rótulos atingem seus declarados objetivos, que são: 

 

 prevenir contra informação ambiental falsa; 

 educar e aumentar a consciência ambiental do consumidor;  

 proporcionar aos fabricantes um incentivo, com base no mercado, para 
que desenvolvam novos produtos e processos menos danosos ao meio 
ambiente; 

 resultar em mudanças no mercado que tragam menos impactos 
ambientais decorrentes do consumo de produtos.  

 

Outra crítica à rotulagem é que ela não leva em consideração a utilidade 
dos produtos. Isso permite, por exemplo, que produtos supérfluos sejam 
classificados como ecológicos. Produtos que pertencem a uma categoria só 
podem ser comparados com similares, o que impede sua confrontação com 
produtos alternativos, que talvez fossem mais amigáveis ao meio ambiente.  

Pode-se ainda criticar a falta de uma graduação para a maioria dos 
programas de rotulagem ecológica. O produto é aceito ou não. Uma 
graduação indicando em que proporção o produto atende ou não a um 
requisito ambiental poderia ajudar o comprador a estabelecer comparações 
entre produtos da mesma categoria.  

Apesar das críticas, o rótulo ecológico é um instrumento que, se bem 
utilizado, pode alterar hábitos de consumidores e fabricantes no sentido de 
incorporar conceitos ambientais de ciclo de vida do produto. É um incentivo 
mercadológico para o desenvolvimento comercial  de produtos que 
contemplam em sua concepção os aspectos ambientais.  
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Indicadores numéricos 

O uso de indicadores numéricos facilita o processo produtivo de uma 
organização, podendo fornecer uma medida de sua eficiência, monitorar 
mudanças pelo acompanhamento da evolução de determinados parâmetros, 
indicar ineficiência em rotinas ou processos, avaliar a eficiência de 
melhorias implantadas, auxiliar a fixar prioridades para providências futuras 
e informar investidores de forma simples.  

Os indicadores numéricos ambientais são guias que permitem a 
quantificação da qualidade ambiental do processo produtivo de uma 
empresa em determinado intervalo de tempo. Esses indicadores devem ser 
continuamente monitorados pela empresa, para garantir, com produtos 
amigáveis ao ambiente, sua permanência e competitividade no mercado.  

Os indicadores ambientais refletem resultados do processo produtivo da 
empresa e de seu sistema de gerenciamento ambiental, ocupando um nível 
estratégico no sistema de avaliação da qualidade ambiental. Podem ser 
utilizados para divulgar a qualidade do processo produtivo e os resultados 
ambientais da empresa. São parâmetros que proporcionam informações e 
indicam tendências das condições do processo produtivo que permitem 
visualizar a eficiência do desempenho ambiental. 

Alguns autores classificam os indicadores ambientais por tipo. Na Tab. 4.1 
estão relacionados alguns tipos de indicadores.  

 

Tab. 4.1. Classificação de indicadores ambientais por tipo 

Indicadores 
absolutos 

Informam os dados básicos sem análise ou interpretação; por 
exemplo, quilogramas de resíduos gerados, ou volume de emissões. 

Indicadores 
relativos 

Comparam os dados com outros parâmetros; por exemplo, 
quilogramas de resíduo por toneladas de produto. 

Indicadores 
agregados 

Agregam dados ou informações do mesmo tipo, mas de fontes 
diferentes. São descritos como um valor combinado;  por exemplo, 
quilogramas de resíduos tóxicos gerados por país ou região. 

Indicadores 
ponderados 

Mostram a importância relativa de um indicador em relação a outro 
indicador. 

 

A ISO/FDIS 14031  descreve duas categorias gerais de indicadores: os de 
desempenho ambiental e os de condições ambientais.  

 

Indicadores de desempenho ambiental 

Como o próprio nome indica, estes indicadores fornecem informações sobre 
o desempenho ambiental de uma empresa, seja este de gerenciamento ou 
operacional.  
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Os indicadores de desempenho de gerenciamento informam sobre a 
capacidade da empresa e sobre os resultados do gerenciamento que trata 
de treinamento, exigências legais, distribuição e utilização eficiente dos 
recursos, gerenciamento de custo ambiental, documentação, investimento 
em desenvolvimento de produtos, ou ação corretiva, enfim tudo o que tem 
ou pode ter influência no desempenho ambiental da organização. Esses 
indicadores devem ajudar a avaliar os esforços de gerenciamento, de 
decisões e ações para melhorar o desempenho ambiental. 

Pode-se tomar como exemplos de indicadores de desempenho do 
gerenciamento aqueles usados para localizar: a implementação e efetivação 
de vários programas de gerenciamento ambiental; ações do gerenciamento 
que influenciam o desempenho ambiental das operações, da organização e, 
possivelmente, as condições ambientais; esforços de importância particular 
para prosperar o gerenciamento ambiental da organização; cumprimento 
das exigências legais das leis ambientais em conformidade com outras 
exigências para as quais a organização se subscreve; custos financeiros ou 
benefícios. Além disso, os indicadores de desempenho do gerenciamento 
podem ajudar: a predizer as tendências de mudanças no desempenho; 
identificar causas de o desempenho atual não estar em acordo com os 
critérios de desempenho ambiental desejados; identificar oportunidades 
para a ação preventiva. 

Os indicadores de desempenho operacional devem fornecer informações 
sobre o desempenho ambiental das operações da empresa. Tratam 
principalmente de atividades operacionais técnicas, como operação de 
equipamentos, uso de edifícios, descargas, e o uso de produtos e serviços. 
Esses indicadores relacionam: a entrada de materiais (processados, 
reciclados, reusados ou matérias-primas), recursos naturais, energia e 
serviços; o projeto, instalação, operação (incluindo operações de pouca 
freqüência e eventos de emergência), manutenção das instalações físicas e 
equipamentos da organização; fabricação de produtos (produto principal, 
subproduto, reciclado e material reusado), serviços, resíduos (sólidos, 
líquidos perigosos e não-perigosos, recicláveis, reutilizáveis), emissões 
(atmosféricas, efluentes para corpos d’água e solos, ruídos, vibrações, 
térmicas, radiações, luz), ou seja, lidam com os resultados das operações 
da empresa. São estabelecidos de forma a permitir a adequada mensuração 
dos níveis de desempenho em relação aos parâmetros adotados. 

 

Indicadores de condições ambientais 

Esses indicadores informam sobre as condições locais e medem as 
mudanças e os impactos no ambiente que podem variar com o tempo ou 
devido a eventos específicos. Podem, também, fornecer informações úteis 
sobre as relações entre as condições do ambiente e as atividades, produtos 
e serviços de uma organização. Esses indicadores proporcionam a 
possibilidade de identificar e gerenciar as próprias emissões; avaliar seus 
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critérios de desempenho ambiental; selecionar indicadores de desempenho 
do gerenciamento e indicadores de desempenho operacional; estabelecer 
um padrão de medida para os impactos ambientais de suas atividades, 
determinar as mudanças ambientais em função do tempo, com relação ao 
programa de gerenciamento ambiental adotado, investigar as possíveis 
relações entre condição ambiental e atividades, produtos e serviços da 
organização. 

O processo de avaliação e medição dos impactos ambientais é complexo, e 
as interações do ambiente com as emissões do processo são de difícil 
identificação e dependentes do local específico em que o processo está 
localizado. Por exemplo, se a empresa é a única a eliminar uma substância 
na atmosfera, torna-se possível verificar as alterações resultantes da 
emissão. Essa informação acumulada será útil para tomadas de decisão 
com relação à emissão de tal substância. No entanto a presença de outras 
empresas emitindo várias outras substâncias pode inviabilizar a análise. 

Os indicadores de condições ambientais são, portanto, limitados quando se 
consideram efeitos regionais ou globais. Um índice de desempenho nessa 
categoria será de interpretação controversa, pois os aspectos e efeitos 
ambientais de uma determinada atividade englobam muitas variáveis, cujas 
interações com outras atividades determinam mudanças no resultado final 
da avaliação. 

  

Certificação ambiental 

A proteção ambiental recentemente tornou-se importante na política 
internacional, principalmente pela preocupação mundial dos negócios, pois 
há cobranças urgentes de governos, de associações e de movimentos 
ambientalistas pela “qualidade ambiental” dos produtos e serviços. 

A Certificação Ambiental está sendo altamente solicitada também por 
administrações públicas que querem melhorar seu sistema de 
gerenciamento ambiental e comprovar suas ações em defesa da natureza. 

Até alguns anos atrás, a responsabilidade pela conservação do meio 
ambiente era delegada totalmente às instituições públicas, que tinham que 
conciliar os pedidos de licença ambiental e a necessidade de produção com 
instrumentos operacionais e legais inadequados. Porém, uma nova 
abordagem começou a surgir. O meio ambiente e o desenvolvimento não 
são mais vistos como concorrentes e já se busca a cooperação das duas 
partes visando a solução para os problemas ambientais. 

Neste contexto nasceu a “certificação ambiental”, que é uma participação 
voluntária em um programa de gerenciamento do meio ambiente, visando a 
observação de todas as regras e acordos existentes e a contínua melhoria 
do desempenho ambiental. 

A participação em um programa de certificação ambiental engloba custos e 
benefícios: 
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 Custos de modificação de processos 

 Custos de certificação e inscrição 

 Custos e benefícios a fim de melhorar a imagem da empresa 

 Custos e benefícios de caráter operacional  

o Otimizações no uso de recursos 

o Redução dos riscos ambientais; 

o Melhorias na segurança do ambiente de trabalho 

o Racionalização e simplificação de procedimentos 

 

Há manuais que podem ser utilizados com sucesso para a definição do 
status ambiental da organização e identificar os objetivos ambientais a 
serem atingidos para a obtenção das certificações ISO 14000. 

As organizações que desejam obter a certificação consultam especialistas 
em problemas ambientais, para a identificação de fatores de impacto 
ambiental que deverão ser considerados, além da organização de uma 
política ambiental correta com objetivos bem definidos. Estes especialistas 
devem estar atualizados com as mais avançadas metodologias e pesquisas 
mundiais. 

A certificação ambiental é o primeiro passo que as organizações devem 
tomar para mostrarem que estão operando com respeito pelo meio 
ambiente. A certificação ambiental não é a meta final, mas a definição das 
condições de início que devem ser melhoradas ao longo do caminho da 
restauração ambiental e do desenvolvimento sustentável. 

 

Introdução aos Indicadores de Sustentabilidade 

A sustentabilidade se baseia em uma crença universal de que as coisas 
serão melhores no futuro do que no presente. O conceito de melhor - e 
quão de longe no futuro - é de preferência individual. 

Entretanto, aproximações conscientes (ao contrário de acasos) requerem 
objetivos definíveis e mensuráveis. Para este fim, a recente proliferação de 
métricas de sustentabilidade pode ser interpretada como uma tentativa de 
melhoria no gerenciamento de sistemas e de impactos ambientais. Quase 
todas as métricas podem ser caracterizadas em uma sistemática que inclui 
seis categorias: 

 

 Métricas Financeiras: estimam impactos ambientais ou serviços do 
ecossistema em moeda corrente. Os impactos são comparados 
com transações monetárias na forma de uma contabilidade 
tradicional. Em teoria, fixa-se um preço apropriado para bens e 
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serviços ambientais, mas permite-se que as forças de mercado 
manipulem os recursos entre atividades ecológicas e industriais. 
Na prática, tanto os métodos de cálculo quanto a validade do 
conceito de “preço dos serviços ambientais” são considerados 
controversos. Isso porque não há no mercado produtos similares 
aos serviços ambientais, tais como a diminuição da poluição. 
Estimativas de custos externos e sociais são incertas, assim como 
os métodos apresentados para o cálculo dos “preços” destes 
serviços. Além disso, a atribuição de “preços” pode levar a um 
conceito errôneo de que a exploração ambiental pode ser 
revogável, reversível ou reparável de maneira semelhante às 
transações monetárias, embora em muitos casos os sistemas 
ecológicos afetados possam ser recuperados. 

 Métricas Termodinâmicas: geralmente utilizam medidas intensivas 
para o cálculo de indicadores, tais como kg de poluente/pessoa ou 
kWh/kg de produto. Enquanto indicam as necessidades de recursos 
das atividades industriais, as métricas termodinâmicas nem 
sempre indicam os impactos ambientais associados ao consumo de 
recursos. Em poucas delas, tal como o retorno de investimento 
energético, pode-se avaliar se os recursos consumidos foram 
utilizados de maneira apropriada. 

 Métricas Ambientais (incluindo saúde e segurança): estimam o 
potencial de mudanças químicas ou de condições perigosas ao 
meio ambiente. Estas métricas focalizam o que é descartado no 
meio ambiente, sem levar em consideração o destino ou a 
alocação dos poluentes após este descarte. Podem incluir 
considerações químico-dinâmicas tais como a degradação de 
poluentes, a catálise ou a recombinação para a formação de novos 
poluentes; ou podem incluir fatores de impacto potencial, tais 
como toxicidade, reatividade ou raridade. O potencial de 
aquecimento global (GWP) e o potencial da diminuição da camada 
do ozônio são bons exemplos. Grande parte dessas métricas é 
direcionada a pontos específicos em biologia ou ecologia, tais como 
morte, câncer ou mutação, enquanto outras podem indicar uma 
perda de qualidade ambiental sem sugerir nenhum efeito ecológico 
em particular, como por exemplo a formação de ozônio na 
troposfera. É possível que as métricas ambientais sejam expressas 
em unidades químicas ou termodinâmicas: como demanda 
bioquímica de oxigênio, concentração de poluentes ou potencial de 
poluição. Entretanto, as métricas ambientais são distinguíveis das 
termodinâmicas pelo pelo fato de visarem medições de carga ou 
mudança ambiental, ao invés de demanda de recursos.  

 Métricas Ecológicas: visam estimar os efeitos da intervenção 
humana nos sistemas naturais no que diz respeito às espécies 
nativas e às funções do ecossistema. As espécies em extinção e a 
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perda de biodiversidade, incorporadas ao conceito de boas 
condições do ecossistema, são bons exemplos. As métricas 
ecológicas e ambientais podem estar relacionadas, porém diferem 
em um importante aspecto: as métricas ecológicas estão ligadas 
ao processo biológico, enquanto as métricas ambientais estão 
ligadas aos processos químicos e a condições perigosas. Por 
exemplo, o meio ambiente em condições puras (livre de poluição) 
pode não estar apto a recuperar populações de pássaros devido à 
ausência de locais para ninhos ou devido à invasão de outras 
espécies. Entretanto, as métricas ecológicas estão freqüentemente 
ligadas ao meio ambiente, relacionando os efeitos da liberação de 
poluentes químicos com a população. Neste caso, é importante 
entender que cada parte dos poluentes presente no meio ambiente 
pode ser biologicamente avaliada, bem como a quantidade que 
entra no organismo e a relação entre a dosagem destes poluentes 
e os efeitos que podem causar aos organismos infectados. Nem 
todas as espécies são afetadas pelos mesmos poluentes da mesma 
maneira. Desta forma, uma grande quantidade de métricas 
ecológicas pode não detectar todos os efeitos de cada perturbação 
ambiental que se manifestam em várias espécies e níveis da 
cadeia alimentar. Efeitos indiretos (no caso um impacto prejudicial 
a um tipo de espécie, devido a sua exposição em um ambiente 
tóxico, pode resultar em uma perda de funções de simbiose, além 
de um desequilíbrio ou alteração da competitividade entre 
predador e presa) podem, em particular, dificultar a atribuição de 
danos ao meio ambiente. 

 Métricas Sócio-políticas: avaliam se as atividades industriais 
condizem com as metas políticas ou éticas (auto-suficiência em 
energia elétrica, eco-justiça) ou se existem relações de 
colaboração que incentivem soluções sociais para os problemas 
tipicamente encontrados no domínio da sustentabilidade. 

 Métricas Combinadas: estas podem combinar métricas 
pertencentes a outras categorias ou também podem juntar várias 
métricas pertencentes a uma categoria em especial. 
Conseqüentemente, as métricas combinadas podem ser, 
financeiras, termodinâmicas, ambientais, ecológicas ou sócio-
políticas, bem como ser uma combinação adimensional entre elas. 
Algumas das métricas mais utilizadas, como as que compreendem 
um inventário de ciclo de vida (ver aula 5), podem ser descritas 
como combinadas. Apesar de facilitarem comparações amplas e 
conclusões simples, as métricas combinadas inevitavelmente 
contém menos informações do que as métricas singulares em que 
são baseadas. Além disso, existe pouca informação sobre a 
validade dos métodos de dar peso a diferentes combinações.  
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É importante compreender a natureza de qualquer métrica em particular, 
porém os objetivos essenciais de gerenciamento ambiental serão 
reportados pela métrica que estiver mais qualificada para tal finalidade. O 
esquema de classificação oferecido pode evitar confusões de resultados de 
naturezas diferentes, porém as compensações devem ser feitas 
conscientemente e não a esmo. Embora isso soe simples, as confusões 
podem ser mais a norma do que a exceção. Por exemplo, critérios 
termodinâmicos, ambientais e ecológicos, às vezes aparecem juntos em 
algum tópico relacionado ao meio ambiente tal como em referência a “triple 
bottom-line”. Isso pode ser bastante simples, como também pode ocultar 
as ramificações específicas de várias alternativas. Por exemplo, 
consideremos que os automóveis certamente sejam mais eficientes, 
termodinamicamente falando (em km/L) sem a presença dos catalisadores, 
que além de aumentar a sua massa, diminuem parcialmente o fluxo de 
exaustão. Entretanto, os benefícios à saúde resultantes de uma exaustão 
mais limpa, podem ser mais importantes do que valores financeiros e 
sacrifícios ambientais resultantes da fabricação e operação dos 
catalisadores em muitas áreas geográficas (mas não em todas). As 
eficiências ambiental e ecológica podem ser questionadas.  

Os catalisadores aceleram a oxidação da exaustão dos automóveis 
transformando o monóxido de carbono e os hidrocarbonetos de combustão 
incompleta em água e dióxido de carbono, que são menos prejudiciais ao 
meio ambiente, porém estes não são totalmente benéficos. Este benefício 
ambiental pode ser questionado pelo aumento da produção de dióxido de 
carbono e pelas conseqüências ambientais da mineração de elementos do 
grupo da platina, que compõem a porção quimicamente ativa dos 
catalisadores. Enquanto há um grande apoio político e social à fabricação 
dos catalisadores, deve-se compreender que os benefícios ambientais e 
ecológicos não são sinônimos da eficiência energética. Tratamentos em 
chaminés, como por exemplo catalisadores e incineradores, podem gerar 
uma melhoria na qualidade do meio ambiente mediante um aumento no 
consumo de energia. Em alguns casos, melhorias ambientais podem ser 
duvidosas ou difíceis de quantificar, considerando as complicadas 
compensações envolvidas. 
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Para refletir 

 

A sustentabilidade se baseia em uma crença universal de que as coisas 
serão melhores no futuro do que no presente. O conceito de melhor - e 
quão de longe no futuro - é de preferência individual. Entretanto, 
aproximações conscientes (ao contrário de acasos) requerem objetivos 
definíveis e mensuráveis. Para este fim, a recente proliferação de métricas 
de sustentabilidade pode ser interpretada como uma tentativa de melhoria 
no gerenciamento de sistemas e de impactos ambientais. 

 

Algumas questões 

Dentre os indicadores apresentados nesta aula, qual é capaz de medir a 
sustentabilidade? 

 

Dentre os indicadores apresentados nesta aula, qual é capaz de medir a  se 
há uma contribuição para a sustentabilidade? 

 

Por que utilizamos indicadores? 

 

Descreva as principais categorias de indicadores. 
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Exercícios para entregar                                       DATA: 

Assunto:  Indicadores  

Nome RA 

Professor  

Turma Campus: 

A seguir reproduz-se parte de trabalho publicado na Revista de Graduação 
da Engenharia Química ANO VI No. 12 Jul-Dez 2003 

Leia o texto e responda às seguintes questões: 

1. Qual o objetivo do estudo? 
2. O que é Ecologia industrial? 
3. Quais as opções de Produção mais Limpa propostas? 
4. No caso do uso de desengraxante, qual a solução empregada? 
5. No caso do uso de água, qual a solução empregada? 
6. No caso do consumo de energia elétrica, qual a solução 

empregada? 
7. Proponha indicadores numéricos para cada caso, pensando no 

controle do processo para a implantação de futuras melhorias. 

 

 

Para acessar o trabalho completo: 

http://www.hottopos.com/regeq12/art3.htm ou 

www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas 

 

Um artigo científico sobre este caso de estudo pode ser encontrado em: 

Cleaner production practices in a medium size gold-plated jewelry company 
in Brazil: when little changes make the difference.  
Giannetti, B.F. / Bonilla, S.H. / Silva, I.R. / Almeida, C.M.V.B., Journal of 
Cleaner Production, 16 (10), p.1106-1117, Jul 2008 

 

Em www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas encontram-se vários 
artigos sobre o tema em estudo. 
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GERENCIAMENTO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA 

UMA FERRAMENTA DA ECOLOGIA INDUSTRIAL 

 

Izabel R. Silva, Cecília M.V.B. Almeida e Biagio F. Giannetti 

Laboratório de Físico-Química Teórica e Aplicada 

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Paulista 

Rua Dr. Bacelar 1212, Mirandópolis, São Paulo – SP, CEP 04026-002 

 

 

Introdução 

Há vários métodos e ferramentas utilizados pela Ecologia Industrial. Entre estes, 
alguns são aplicados em unidades industriais separadas e outros na Eco-rede, nas 
interfaces empresa-ambiente-empresa. Estas ferramentas são complementares. 
Entretanto, as ferramentas aplicadas na interface ambiente-empresa estão voltadas ao 
aumento da eficiência e diminuição do impacto ambiental de cada unidade – produzir 
mais com menos. A utilização destas ferramentas de forma isolada não é considerado 
Ecologia Indutrial. As ferramentas aplicadas na interface empresa-ambiente-empresa 
destinam-se a tornar o sistema ambientalmente sustentável (Eco-rede). Cabe ressaltar 
que para utilização das ferramentas aplicadas ao sistema, as etapas passam pelo uso 
de ferramentas de ação local. Uma vez obtido o máximo de eficiência ou o menor 
impacto no ambiente de cada unidade, a necessidade de interferência na interface 
empresa-ambiente-empresa torna-se evidente. 

 

Figura 1. Representação de uma Eco-rede e as ferramentas aplicáveis a uma unidade empresarial 

 

O artigo apresenta conceitos da aplicação de ferramentas dentro das unidades 
industriais separadas (Fig. 1), com a Produção mais Limpa (P+L) e a redução, 
reutilização e reciclagem. Descreve-se o uso de P+L apresentando resultados obtidos 
com a aplicação destes conceitos, no desenvolvimento de um programa de gestão 
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ambiental em  uma indústria de pequeno porte de semi-jóias instalada em São Paulo. 
Por questões de confidencialidade são omitidos os dados de identificação. Não há, de 
qualquer forma, prejuízo para a didática da exposição. 

 

 

Conceitos 

O objetivo desta primeira parte do artigo não é descrever exaustivamente a Produção 
mais Limpa, mas apenas colocar um número mínimo de conceitos que servirão na 
explanação do caso prático. 

Em 1989, o termo Produção Mais Limpa foi lançado pela UNEP (United Nations 
Environmente Program) e a DTIE (Division of Technology, Industry and Environment). 

“Produção Mais Limpa é a aplicação contínua de uma estratégia integrada 
de prevenção ambiental, processos e serviços para aumentar a eficiência 
de produção e reduzir os riscos para o ser humano e o ambiente”. 

A Produção Mais Limpa visa melhorar a eficiência, a lucratividade e a competitividade 
das empresas enquanto protege o ambiente, o consumidor e o trabalhador. A 
Produção mais Limpa é uma filosofia proativa, que permite antecipar e prever 
possíveis impactos (Tab.1) [1]. 

 

Tabela 1. Comparação entre o sistema produtivo convencional e o que utiliza conceitos de Produção 
Mais Limpa.  

Sistema Produtivo Convencional Produção mais Limpa 

Poluentes são controlados por filtros e métodos de 
tratamento do lixo 

Evita-se poluir na origem e em todo o 
processo por meio de medidas preventivas 

O controle ocorre após a produção, quando surgem 
os problemas. 

O planejamento produtivo inclui a prevenção e 
a mínima geração de resíduos. 

As questões ambientais são administradas por 
peritos. 

Todos na empresa zelam pela redução 
permanente dos resíduos. 

Avanços ambientais são obtidos com 
aperfeiçoamento da tecnologia 

Só tecnologia não basta. Aspectos humanos 
também são envolvidos. 

O foco da qualidade está na constante melhoria do 
atendimento das necessidades dos usuários e 
consumidores 

Além de satisfazer o consumidor, a produção 
deve provocar o mínimo impacto ambiental 
possível. 

Fonte: Universidade Livre do Meio Ambiente 

 

 

Descrição de caso prático 

 Na empresa em estudo foram identificadas várias oportunidades para a 
aplicação de práticas de P+L. Entre estas destacam-se: 

 

1. Redução do consumo de produtos químicos 

O produto químico estudado é o desengraxante, utilizado no setor de tratamento de 
superfície, para pré-tratamentos das peças que receberão as camadas metálicas. O 
freqüente descarte deste produto é altamente prejudicial ao meio ambiente, devido à 
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sua composição tóxica, composta por cianetos, hidróxidos, hipofosfito e outras 
substâncias desconhecidas, sua formulação é parcialmente conhecida. 

O desengraxante descartado é encaminhado para a estação de tratamento de 
efluentes galvânicos para ser tratado antes de ser lançado na rede pública de esgoto. 
Durante o tratamento na estação de efluentes, gera-se resíduos sólidos devido às 
reações de complexação dos metais dando origem ao lodo galvânico. O lodo galvânico 
é considerado um resíduo tóxico de Classe I, não pode ser descartado em aterros ou 
lixões, por conter metais pesados e outras substâncias químicas tóxicas. Necessita de 
tratamentos específicos em usinas de reciclagem apropriadas para esse tipo de 
resíduo. 

Com a utilização dos conceitos de P+L, foi possível minimizar o consumo de 
desengraxante, conseqüentemente minimizar a geração desses resíduos. 

Conforme contatos feitos com o fabricante do desengraxante, verificou-se que o 
desengraxante consumido pelo setor da produção era consumido em excesso, havia 
desperdício de produtos químicos e recursos naturais (água). 

Por meio do levantamento realizado, verificou-se que a massa de desengraxante 
consumida em um mês de trabalho (30 dias) seria suficiente para dois meses e meio 
(75 dias) de operação. Os indivíduos envolvidos com a produção não levavam em 
conta a vida útil do desengraxante e seu descarte era realizado quinzenalmente, 
independente da massa de peças que havia sido desengraxada. 

Após as ações de Produção Mais Limpa houve uma redução significativa, de cerca de 
80%, no consumo de desengraxante. 

Como resultados dessa redução pode-se destacar ganhos ambientais e ganhos 
econômicos (Tab.2). 

 

Tabela 2 Consumo de desengraxante estimado anualmente. 

Procedimentos Massa de 

Desengraxante (kg) 

Valores Monetários 

(US$) 

Ações anteriores a P+L 1.971 3.942,00 

Ações após a P+L 394 788,4 

Valores salvos por meio das ações de P+L 1.577 3.153,6 

 

Um ponto importante que deve ser observado e analisado é a forma pela qual as ações 
de redução são implementadas em setores de produção. Por se tratar de processos 
produtivos que envolvem várias etapas, as ações de redução devem ser 
implementadas com cautela, para não haver comprometimento de outras etapas e da 
qualidade do produto final.  

 

2.  Redução do consumo de água 

Para a produção de semi-jóias são empregadas várias etapas de lavagem, o principal 
uso da água se dá na lavagem das peças, para evitar o arraste de eletrólitos que 
podem contaminar os eletrólitos seguintes. Na empresa estudada, o volume de água 
utilizado na produção das semi-jóias é cerca de 64% do volume de água consumido 
por toda a empresa. 

Com o consumo água estimado em de 7800 m3 anuais, adotou-se para sua redução 
um sistema de rodízio. Este sistema foi implementado em tanques de lavagem com 



 64

água corrente. O rodízio consiste em deixar os registros dos tanques fechados, durante 
o período de trabalho, e abri-los somente quando a água se apresentar turva. Este 
procedimento foi adotado no setor da produção sem que houvesse comprometimento 
da qualidade das peças e dos processos eletrolíticos. Com o rodízio implementado 
alcançou-se uma redução do consumo de água de 35,4% (Tab. 3). 

 

Tabela 3 – Comparativo de Consumo de água antes e depois da P+L 

Procedimentos Consumo de água 
(m3) 

Valor Monetário 

US$ 

Antes das ações de P+L 7800 15.886 

Após as ações de P+L 5040 10.264 

Valores Salvos 2760 5.622 

 

 

3.  Redução da troca de eletrólitos 

O setor de produção trabalha com diversos eletrólitos, dentre os quais se detacam os 
eletrólitos de cor-final. Estes eletrólitos, como a própria denominação descreve, 
definirão a cor final da superfície das peças. Em tais eletrólitos o controle é rígido para 
manter os padrões de cor especificados.  

Os eletrólitos de cor-final possuem um determinado tempo de vida útil e após esse 
período, determinado pela massa de peças banhadas, começam a perder eficiência e 
precisam ser descartados. Com o descarte há geração de resíduos e perda de matéria-
prima, principalmente a de metais preciosos. 

Para minimizar a geração do resíduo e minimizar a perda de metais preciosos, por 
meio das ações em Produção Mais Limpa, foram feitas algumas mudanças nos 
processos de cor final e conseguiu-se a redução por meio da reutilização do banho a 
ser descartado, realizado-se com reforços no banho em uso. 

 

Tabela 4 – Estimativa Quantitativa e Monetária da Troca de eletrólitos 

 Ações Volume Gerado (L) Valor (US$) 

Antes da Produção mais Limpa 25.200 152.710 

Após a Produção mais Limpa 12.600 76.350 

Investimentos para o aumento da vida útil 504 458,4 

Valores Salvos 12.096 75.897 

 

O reforço consiste em adicionar-se 15% da composição inicial ao eletrólito, em período 
que corresponde à metade de sua vida útil sem reforço. Por meio dessa ação o 
eletrólito duplicou sua vida útil (Tab.4), havendo uma redução da geração de resíduos 
originados pelo descarte do eletrólito e ganhos tanto ambientais quanto econômicos 
associados aos produtos químicos que deixaram de ser consumidos. 

 

 

4. Redução do consumo de energia elétrica. 

O consumo de energia elétrica avaliado foi o das resistências de aquecimento dos 
eletrólitos. Nesta avaliação, estabeleceu-se períodos em que não há atividades 
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produtivas neste setor para desligar as resistências elétricas: durante os 30 minutos 
que antecedem o horário do almoço e durante a uma hora de almoço (total de 90 
minutos por dia).  

Os resultados foram coletados em dez dias de trabalho. A energia elétrica consumida 
não depende da massa de peças produzidas, pois as resistências elétricas e outros 
equipamentos elétricos permanecem ligados durante o período de trabalho (semana), 
aguardando ordens para que as peças sejam produzidas. Nos primeiros cinco dias os 
dados de consumo foram coletados com as resistências ligadas e durante os cinco dias 
seguintes com as resistências desligadas nos 90 minutos preestabelecidos. 

Durante os 90 minutos que as resistências permaneceram desligadas não houve 
comprometimento com a queda da temperatura dos eletrólitos, pois os tanques dos 
eletrólitos aquecidos possuem volumes de 160 litros e utilizam esferas de PVC 
(policloreto de vinila) para evitar e evaporação e manter a temperatura. 

Estimando que os dias úteis de trabalho sejam de 264 dias anuais, mostra-se na 
Tabela 5 os valores consumidos antes e depois das ações de Produção mais Limpa. 

 

Tabela. 5. Consumo e custos anuais com energia elétrica consumida pelas resistências de 
aquecimento. 

Ações Consumo (Kw/h) Valores (US$) 

Resistências Ligadas 33.844 8.573 

Resistências Desligadas 21.735 5.506 

Valores Salvos 12.190 3.067 
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5. Indicadores de sustentabilidade 

 

Avaliação de ciclo de vida 

 

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta que permite medir 
sistematicamente os efeitos da atividade humana no meio ambiente. 
Durante a análise do ciclo de vida de um produto, - processo ou atividade - 
os impactos ambientais são estudados em todo o ciclo de produtividade, 
desde a utilização do material e energia, até o consumo e o descarte dos 
resíduos gerados (Fig 5.1). Este método nos permite um diagnóstico 
ambiental de todo um histórico do produto, um ciclo denominado “do berço 
à cova”, que vai de sua produção até a exaustão de suas funções e efeitos. 
O ciclo nada mais é que a história do produto, desde a fase de extração das 
matérias primas, passando pela fase de produção, distribuição, consumo, 
uso e até sua transformação em lixo ou resíduo.  

 

 

Fig. 5.1. ACV inclui o ciclo de vida completo do produto, processo ou 
atividade, ou seja, a extração e o processamento de matérias-primas, a 
fabricação, o transporte e a distribuição; o uso, o reemprego, a 
manutenção; a reciclagem, a reutilização e a disposição final. 

 

A ACV deriva dos balanços de energia em uso no final dos anos 60 e 
começo dos 70 e representa, como uma extensão natural, a base para os 
rótulos ecológicos requeridos para pelas companhias  para  produtos e 
serviços (ver aula 4).  

Na ISO 14040 (1997) a ACV é definida como a “compilação e avaliação das 
entradas, saídas e do impacto ambiental potencial de um produto através 
de seu ciclo de vida”. O dano ambiental é considerado qualquer tipo de 
impacto causado no ambiente pela “existência” do produto.  
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Fig. 5.2.Etapas para a avaliação de ciclo de vida. 

 

A figura 5.2 mostra as etapas de avaliação de um produto ou serviço. A 
aquisição de matéria prima pode incluir, por exemplo, o plantio de árvores 
ou a extração de petróleo, dependendo do produto estudado. No estágio 
seguinte, a matéria prima é processada para obtenção dos produtos, como 
papel ou plástico. Materiais já processados são então transformados em 
produtos como copos descartáveis no estágio de manufatura do produto. 
Depois destas etapas, ocorre o uso, o descarte ou a reciclagem. O produto 
pode ser reutilizado:  

 pelo reuso -  o material é limpo e reutilizado (lavagem dos copos 
plásticos) 

 pela remanufatura – o material é utilizado na manufatura de outro 
produto 

 pela reciclagem – o material é utilizado como matéria prima no 
processamento de outro copo 

Todos estes estágios, em conjunto com o transporte requerido para 
deslocar materiais e produtos, consomem matéria prima e energia e 
contribuem para o impacto ambiental causado pelo produto 

A ACV  propõe uma análise bastante complexa, com muitas variáveis e há 
uma estrutura formal, dividida em etapas, para a realização de uma ACV de 
um produto (Fig. 5.3).  
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Fig. 5.3. Estrutura de uma avaliação de ciclo de vida 

As etapas para a realização de uma ACV podem ser classificadas em (ISO 
14040): 

 Definição dos objetivos e limites do estudo, escolha da unidade 
funcional.  

 Realização do inventário de entradas e saídas de energia e 
materiais relevantes para o sistema em estudo 

 Avaliação do impacto ambiental associado às entradas e saídas de 
energia e materiais ou avaliação comparativa de produtos ou 
processos: avalia quais os impactos devidos às emissões 
identificadas e ao uso das matérias primas e interpreta os 
resultados da avaliação de impacto com a finalidade de implantar 
melhorias no produto ou no processo  

Os sistemas avaliados pela ACV são sistemas abertos e é preciso  
estabelecer um plano para o procedimento. Durante a elaboração do plano, 
as razões pelas quais a ACV será efetuada devem ser estabelecidas. Nesta 
fase, as fronteiras do sistema são estabelecidas definindo o escopo da 
avaliação e uma estratégia para coleta de dados e os métodos utilizados 
para a coleta. As razões pelas quais as análises são feitas e para quem 
estes resultados serão divulgados devem estar bem claros. A definição da 
unidade funcional é de extrema importância. 
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Unidade funcional é a referência à qual são relacionadas às quantidades do 
inventário. A escolha da unidade funcional deve ser cuidadosa, já que pode 
levar a resultados ambíguos, especialmente quando se pretende comparar 
produtos. É uma unidade de medida da função realizada pelo sistema (um 
sistema pode produzir 1 kg de polímero, um saco de papel, um veículo...), 
entretanto a função do produto é a que permite as comparações com 
produtos similares. Por exemplo, ao comparar um saco de papel com uma 
sacola plástica, deve-se lembrar que um saco de papel não suporta 
necessariamente o mesmo volume de compras que uma sacola plástica. A 
unidade funcional deve determinar a equivalência entre os sistemas. A 
função de ambos os produtos é carregar compras uma certa quantidade de 
compras e a unidade funcional deve ser, então o volume de compras. 

A fase chamada de inventário do ciclo de vida (ICV) é o núcleo da análise 
(Fig.5.3). O inventário determina as emissões, a quantidade de energia e 
de matérias primas utilizadas. O inventário consiste de um balanço de 
massa e energia (ver aula 3) em que todos os fluxos de entrada devem 
corresponder a um fluxo de saída identificado como produto, resíduo ou 
emissão. Pode-se identificar ainda nesta etapa:  

 pontos de produção  e destinação de resíduos 

 as quantidades de material que circulam e que deixam o sistema 

 a poluição associada a uma unidade do sistema 

 pontos críticos de desperdício de matéria prima ou de produção de 
resíduos 

 Os resultados da fase de inventário são apresentados em tabelas 
para realização da próxima fase, a avaliação do impacto (Tab. 
5.1).   

 

Tab. 5.1. Inventário para avaliação de ciclo de vida considerando desde a 
extração da matéria prima até o descarte do produto. 

 Escolha de 
material 

Uso de 
energia 

Uso de 
água 

Resíduos 
sólidos 

Resíduos 
líquidos 

Resíduos 
gasosos 

Ciclo de 
vida 

R NR CF EE  Rc NRc SS MP P CO2 SO2 

Extração             

Produção             

Embalagem             

Transporte             

Uso             

Reciclagem             

Descarte             
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Onde: R (renovável), NR (não renovável), CF (combustível fóssil), EE 
(energia elétrica), Rc (recicláveis), NRc (não recicláveis), SS (sólidos em 
suspensão), MP (metais pesados), P (particulados).  

 

No processamento dos dados, estes são agrupados em forma de tabela 
para cada fase do processo de ciclo de vida. O agrupamento dos dados em 
uma série de tabelas permite a criação de uma base de informações, capaz 
de avaliar o desenvolvimento de todo o processo e/ou compará-lo com 
outros processos concorrentes. 

A chamada avaliação do ciclo de vida vem logo após a fase do inventário 
(Fig. 5.3). Uma vez que as emissões para o ambiente foram identificadas e 
apresentadas na tabela de resultados do inventário, os impactos de cada 
emissão devem ser caracterizados e avaliados. A avaliação procura 
determinar a severidade dos impactos e são definidas três etapas: 
classificação, caracterização e valoração (Fig. 5.4). 

 

Fig. 5.4. Avaliação do impacto ambiental. 

 



 72

Na primeira etapa classificam-se os impactos de acordo com o meio 
receptor ou com os efeitos ambientais. O meio receptor (meio físico) é 
aquele em que o resíduo é descartado (água, ar, solo). 

As categorias gerais de impacto são o esgotamento de recursos, a saúde 
humana e os impactos ecológicos. Os efeitos ambientais considerados são 
as conseqüências do descarte: 

 esgotamento de matérias primas,  

 potencial de aquecimento global,  

 potencial de redução da camada de ozônio,  

 potencial de acidificação.  

A norma ISO 14042 regulamenta esta fase e as categorias de impacto têm 
sido definidas por várias instituições. A Tabela 5.2 mostra as categorias de 
impacto definidas na norma para a indústria química. 

 

Tab. 5.2  Categorias de impacto utilizadas pela indústria química. 

Categoria Fator de caracterização Substância 

de referência 

Meio 
receptor 

Aquecimento global GWP (global warming 
potential) 

CO2 atmosfera 

Diminuição da 
camada de ozônio 

ODP (ozone depletion 
potential) 

CFC-11 atmosfera 

Acidificação AP (acidification potential) SO2 atmosfera 

Criação fotoquímica 
de ozônio 

POCP (photochemical ozone 
creation potential) 

Etileno atmosfera 

Toxicidade HTP (human toxicity 
potential) 

Diclorobenzeno atmosfera  

Ecotoxicidade ETP (eco toxicity potential) Diclorobenzeno água 

Eutroficação EP (eutrophication potential) Fosfato água 

 

Na fase de caracterização, os itens do inventário com emissões acima das 
permitidas pela legislação local são selecionados e modelos de conversão 
são utilizados para quantificar os danos ao ambiente. Cada emissão 
individual de um componente químico específico (kg/ano) é multiplicada por 
um “fator peso” que a relaciona com a categoria de impacto. Uma 
substância pode estar associada a mais de uma categoria de impacto, com 
diferentes efeitos sobre cada categoria e o  “fator peso” reflete o impacto 
ambiental de 1 kg deste componente químico em relação ao impacto de 1kg 
da substância de referência de cada categoria.  

Como exemplo, pode-se considerar que o fator peso atua da seguinte 
forma: uma substância A é 20 vezes mais persistente e 5 vezes mais tóxica 
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que a substância B. Dessa forma, considera-se que o descarte de 1 kg da 
substância A causará o mesmo dano ao ambiente que o descarte de 100 kg 
da substância B. A tabela 5.3 mostra o cálculo hipotético do impacto gerado 
por uma substância A na categoria aquecimento global. 

Tab. 5.3. Cálculo hipotético do impacto gerado com base em fatores de 
peso tabelados. 

Caracterização Componente 
químico 

Emissão 
(kg/ano) 

Fator 
peso 

Contribuição 
para o impacto 

GWP A 1 100 100 

 B (referência) 1 1 1 

 

A normalização por meio de fatores de impacto e fatores de peso gera 
controvérsias, pois essa aproximação não considera as condições locais 
onde ocorre a emissão. Por exemplo, o efeito de uma emissão pode ser 
completamente diferente, conforme as condições locais do sistema, a 
concentração pré-existente da substância na área, a presença ou não de 
população, o tipo de ecossistema, etc. 

Essas condições não podem ser incorporadas ao resultado da avaliação do 
impacto, a qual, apesar da análise extremamente detalhada, deve então ser 
tomada somente em termos genéricos. Por esse motivo, muitos estudos de 
ACV limitam-se a avaliações qualitativas que estabelecem escalas de dano 
para as substâncias (Tab. 5.4).  

A matriz proposta para a avaliação qualitiva é composta por 25 elementos. 
Na vertical, aparecem os estágios do ciclo de vida do produto; na 
horizontal, relacionam-se os aspectos ambientais envolvidos em cada fase 
do ciclo. Cada elemento da matriz recebe uma nota de zero (o mais alto 
impacto ambiental) a quatro (o menor impacto ambiental). Como são 25 
elementos, a soma de todas as notas pode atingir no máximo a nota 100, o 
que indicaria um produto sem impactos sobre o meio ambiente. No produto 
hipotético do exemplo, a soma das notas de cada categoria seria 35. Esse 
número poderia ser utilizado para avaliar a substituição de um material, a 
troca do tipo de embalagem ou a quantidade de resíduos gerada por 
mudanças no processo. A matriz proposta não inclui aspectos ambientais 
relativos à distribuição ou ao transporte do produto, mas pode ser 
facilmente adaptada para inclusão desses aspectos. 

A terceira etapa da avaliação de impacto (Fig. 5.4), destina-se a interpretar 
os valores obtidos na etapa anterior. Utiliza-se essa fase no 
desenvolvimento, melhoria e comparação entre produtos e processos. Cabe 
ressaltar que a comparação tem sido bastante utilizada, mas o emprego da 
ACV para melhorar produtos é sem dúvida mais importante, pois pode 
identificar processos, componentes e sistemas para minimização de 
impactos ambientais. 
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Tab. 5.4. Matriz simplificada para ACV 
 
 
Estágio do ciclo de 
vida do produto 

Aspectos ambientais 

Consumo 
de 

material 

Consumo 
de energia 

Resíduos 
sólidos 

Resíduos 
líquidos 

Resíduos 
gasosos 

Extração 4 2 2 3 0 
Manufatura 2 2 3 2 0 
Embalagem 2 1 1 0 0 
Uso 3 1 0 0 0 
Recicl./descarte 2 0 3 0 1 

 

Um exemplo clássico da utilização de uma ACV para melhorar um produto é 
estudo do uso de energia durante o ciclo de vida de uma blusa de poliéster: 

 

Tabela 5.5. Uso de energia durante o ciclo de vida de uma blusa de 
poliéster. 
 Energia utilizada 

Produção 18% 
Uso 82% 
Descarte <1% 

 

O inventário do ciclo de vida da blusa mostra que o maior consumo de 
energia ocorre durante o uso do produto nas operações de lavagem e 
secagem (Tab. 5.5). Nesse caso, o desenvolvimento de um produto que 
exija o uso de água fria para lavagem resultará em economia de energia e 
diminuirá drasticamente o impacto ambiental causado por ele.  

 

Tab. 5.6. Avaliação quantitativa 

Caracterização Componente 
químico 

Emissão (kg/ano) Fator 
peso 

Contribuição para 
o impacto 

  Produto 
X 

Produto 
Y 

 Produto 
X 

Produto 
Y 

GWP A 1 0,5 100 100 50 

 B (referência) 1 5 1 1 5 

ODP CFC-113 10 8 9 90 72 

AP NH3 2 2 1,3 2,6 2,6 

POCP Butadieno 2 2 8,5 17 17 

HTP Butadieno 2 1 7 14 7 
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Tab. 5.7. Avaliação qualitativa 

Caracterização Componente 
químico 

Emissão (kg/ano) Fator 
peso 

Contribuição para o 
impacto 

  Produto 
X 

Produto 
Y 

 Produto 
X 

Produto 
Y 

GWP A 1 0,5 100 ++ + 

 B(referência) 1 5 1 + +++++ 

ODP CFC-113 10 8 9 +++ ++ 

AP NH3 2 2 1,3 + + 

POCP Butadieno 2 2 8,5 + + 

HTP Butadieno 2 1 7 ++ + 

 

A comparação de produtos também é muito utilizada, porém deve ser vista 
com cuidado. Esse tipo de avaliação normalmente é patrocinado pela 
empresas e às vezes reflete interesses de determinado setor nos 
resultados. Pode-se utilizar a avaliação quantitativa, como se vê no 
exemplo hipotético da Tabela 5.6 ou a avaliação qualitativa (Tab. 5.7). 

Quando a ACV é utilizada para comparar produtos, essa etapa é a que 
recomenda qual deles seria ambientalmente preferível. 

O desenvolvimento de metodologias para avaliação de impacto ambiental é 
um tema ainda relativamente novo, de forma que permanece incompleto. 
Primeiramente, a coleta exata e detalhada de dados requer muito esforço e 
tempo. As empresas nem sempre visam disseminar ou publicar informações 
que considerem confidenciais. Há vários modelos de conversão, que diferem 
entre si quanto à sofisticação, ao grau de incertezas e à forma de converter 
os valores do inventário. A análise do ciclo de vida, embora seja um útil 
processo de avaliação de processos ou de desempenho de produtos 
ambientais, possui algumas limitações, devido a sua natureza.  

 

Inventário de gás de efeito estufa 

Mudanças climáticas são amplamente reconhecidas como um sério risco 
para o meio ambiente em todo o mundo. Quanto mais pessoas consomem 
combustíveis fosseis e/ou quanto mais aumenta o consumo per capita, 
aumentam as quantidades de dióxido de carbono (CO2) liberadas para a 
atmosfera, ocasionando uma dramática mudança em sua composição.  

O carbono fóssil é a principal contribuição da emissão antropogênica de 
CO2, tendo se agravado cada vez mais devido ao uso intensivo do solo - 
com sua conseqüente erosão - e o desflorestamento. O dióxido de carbono 
e outros gases, como o óxido de dinitrogênio (N2O), o metano (CH4) e os 
compostos halogenados (CFC-11 e HCFC-22), o tetrafluoreto de carbono 
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(CF4) e o hexafloreto de enxofre (SF6), quando presentes na atmosfera 
causam o aquecimento global, chamado de efeito estufa (Fig. 5.5).  

 

 

Fig. 5.5. Ilustração do efeito estufa devido à emissão de gases 

Durante o século passado, um número significativo de cientistas alertou 
sobre as emissões de dióxido de carbono e suas possíveis relações com o 
aquecimento global. Porém, antes dos anos setenta nunca houve um maior 
entendimento do sistema atmosfera-Terra e de seu funcionamento. Para 
fornecer aos responsáveis pelas políticas públicas e ao público em geral um 
melhor entendimento dos problemas causados pela emissão de gases de 
efeito estufa, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA 
a sigla em português e em inglês UNEP, United Nations Environment 
Programme) e a Organização de Meteorologia Mundial (World 
Meteorological Organization, WMO) estabeleceram o Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel 
on Climate Change, IPCC) em 1988. O IPCC tem como função, divulgar o 
nível de conhecimento do sistema climático e de suas mudanças, além dos 
impactos ambientais econômicos e sociais causados pelas mudanças 
climáticas e as possíveis estratégias de combate. 

Enrico C. Lorenzini (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 
Cambridge, Massachusetts, EUA) descreve o aquecimento global:  

 

“Conforme estimativa recente, o aumento em duas vezes do 
CO2 atmosférico deverá resultar em um aumento da 
temperatura global de 1 a 4oC até o final do século. O valor 
médio é 2,5 oC para cada 100 anos. Para melhor entender o 
significado desde aumento de temperatura deve-se olhar a 
história climática da Terra. Estudos paleoclimáticos revelam 
que desde a última glaciação, que ocorreu há 14.000 anos 
atrás, a temperatura média da Terra teve um aumento de 
10oC num período de 4.000 anos. A variação máxima da 
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temperatura, desde a última glaciação, é de 
aproximadamente 0,25 oC por século. O aumento de 
temperatura previsto até o final do século é dez vezes maior 
do que os valores históricos”.  

 

O Primeiro Relatório de Avaliação do IPCC estabeleceu em 1990 a base 
científica das mudanças climáticas. A projeção baseada nas altas taxas de 
emissão indica um cenário equivalente ao dobro das concentrações de CO2, 
do período pré-industrial para 2030 e o triplo para 2100.  

Se isto ocorrer, o nível do mar terá um aumento de 15-95 cm em 2100, 
causando inundações e outros danos. Zonas climáticas - e seus 
ecossistemas e regiões agrícolas - se deslocarão de 150 a 550 km em 
direção aos pólos nas regiões de média latitude. A freqüência e a 
intensidade dos eventos climáticos extremos deverão mudar. Como 
resultado, ocupações humanas deverão desaparecer em algumas regiões, 
espécies serão extintas, as atividades econômicas e a saúde humana serão 
afetadas pelos efeitos diretos e indiretos da mudança climática. A Figura 
5.5. mostra uma projeção para 2100 da distribuição dos biomas na América 
do Sul para um aumento de temperatura de 2,5 oC. 

 

 

Fig. 5.5. Distribuição dos biomas na América do Sul para um aumento de 
temperatura de 2,5 oC em 2100. 
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Diante de um cenário tão dramático uma série de conferências 
intergovernamentais, tratando sobre as mudanças climáticas, foram 
realizadas. Em junho de 1992, representantes de 178 paises se reuniram no 
Rio de Janeiro na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Durante o encontro, as bases da convenção sobre 
mudanças climáticas foram assinadas. A Convenção estabelece que os 
paises desenvolvidos se comprometam a tomar medidas, visando retornar 
seus índices de emissão de gases de efeito estufa aos níveis do ano de 
1990. O documento ganhou força em 1994, mas logo percebeu-se que este 
não seria suficiente para combater as mudanças climáticas. O Protocolo de 
Kyoto foi adotado em consenso em dezembro de 1997. De acordo com o 
protocolo, os países industrializados possuem um compromisso legal para a 
redução coletiva de seus gases de efeito estufa em pelo menos 5% em 
relação aos níveis de 1990, no período de 2008 a 2010. A redução dos 
gases de efeito estufa deve ser focada nas emissões de CO2 desde que este 
foi o gás considerado como o de maior contribuição para o aquecimento 
global, representando 64% do total (Tab. 5.8). 

Um real balanço de CO2 consiste em quantificar as emissões de gases de 
efeito estufa, juntamente com a capacidade que o meio ambiente tem de 
absorvê-los. Entretanto, é necessário identificar e modificar as fontes de 
emissão de dióxido de carbono e gases de efeito estufa - tanto diretas como 
indiretas - e os locais de seqüestro de carbono. Globalmente CO2, N2O e CH4 
são os gases com maior contribuição para o aquecimento do planeta. Os 
outros gases, como por exemplo os componentes halogenados, raramente 
são levados em conta devido a sua menor contribuição, exceto no caso de 
produções industriais específicas. Os dados são coletados anualmente 
visando reduzir as incertezas dos resultados devido as mudanças de 
estações e de clima. 

O dióxido de carbono, originado da queima de combustíveis fósseis, é a 
maior fonte de emissão de gases de efeito estufa proveniente de atividades 
humanas. Óleo, gás natural e carvão fornecem a maior parte da energia 
utilizada na produção de eletricidade, no funcionamento de automóveis, na 
calefação de residências e na produção de energia. Entretanto, as emissões 
diretas de N2O e CH4 na atmosfera também contribuem para o efeito estufa. 
Esta soma pode ser convertida em CO2 equivalente, visando uma melhor 
comparação de todos os dados obtidos (Tab. 5.9). O conceito de 
equivallência ao CO2 foi desenvolvido para comparar a capacidade de cada 
gás como gerador de efeito estufa. O dióxido de carbono foi escolhido como 
o gás de referência. A Tabela 5.9 mostra os valores de potencial de 
aquecimento global, calculados tendo por base um tempo de vida médio de 
permanência na atmosfera de 100 anos para os gases constantes do 
Protocolo de Quioto.  
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Tabela 5.8. Aumento da concentração desde 1750; contribuição para o 
aquecimento global  e principais fontes de emissão. 
Gás  (%) de 

aumento 
desde 
1750 

 

(%) de 
contribuição 

para o 
aquecimento 

global  

Principais fontes 
de emissão 

CO2 
Dióxido 
de carbono 

31 64 

Uso de combustíveis 
fósseis, 
desflorestamento e 
alteração dos usos do 
solo. 

CH4 Metano 151 18 

Produção e consumo 
de energia (incluindo 
biomassa), 
atividades agrícolas, 
aterros sanitários e 
águas residuais. 

N2O 
Óxido 
nitroso 

17 6 

Uso de fertilizantes, 
produção de ácidos e 
queima de biomassa 
e combustíveis 
fósseis. 

HFC, 
PFC 

e SF6 

hidrofluorcarbonos 
perfluorcarbonos e 
hexafluoreto de 
enxofre 

- 12 

Indústria, 
refrigeração, 
aerossóis, 
propulsores, 
espumas expandidas 
e solventes. 

 

Tab. 5.9. Equivalência das emissões de gases de efeito estufa com as 
emissões de CO2. 
gás  Equivalência ao CO2  

CO2  1  

CH4  21  

N2O  310  

HFC  140 - 11 700  

PFC  6 500 - 9 200  

SF6  23 900  

  

Observa-se que a equivalência  de um gás pode variar até 4 ordens de 
grandeza, o que indica que pequenas quantidades destes gases podem 
contribuir consideravelmente para o aquecimento global.  

A vegetação local - particularmente as florestas - assimilam o dióxido de 
carbono por meio da fotossíntese, gerando biomassa como produto final. A 
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diferença entre o CO2 equivalente emitido e o CO2 absorvido dá uma idéia 
do fluxo de carbono que circula pelo sistema. 

Uma visão global dos processos envolvidos na dinâmica de CO2 indica que 
as alternativas visando à fixação de carbono nos ecossistemas terrestres 
(plantio de árvores) são  ineficientes para reverter os problemas causados 
pelo acúmulo desse gás na atmosfera, caso sejam mantidos os atuais 
padrões de consumo de combustíveis fósseis. As medidas para seqüestrar 
carbono em ecossistemas não teriam nenhum efeito em um cenário de 
emissões crescentes de CO2. As alternativas seqüestradoras seriam 
medidas importantes somente quando combinadas a um esforço efetivo de 
redução de emissões fósseis. 

Nesse contexto, assume extrema importância a adoção de limites aos 
mecanismos de compensação previstos pelo Protocolo de Quioto, para que 
estes não venham a neutralizar os esforços de redução nas emissões. 

O Brasil apresenta na página do Ministério da Ciência e Tecnologia 
(http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4004.html) sua primeira 
Comunicação Nacional, incluindo o Inventário Brasileiro de Gases de Efeito 
Estufa.  

 

Tab. 5.10. Principais fontes de emissão de gases de efeito estufa no Brasil.s 
Fonte de emissão de CO2  (1990) % 

Petróleo 58 
Queima de madeira 16 
Coque 12 
Carvão 10 
Gás natural 4 
Total 100 

 

Tab. 5.11. Setores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa 
no Brasil. 
Setores Responsáveis (1990)  %  

Indústria  38  
Transportes  33  
Residencial  10  
Agricultura e Agropecuária  7  
Transformação de energia  6  
Outros  6  
Total  100  

 

A elaboração da Comunicação Nacional é um esforço multidisciplinar, 
envolvendo instituições e especialistas espalhados por todas as regiões do 
país, em que são abordadas as emissões dos principais gases de efeito 
estufa (CO2, CH4, N2O, CO, HFC, SF6, etc) dos setores energético, industrial, 
florestal, agropecuário e de tratamento de resíduos. Na Comunicação 
Nacional, o Brasil apresenta a seguinte situação mostrada nas Tabelas 5.50 
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e 5.11, sem considerar a contribuição do desmatamento para as principais 
fontes de emissão no país (Tab. 5.10) e para os principais setores 
responsáveis pelas emissões (Tab. 5.11). 

 

 

O mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

O Protocolo de Quioto consiste na possibilidade de utilização de mecanismos 
de mercado para que os países desenvolvidos possam atingir os objetivos 
de redução de gases de efeito estufa. No caso do Brasil, o que nos interessa 
é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), por ser o único 
mecanismo que admite a participação voluntária de países em 
desenvolvimento. O MDL permite a certificação de projetos de redução de 
emissões nos países em desenvolvimento e a posterior venda das reduções 
certificadas de emissão, para serem utilizadas pelos países desenvolvidos 
como modo suplementar para cumprirem suas metas. Esse mecanismo 
deve implicar em reduções de emissões adicionais àquelas que ocorreriam 
na ausência do projeto, garantindo benefícios reais, mensuráveis e de longo 
prazo para a mitigação da mudança do clima. 

 

Em 2008, o Brasil ocupava o 3º lugar em número de projetos de MDL, com 
346 projetos (8%), sendo que em primeiro lugar encontrava-se a China 
com 1571 e, em segundo, a Índia com 1199 projetos.  

 

Em termos de reduções de emissões projetadas, o Brasil ocupava a terceira 
posição, sendo responsável pela redução de 330.722.468 de t CO2e 
(toneladas de carbono equivalente), o que corresponde a 6% do total 
mundial, para o primeiro período de obtenção de créditos, que pode ser de 
no máximo 10 anos para projetos de período fixo ou de 7 anos para 
projetos de período renovável (os projetos são renováveis por no máximo 
três períodos de 7 anos). A China ocupava o primeiro lugar com 
2.527.037.342 t CO2e a serem reduzidas (47%), seguida pela Índia com 
1.345.998.122 de t CO2e (25%) de emissões projetadas para o primeiro 
período de obtenção de créditos. 

 

A figura 5.7.apresenta a contribuição global dos gases de efeito estufa 
reduzidos pelas atividades de projeto no âmbito do MDL desenvolvidas no 
Brasil. Nota-se que o gás carbônico (CO2) é atualmente o mais relevante, 
seguido pelo metano (CH4) e pelo óxido nitroso (N2O), respectivamente. 
Isto ocorre porque a maior parte das atividades de projeto desenvolvidas no 
Brasil está no setor energético, o que explica a predominância do CO2 na 
balança de reduções de emissões brasileiras. 
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Fig. 5.7. – Distribuição das atividades de projeto no Brasil por tipo de gás 
de efeito estufa 
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Para refletir 

“Conforme estimativa recente, o aumento em duas vezes do 
CO2 atmosférico deverá resultar em um aumento da 
temperatura global de 1 a 4oC até o final do século. O valor 
médio é 2,5 oC para cada 100 anos. Para melhor entender o 
significado desde aumento de temperatura deve-se olhar a 
história climática da Terra. Estudos paleoclimáticos revelam 
que desde a última glaciação, que ocorreu há 14.000 anos 
atrás, a temperatura média da Terra teve um aumento de 10 
oC num período de 4.000 anos. A variação máxima da 
temperatura, desde a última glaciação, é de 
aproximadamente 0,25 oC por século. O aumento de 
temperatura previsto até o final do século é dez vezes maior 
do que os valores históricos”.  

Enrico C. Lorenzini (Harvard-Smithsonian Center for 
Astrophysics, Cambridge, Massachusetts, EUA) 

 

Algumas questões 

 

É possível retirar o CO2 presente da atmosfera e retornar às concentrações 
de antes da revolução industrial? 

Quais são as consequências do aquecimento global no mundo e no Brasil? 
Pesquise e responda esta questão levando em conta diferentes janelas de 
tempo. 

Quais são as estratégias possíveis para enfrentar as consequências das 
mudanças climáticas? 

Quais são as propostas que há no mundo para distribuir a responsabilidade 
das mudanças climáticas? 

As possíveis ações deverão ser implementadas por todos os paises de forma 
uniforme? Um pais em desenvolvimento, que historicamente contribuiu 
menos para a mudança da composição química da atmosfera, terá que 
proceder da mesma forma que um pais desenvolvido?  

Dois paises com o mesmo grau de desenvolvimento (medido pelo IDH) com 
diferentes populações deverão ter as mesmas metas? Quando comparamos 
dois paises com a mesma polulação e o mesmo IDH, mas com diferentes 
consequências, é justo que ambos os países façam o mesmo esforço 
tecnológico e econômico para reduzir as emissões de CO2? 
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Exercícios para entregar                                       DATA: 

Assunto:  Indicadores de sustentabilidade  

Nome RA 

Professor  

Turma Campus: 

 

Leia o artigo científico “Inventário de ciclo de vida da manufatura de 
seringas odontológicas” parcialmente reproduzido a seguir e responda às 
seguintes questões: 

 

1. Qual o indicador utilizado para avaliar a fabricação da seringa 
odontológica? 

2. Qual a diferença entre ACV e ICV? 

3. Qual a finalidade de um ICV? 

4. Quais os limites do sistema estudado? 

5. Quais os consumos avaliados no artigo? 

6. Qual a unidade funcional definida para a avaliação?  

7. Quais as melhorias propostas para os resíduos sólidos? 

8. Quais as melhorias propostas para o consumo de energia elétrica? 

9. Qual a principal conclusão do artigo? 

 

A versão completa do artigo em PDF (com referências bibliográficas) pode 
ser encontrada no site: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
65132008000100012&lang=pt  

ou em  

www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas 
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RESUMO 

Uma das formas mais integradas, completas e eficazes para a gestão ambiental de atividades 
produtivas é baseada no ciclo de vida do produto, sendo a Avaliação do Ciclo de Vida sua principal 
ferramenta. O produto avaliado é a seringa odontológica tipo Carpule. O objetivo é a realização do 
Inventário de Ciclo de Vida (ICV) simplificado da fabricação de seringas odontológicas tipo Carpule, 
visando quantificar o uso de energia elétrica e a emissão de resíduos sólidos desde a mineração até o 
descarte do produto. A estrutura metodológica está baseada nas normas da série NBR ISO 14.040 e 
ISO 14.040. As fronteiras do estudo incluem as etapas de mineração, beneficiamento e manufatura; 
a produção do polietileno que compõe o tubete e a embalagem da agulha; a produção do aço, 
utilizado na fabricação da agulha, e o uso do conjunto pelos dentistas. A unidade funcional utilizada é 
106 (um milhão) de anestesias aplicadas. Na avaliação de melhorias, as soluções propostas permitem 
reduzir o consumo de energia elétrica em aproximadamente 20% na etapa de manufatura. A 
quantidade de resíduos sólidos pode ser reduzida de 40% na etapa de manufatura, o que 
corresponde a aproximadamente 6,50% do total de resíduos sólidos no ciclo de vida da seringa 
odontológica.  

Palavras-chave: Inventário de ciclo de vida, seringa odontológica carpule, resíduos sólidos, consumo de energia elétrica, 
desmaterialização. 

 

 

Introdução 

Atualmente, a avaliação ambiental é parte integrante das funções empresariais e pode 
ser realizada por meio de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que é responsável 
pelas etapas de desenvolvimento, de implementação, de execução, de avaliação e de 
manutenção da política ambiental das empresas, segundo a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT, 1996). Esta avaliação ambiental tem por objetivo 
fundamentar e otimizar os processos decisórios que envolvem as atividades das 
empresas, melhorando o seu desempenho ambiental a partir da minimização do uso 
de recursos e do descarte de resíduos e da maximização de seus benefícios 
ambientais. Para tanto, as empresas buscam as ferramentas adequadas para avaliar 
seu desempenho ambiental. Uma delas, com foco no produto, é a Avaliação do Ciclo 
de Vida (ALTING; LEGARTH, 1995), que é a compilação e a avaliação das entradas, 
das saídas e dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto, ao longo 
de seu ciclo de vida (ABNT, 2001). A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) é uma 
ferramenta da gestão ambiental que identifica e avalia os impactos associados à 
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existência de um produto. O ciclo de vida do produto tem início na extração dos 
recursos da natureza para a sua fabricação e termina quando o produto é descartado e 
retorna ao ambiente. Dentre as fases da ACV, o inventário de ciclo de vida (ICV) é 
utilizado para avaliar os efeitos ambientais de um produto, processo ou atividade. O 
ICV é amplamente empregado em todo o mundo há mais de quarenta anos (De SMET 
et al., 1996) e foi incorporado à ACV pela norma ISO 14041, que especifica os 
requisitos e os procedimentos necessários para a elaboração, interpretação e 
comunicação de um inventário de ciclo de vida. A fase de inventário de uma ACV 
corresponde à coleta e ao tratamento dos dados e informações, qualitativos e 
quantitativos, sobre os fluxos de materiais e energia envolvidos nas diversas 
interações com o meio ambiente que ocorrem no ciclo de vida de um produto ou 
serviço.  

O ICV quantifica os recursos e as emissões desde a extração de matérias-primas até a 
sua disposição final e tem sido empregado como etapa da ACV na análise de diversos 
produtos (RIBEIRO et al., 2003; FURUHOLT, 1995; ANDERSSON et al., 1998; 
CEDERBERG; MATTSSON, 2000; BURGESS; BRENNAN, 2001; PAPASAVVA et al., 2001; 
NICOLETTI et al., 2002) e de diversos processos (SOMBEKKE et al., 1997; 
FINNVEDEN; EKVALL, 1998; FINNVEDEN, 1999; AZAPAGIC; CLIFT, 1999).  

Devido à quantidade e à confiabilidade dos dados necessários para a análise e 
interpretação do impacto, a execução de uma Avaliação de Ciclo de Vida completa tem 
se mostrado não só custosa, mas também pouco prática. Um estudo de ACV requer a 
disponibilidade de grande quantidade de dados e bancos nacionais constituídos por 
inventários de ciclo de vida dos principais produtos e insumos utilizados pela 
sociedade. Desta forma, muitos pesquisadores e empresas têm optado pelo uso direto 
do ICV para a avaliação de sistemas produtivos, seja para propor melhorias (AHMADI 
et al., 2003; GEORGAKELLOS, 2005; SEYLER et al., 2005; RYDH; SUN, 2005), seja 
para contribuir para a consolidação de um banco de dados nacional (SILVA, KULAY, 
2005; SILVA; BORGES, 2004; SILVA; KULAY, 2003). Atualmente, o ICV é também 
amplamente empregado diretamente como ferramenta para a gestão ambiental de 
grandes empresas (SEPPÄLA et al., 1998; VERSCHOOR; REIJNDERS, 1999; SEPPÄLA 
et al., 2002) para avaliar melhorias em produtos e processos com base nos resultados 
de uso de energia ou quantidade de emissões. Com o emprego dos resultados do 
inventário podem-se identificar possibilidades de melhoria e, principalmente, as 
relações do sistema em estudo com o meio ambiente (TILLMAN, 2000). Desta forma, é 
possível modificar o sistema de forma direta com uma tomada de decisão ou indireta, 
influenciando o comportamento do mercado consumidor na busca de um produto com 
melhor desempenho ambiental.  

Neste artigo, apresenta-se o ICV simplificado da fabricação de seringas odontológicas 
tipo Carpule visando quantificar o uso de energia elétrica e a emissão de resíduos 
sólidos desde a mineração até o descarte do produto. Vale ressaltar que este estudo, 
ao contrário dos encontrados na literatura, trata de uma empresa de pequeno porte. 

  

METODOLOGIA 

Normas nacionais e internacionais especificam os requisitos e os procedimentos 
necessários para a elaboração, interpretação e comunicação de um Inventário de Ciclo 
de Vida, como parte da Avaliação de Ciclo de Vida. O estudo da ACV segue a estrutura 
metodológica proposta pela ISO e pela ABNT, dividindo-se as normas para a realização 
de cada fase (Tabela 1).  
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Os resultados são estruturados de acordo com as normas e tal estrutura determina as 
fases e os procedimentos gerais da execução do estudo de ACV, de acordo com as 
normas mundiais e as correspondentes nacionais. As características-chave para a 
realização de um estudo de ACV, segundo a ABNT (2001), são: 

• abordagem sistemática e adequada com relação aos aspectos ambientais de 
sistemas de produto, desde a aquisição de matéria-prima até a disposição final; 

• possibilidade de variação do detalhe e do período de tempo de um estudo da ACV, 
dependendo da definição do objetivo e do escopo; 

• transparência quanto ao escopo, suposições, descrição da qualidade dos dados, dos 
métodos e apresentação dos resultados; 

• possibilidade de inclusão de novas descobertas científicas e melhoria no estado da 
arte da tecnologia; 

• inexistência de base científica para reduzir resultados da ACV a um único número ou 
pontuação globais; 

• inexistência de um único método para conduzir estudos da ACV. 

A Figura 1 mostra as fases de uma Avaliação de Ciclo de Vida, em que se destacam as 
etapas utilizadas neste estudo. A avaliação de melhorias é subseqüente à realização do 
inventário, sendo que a avaliação do impacto não foi realizada.  

 

 



 90

Na seleção do escopo da análise, as fronteiras do sistema são definidas e determina-se 
o objetivo da análise. O objetivo deste estudo é a realização do inventário do ciclo de 
vida da seringa para injeção odontológica metálica produzida e consumida no Brasil.O 
escopo do estudo é o de identificar as etapas em que ocorrem o maior consumo de 
energia elétrica e o maior descarte de resíduos sólidos decorrentes da produção de 
uma seringa para injeção odontológica tipo Carpule e as possibilidades de melhoria na 
fase de manufatura.  

Como o ICV visa quantificar os materiais e a energia que cruzam as fronteiras de um 
sistema, a determinação dos limites do sistema é uma etapa crítica, pois se baseia em 
uma variedade de fatores que dependem, principalmente, do objetivo da análise e da 
disponibilidade de dados confiáveis. O resultado do inventário é uma listagem de 
materiais e da energia requerida, produtos, co-produtos e resíduos que são 
descartados. Esta listagem pode ser chamada de balanço de material e energia, tabela 
de inventário ou eco-balanço do produto. Com base nos resultados do inventário, as 
possibilidades de melhoria do sistema são exploradas. 

A elaboração do inventário de ciclo de vida para as seringas odontológicas tipo Carpule 
foi dividida nas etapas mostradas na Tabela 2. 

 

 

 

Descrição do sistema e estabelecimento dos limites do sistema 

O ponto de partida do sistema em estudo é uma indústria de pequeno porte, fundada 
em 1951, localizada em São Paulo, fabricante de aparelhos odontológicos. O ICV 
focaliza a seringa odontológica de latão tipo Carpule utilizada para a aplicação de 
anestesias (Fig. 2). Na Figura 2, a seta correspondente à bucha é tracejada, pois esta 
peça encontra-se no interior da montagem, não sendo visualizada na figura. Na 
montagem da seringa utiliza-se ainda uma mola de aço, comprada de terceiros. 
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As seringas tipo Carpule são metálicas e fabricadas em latão com revestimento de 
cromo, possuem tamanho padrão, podendo ter ou não dispositivo para refluxo 
(permite a aspiração para o tubete de conteúdo sangüíneo, constituindo um 
instrumento de prevenção de injeção indevida de anestésico no meio intravascular). 
São utilizadas principalmente para a injeção do anestésico. A agulha é composta de 
uma ponta de aço, cortada em bisel para facilitar a penetração nos tecidos e direcionar 
convenientemente o jato do líquido injetado, e uma parte de plástico que permite o 
rosqueamento no tubo da seringa Carpule (Fig. 3a). É fornecida em uma embalagem 
de plástico que protege a ponta. Os tubetes são tubos plásticos que contêm a solução 
anestésica, têm uma extremidade metálica e uma extremidade de borracha (Fig. 3b). 
Para inserir o tubete de anestésico na Carpule, é necessário tracionar a haste-êmbolo 
da mesma exibindo o receptáculo do tubete, que deve ser inserido com o anel metálico 
voltado para o local onde será atarraxada a agulha.  

 

 

 

As fronteiras definidas para o sistema incluem as etapas de (i) mineração, 
beneficiamento e manufatura das partes de latão; (ii) a produção do polietileno que 
compõe o tubete, parte da agulha e a embalagem da agulha; (iii) a produção do aço, 
utilizado na fabricação da agulha e da mola empregada na seringa e (iv) o uso do 
conjunto (seringa, agulha e tubete de anestésico) pelos dentistas (Fig. 4). O sistema 
foi avaliado no que refere ao consumo de energia elétrica e ao descarte de resíduos 
sólidos em todas as etapas. O transporte entre as etapas não foi considerado.  
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Observa-se na Figura 4 que os resíduos sólidos que resultam da cadeia produtiva da 
seringa odontológica são provenientes das etapas de extração e do beneficiamento do 
latão, da produção de aço e polietileno e da etapa de uso da seringa, quando são 
descartados tubetes e agulhas descartáveis. Na etapa de manufatura, os resíduos de 
metal são vendidos a sucateiros. O resíduo sólido gerado no tratamento da superfície 
da seringa, que é terceirizado pela manufatura (lodo galvânico, não mostrado na 
figura), também foi considerado na tabela do inventário.  

A reciclagem foi representada com linhas pontilhadas, pois não é exclusiva do sistema 
em estudo, mas é propriedade de um sistema maior, que inclui todas as outras 
empresas que utilizam o latão, o aço, o plástico e o papel como matéria-prima. Neste 
sistema maior, algumas empresas reciclam internamente parte do material que 
utilizam, mas a maioria delas, como a manufatura de seringas odontológicas, vende o 
material não utilizado para sucateiros, o que torna possível a circulação de material e 
aumenta a eficiência de seu uso. Os fluxos associados à reciclagem não foram 
contabilizados, pois estão fora dos limites estabelecidos neste estudo. 

 

Identificação dos resíduos e do consumo de energia elétrica por etapa do ciclo 
de vida 

Mineração e beneficiamento 

A seringa odontológica para anestesia é fabricada com latão, o que remete à 
mineração e ao beneficiamento do cobre e do zinco. Foram utilizados dados da 
produção média mundial dos dois metais para o cálculo da quantidade dos resíduos 
sólidos e da energia consumida nestas duas etapas (AYRES et al., 2000). A produção 
mundial de cobre constitui-se de 73% de cobre obtido de minérios sulfetados e 27% 
de minérios contendo óxido de cobre, em massa. Cada tipo de minério gera diferentes 
tipos de resíduos, tanto em quantidade como em qualidade (Tabela 3). A porcentagem 
média em massa de cobre é de 0,65% nos minérios sulfetados e de 0,58% nos 
minérios que contém óxido de cobre. O zinco também é obtido de minérios sulfetados 
(75%) e de minério contendo óxido de zinco (25%) e os resíduos gerados também 
dependem do tipo de minério do qual o metal é extraído (Tabela 3). O conteúdo de 
zinco é de 8,3% nos minérios de óxido de zinco e de 9% nos minérios sulfetados. Os 
valores mostrados na Tabela 3 referem-se à obtenção de um quilograma de cada um 
dos metais. 

O latão para a fabricação da seringa odontológica é constituído de 65% de cobre e 
35% de zinco, o que gera aproximadamente 130.000 kg de resíduos na mineração e 
4.500 kg de resíduos no beneficiamento para a produção de cada tonelada de latão 
utilizado. Os resíduos da produção de latão (mostrada em linhas pontilhadas na Figura 
4) a partir dos dois metais não foram considerados neste trabalho devido à ausência 
de dados disponíveis.  

Um estudo do padrão mundial do consumo de energia elétrica para a produção de 
zinco mostrou que são necessários aproximadamente 17.000 kWh para a extração e 
20.000 kWh para o beneficiamento de uma tonelada de zinco (Report of Energy and 
Environmental Profile of the U.S. Mining Industry, 2001a). No caso do cobre, utiliza-se 
35.000 kWh e 21.000 kWh na mineração e no beneficiamento de uma tonelada do 
metal, respectivamente (Report of Energy and Environmental Profile of the U.S. Mining 
Industry , 2001b).  
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Fabricação do aço 

Os dados foram retirados do estudo mundial de um inventário de ciclo de vida para os 
produtos de aço, realizado em 1996 pelo Instituto Internacional de Ferro e Aço (IISI) e 
atualizado nos anos de 1999 e 2000. O inventário foi divulgado com o objetivo de 
coletar dados necessários para uma Análise do Ciclo de Vida, estimular a otimização do 
desempenho ambiental dos processos de produção do aço e promover iniciativas para 
aumentar a reutilização do aço. A quantidade de resíduos sólidos para a produção de 1 
kg de aço é de 1,75 kg com um consumo de 111,24 kWh (IISI, 2000). A Tabela 4 
mostra, resumidamente, as quantidades de resíduos sólidos relativas à produção de 1 
kg de aço. 

Fabricação do polietileno 

Os dados foram obtidos no relatório publicado pela associação das indústrias de 
plástico européias em 2003. Os dados que constam do eco-perfil publicado foram 
obtidos de 27 plantas que produzem 4,48 milhões de toneladas de polietileno e 
representam 93,5% da produção européia. O consumo médio de energia para produzir 
1 kg de polietileno equivale a 280,80 kWh, variando entre 230,40 kWh e 345,60 kWh. 
A quantidade de resíduos sólidos é de 0,041 kg por quilograma de polietileno 
produzido (BOUSTEAD, 2003). 
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Manufatura 

Os dados desta etapa foram obtidos diretamente da linha de produção da empresa de 
pequeno porte fabricante da seringa odontológica.  

No ano de 2002 foram produzidas 5.020 seringas para anestesia, que são formadas 
por sete peças de latão distintas. Para cada uma das sete peças que compõem a 
seringa para injeção odontológica (Fig. 2), obtiveram-se as massas de resíduos sólidos 
geradas na usinagem do latão (Tabela 5).  

  

 

O consumo de energia elétrica necessário para a produção das 5.020 seringas no ano 
de 2002 foi de 582,47 kWh. Este valor foi obtido a partir da medição do tempo de 
usinagem e multiplicado pela potência do motor do torno e da prensa utilizados em 
cada processo.  

O tratamento de superfícies é terceirizado e equivale a 0,2% do consumo total do 
fornecedor, que é de 66.000 kWh por ano. A quantidade de resíduo sólido (lodo 
galvânico) gerada pelo tratamento de superfície da seringa odontológica foi estimada 
em 0,83 kg por ano. 

A montagem do produto é realizada em um ambiente alimentado por quatro lâmpadas 
de 40W. Montam-se 100 (cem) seringas para injeção em 2 (duas) horas, sendo o 
consumo anual de energia elétrica de 16,06 kWh nesta etapa. A embalagem do 
produto é realizada em um ambiente alimentado por quatro lâmpadas de 40W. 
Embalam-se 200 (duzentas) seringas para injeção em 1 (uma) hora, com um consumo 
anual de 4,02 kWh. A embalagem é constituída de uma caixa de papelão com massa 
de 0,009 kg (papelão 0,300 kg/m2) e um saco plástico polipropileno com massa de 
0,00083 kg/unidade. A expedição do produto é feita por caminhões de redes 
distribuidoras, em todo o território brasileiro mas, como citado anteriormente, o 
transporte não é objeto do presente estudo.  
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Uso 

Os dados deste estágio foram obtidos por meio de questionários respondidos por 
dentistas da cidade de São Paulo em março de 2003. Foram entrevistados cinqüenta 
profissionais distribuídos da seguinte forma: dez clínicos gerais, oito especialistas em 
cirurgia bucomaxilofacial, oito em endodontia, oito em odontopediatria, oito em 
patologia bucal e oito em periodontia. Todos os cinqüenta entrevistados exercem a 
profissão há pelo menos 25 anos. Com os resultados obtidos do questionário, foi 
possível determinar quantas seringas cada dentista possui, o tempo de vida médio das 
seringas, quantas anestesias são aplicadas por dia, qual a freqüência das esterilizações 
e o consumo de energia elétrica das autoclaves. 

A utilização do produto pelo profissional de odontologia envolve ainda o descarte das 
seguintes partes: uma caixa de papelão por seringa, um saco plástico por seringa, um 
tubete de anestésico por anestesia aplicada e uma agulha descartável por anestesia 
aplicada. Para o ano de 2002, a compra de 5.020 seringas pelos dentistas acarretou 
um descarte de 5.020 caixas de papelão e 5.020 sacos plásticos de polipropileno. Por 
outro lado, houve o descarte de 173.379.360 tubetes de anestésico (0,0017 
kg/unidade) e igual número de agulhas descartáveis (0,0002 kg/unidade) e de 
embalagens para agulha (0,0016 kg/unidade), de acordo com os valores obtidos por 
meio do questionário.  

Definição da unidade funcional 

A unidade funcional (UF), claramente definida, mensurável e relevante em relação aos 
elementos do sistema, é a base que permite comparações entre estudos de ciclo de 
vida, avaliação ou inventário. Ao definir a unidade funcional, deve-se considerar não a 
quantidade de produto, mas a função que este desempenha. Para uma mesma função, 
pode haver vários produtos, constituídos de diferentes materiais, em quantidade e 
qualidade. Desta forma, a unidade funcional deve se referir à função a que este 
produto se destina. No caso das seringas odontológicas, a função é a aplicação de 
anestesias e a unidade funcional utilizada é 106 (um milhão) de anestesias aplicadas. 
Para o cálculo da quantidade de energia requerida e da quantidade de resíduos sólidos 
de cada processo considerou-se o número de dentistas atuantes no Brasil em 2002, 
197.022 dentistas (CFO, 2003), o número de anestesias aplicadas neste mesmo ano 
(173.379.360 anestesias), o número de seringas por dentista (6 seringas por dentista) 
e a vida útil de cada seringa (20 anos). 

 

RESULTADOS 

Inventário de ciclo de vida 

Os resultados obtidos permitem a construção de tabelas de inventário que mostram a 
geração de resíduos sólidos (Tabela 6) em todos os sete estágios de ciclo de vida da 
seringa para injeção odontológica.  

 Deve-se destacar que os dados relativos ao descarte do tubete de anestésico levam 
em consideração sua massa total que, na verdade, é constituída de três materiais: 
polietileno, borracha e alumínio. A massa de borracha e alumínio foi considerada 
desprezível em relação à do plástico. No item do descarte da agulha para injeção, 
foram contabilizadas as massas de aço inoxidável e polietileno.  

Na coluna "Impacto Potencial" são listados os possíveis impactos causados pelo 
descarte dos materiais ao longo do ciclo de vida da seringa odontológica. Cabe lembrar 
que toxicidade humana refere-se à toxicidade para humanos causada pela dispersão 
do material no ambiente, enquanto que ecotoxicidade refere-se à toxicidade em 
ecossistemas aquáticos, causada pela dispersão de material descartado no ambiente, 
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como por exemplo, a dispersão de metais pesados provenientes do lodo descartado no 
beneficiamento do cobre e do zinco (ISO/TR 14047, 2003). 

O consumo de energia elétrica (Tabela 7) registrado ao longo do ciclo de vida da 
seringa odontológica mostra que, apesar do alto consumo de energia nas etapas de 
extração e beneficiamento, o maior consumo ocorre na etapa de uso das seringas, que 
são esterilizadas, em média, duas vezes ao dia em autoclave. 

Avaliação de melhorias 

Uma das vantagens de avaliar o ciclo de vida de um produto é conhecer 
detalhadamente cada etapa necessária para sua produção e utilização. Entretanto, 
esta informação não permite à manufatura qualquer interferência nas etapas 
anteriores ou posteriores. Este fato se agrava quando se trata de uma empresa de 
pequeno porte como a avaliada neste estudo. Uma empresa deste tipo não pode 
influenciar os processos da mineração, nem o projeto do produto, já que contribui com 
uma pequena parcela do mercado. Com base neste tipo de argumento, a influência 
que mudanças, mesmo pequenas, nos processos de manufatura exercem sobre o ciclo 
de vida total é muitas vezes desprezada ou negligenciada. Por outro lado, observou-se 
que uma avaliação de melhorias com base no ICV pode trazer benefícios tanto na 
manufatura como nas demais etapas do ciclo de vida de um produto. As melhorias 
propostas baseiam-se na desmaterialização do processo de manufatura. A 
desmaterialização é uma das ferramentas da Ecologia Industrial que remete à 
diminuição do uso de matérias- primas nos processos. 

Resíduos sólidos 

Apesar de os resíduos sólidos da fase de manufatura representarem aproximadamente 
0,3% em massa dos resíduos totais gerados pela produção da seringa odontológica ao 
longo de seu ciclo de vida, a elaboração do ICV permitiu identificar possibilidades de 
melhorias nesta etapa. Foi observado que, para cada seringa de massa 0,08 kg, são 
gerados aproximadamente 0,14 kg de resíduos de latão, ou seja, 37% do material que 
entra na empresa permanecem na seringa e os restantes 63% passam pela empresa e 
são vendidos como sucata. A maior quantidade de resíduos foi verificada no processo 
de usinagem das peças tubo e garfo (Tabela 4). Neste processo, o tubo da seringa é 
feito a partir de um vergalhão redondo, do qual o latão é retirado para acomodar os 
itens que compõem o interior da seringa (haste, bucha e tubete). A massa de resíduo 
sólido (0,051 kg) neste caso corresponde a aproximadamente 3,5 vezes a do produto 
(0,015 kg). No caso do garfo, também usinado, a relação entre resíduo sólido e peça 
acabada é de 3:1 em massa. A solução proposta foi a substituição dos vergalhões 
redondos de latão por tubos com dimensões condizentes. 
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Com a solução encontrada, a geração anual de resíduo sólido na manufatura do tubo e 
do garfo seria reduzida de 256,02 kg para 43,52 kg e de 200,80 kg para 142,57 kg, 
respectivamente, com uma redução total de aproximadamente 40%. Pode-se, 
também, afirmar que ao diminuir a quantidade de latão utilizada no processo de 
usinagem, pela substituição de vergalhões por tubos, ocorre proporcional diminuição 
nas quantidades necessárias de cobre e zinco extraídas, o que reduz a exaustão de 
recursos não renováveis. Com a mudança no processo de manufatura do tubo e do 
garfo, a massa de material utilizada na fabricação da seringa odontológica seria 
reduzida em aproximadamente 25%. A Figura 5 mostra uma estimativa dos benefícios 
considerando uma redução proporcional dos resíduos sólidos nas etapas de mineração 
e beneficiamento. 

Na etapa do tratamento de superfície, apesar da quantidade de resíduos relativamente 
pequena (0,06%), deve-se levar em conta em uma futura avaliação que o lodo 
químico é depositado em aterros e pode causar impactos de toxicidade humana pela 
exposição a substâncias tóxicas, de ecotoxicidade com danos causados à flora e à 
fauna e acidificação. 

O destino da caixa de papelão e do saco plástico que servem de embalagem para o 
produto foram considerados de responsabilidade do fabricante e a melhor solução 
encontrada foi a substituição destes dois itens por uma embalagem que consiste em 
um saco de papel com janela de papel celofane, que continua sendo reciclável. Neste 
caso, além da diminuição da massa de resíduos descartada da etapa de uso do 
produto, houve ainda uma redução de dez vezes no custo da embalagem.  

Os resíduos sólidos na fase de uso representam 74,2% do total, sendo 4,4% relativos 
ao descarte das agulhas, 33,6% ao de sua embalagem plástica e 34,2% ao de tubetes. 
É pertinente observar que a agulha utilizada no processo de anestesia odontológica 
(Resíduo Classe A/ Resíduos Infectantes Tipo A4 / Perfurante – Cortante) deve ser 
descartada em lixo hospitalar (CONAMA, 2001). Como os ciclos de coleta são variáveis 
de acordo com cada região do país, ocorre, em muitos casos, que a mesma é 
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simplesmente descartada para o lixo comum. O tubete utilizado também é classificado 
como lixo hospitalar, devido à possibilidade da ocorrência de um refluxo de sangue 
durante a anestesia. Desta forma, são descartados pouco mais de 4800 kg de 
agulhas/embalagens e tubetes a cada milhão de anestesias aplicadas. Este valor, no 
ano de 2002, foi equivalente a 840 kg de resíduos.  

 

 

 

Consumo de energia elétrica 

O maior consumo de energia elétrica no ciclo de vida da seringa odontológica se dá 
nos consultórios odontológicos devido a utilização de autoclaves no processo de 
esterilização. Um fator importante é a introdução no mercado de novos modelos de 
autoclaves que consomem, em média, 20% menos energia elétrica.  

Deve-se ressaltar que a solução encontrada para minimizar o resíduo sólido na 
manufatura possibilita ainda uma redução no consumo de energia elétrica devido ao 
menor tempo de usinagem. Os dados obtidos após a introdução de melhorias – tubos 
substituindo vergalhões – para a usinagem do tubo e do garfo mostram que o 
consumo de energia elétrica foi reduzido de 190,76 kWh para 103,01 kWh e de 135,54 
kWh para 107,08 kWh, respectivamente, o que acarretou uma redução total de 
19,95% em relação à produção de 2002. A Figura 6 mostra uma estimativa dos 
resultados considerando uma diminuição proporcional de 19% nas etapas de 
mineração e beneficiamento. Na etapa de uso, simulou-se a adoção de autoclaves com 
uma redução de consumo de 20%. 
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COMENTÁRIOS FINAIS 

O principal resultado do ICV da seringa odontológica para anestesia foi o conhecimento 
detalhado de cada etapa de produção, que permitiu identificar possibilidades de 
melhoria e propor modificações em parte do ciclo, promovendo desde a substituição de 
matérias-primas até a promoção de descarte mais eficiente.  

Com a substituição dos vergalhões de latão por tubos do mesmo material, seria 
possível não só reduzir a geração de resíduos sólidos, mas também diminuir o 
consumo de energia elétrica de forma significativa. É importante destacar que, apesar 
da contribuição da manufatura, tanto na geração de resíduos como no consumo de 
energia elétrica, ser pequena em relação aos totais referentes ao ciclo completo, uma 
modificação nesta etapa pode resultar em benefícios consideráveis, que podem ocorrer 
tanto nas etapas anteriores (redução da necessidade de mineração e beneficiamento) 
como nas posteriores (redução no descarte de embalagens).  

A Figura 7 mostra que, com a mudança proposta para o processo de manufatura, a 
redução total de resíduos sólidos no ciclo de vida da seringa odontológica seria 
equivalente à eliminação dos resíduos do beneficiamento, que correspondem a 
aproximadamente 6,50% do total. No caso da energia elétrica as mudanças propostas, 
apesar de representarem 20% do consumo da manufatura, não são suficientes para 
diminuir de forma significativa o total de energia elétrica consumido no ciclo de vida da 
seringa odontológica.  
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Nota-se, tanto no caso do descarte de resíduos sólidos como no caso do consumo de 
energia elétrica, que as maiores quantidades estão associadas ao uso do conjunto 
(seringa, agulha e tubete anestésico). Na hipótese de se usar autoclaves com consumo 
20% menor, a redução no consumo de energia elétrica seria equivalente à energia 
consumida para a produção de polietileno, que corresponde a 20% do consumo total 
de energia elétrica no ciclo de vida da seringa. O descarte das embalagens de 
polietileno na etapa de uso corresponde a 45% do resíduo sólido desta etapa e a 32% 
do total do ciclo de vida da seringa odontológica. Desta forma, ações visando a 
desmaterialização das embalagens das agulhas para anestesia e a modernização das 
autoclaves utilizadas pelos dentistas reduziriam significativamente o potencial de 
impacto ambiental associado à aplicação de anestesias. É importante ressaltar que 
estas ações estão fora dos domínios da manufatura de seringas e que seria necessária 
a colaboração dos responsáveis por cada etapa do ciclo para que as modificações nos 
produtos e nos processos pudessem resultar na máxima redução do descarte de 
resíduos sólidos e do consumo de energia elétrica. 
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6. Indicadores de Sustentabilidade 

 

Pegada ecológica (PE) 

Hoje a humanidade utiliza o equivalente a 1,3 planetas para proporcionar os 
recursos que usamos e absorver nossos resíduos. Isto significa que a Terra 
tem agora um ano e quatro meses para regenerar o que usamos em um 
ano.  

 

 

Fig. 6.1. Pegada ecológica em 2005, cenário simulando que o crescimento 
da economia se mantem nos mesmos moldes até 2050 e cenário simulando 
o declínio do crecimento. 

 

O cenário  de crescimento moderado sugere que, se as tendências atuais de 
crecimento da população e do consumo continuarem, por meados da 
década de 2030 deveríamos ter o equivalente a duas Terras para nos 
apoiar. E, claro, só temos uma. Transformar recursos em resíduos mais 
rapidamente do que o resíduo pode ser transformado novamente em 
recursos supera a capacidade de carga  global, esgotando os recursos dos 
quais a própria vida humana e a biodiversidade dependem.  

O resultado é colapso da pesca, a diminuição da cobertura florestal, o 
esgotamento dos sistemas de água potável, bem como a acumulação de 
poluição e resíduos, o que gera problemas como as alterações climáticas 
globais. Estes são apenas alguns dos efeitos mais visíveis. Esta situação 
também contribui para o aparecimento de conflitos e guerras por recursos, 
migrações em massa, fome, doenças e outras tragédias humanas, e tende a 
ter um impacto desproporcional sobre os pobres, que não podem comprar 
seu caminho fora do problema, obtendo recursos de outro lugar. A Terra 
oferece tudo o que precisamos para viver e prosperar. Indivíduos e 
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instituições no mundo inteiro tem de começar a reconhecer limites 
ecológicos. Temos de começar a fazer dos limites ecológicos as 
preocupações centrais para a nossa tomada de decisões e uso do engenho 
humano para encontrar novas formas de viver, dentro dos limites da Terra. 
Isto significa investir em tecnologia e infra-estrutura que nos permita 
operar em um mundo com recursos limitados.  

 

Usando ferramentas como a pegada ecológica para gerir as nossas riquezas 
ecológicas é essencial para a sobrevivência e  o sucesso da humanidade.  

 

A pegada ecológica foi proposta por William Rees (ecologista da British 
Columbia University of Vancouver, Canadá) e Mathis Wackernagel (diretor 
do Indicators Program of Redefining Progress, San Francisco e coordenador 
do Center for Sustainability Studies da Universidade de Anahuac em Xalapa, 
México) nos anos 90. A pegada ecológica é um indicador de 
sustentabilidade ambiental capaz de estimar os impactos ambientais de 
uma população, por meio da soma de terras produtivas necessárias para 
suprir –  de forma sustentável – todos os recursos utilizados e reabsorver 
todas as emissões. 

 

É interessante a comparação do conceito de pegada ecológica com o de 
capacidade de carga (Fig. 6.2). Este último é definido como a carga máxima 
de uma população de espécies definidas que uma região pode suportar, 
sem que isto venha comprometer a região em questão. A pegada ecológica 
representa a porção da capacidade de carga utilizada pela população 
humana que vive na região. A análise da pegada ecológica reverte o 
conceito de capacidade de carga avaliando o território produtivo efetivo 
utilizado por uma população, não importando onde esta superfície está 
localizada (dentro ou fora da região em questão), em alternativa à 
capacidade máxima de população humana que a área em questão pode 
suportar. 

 

A Figura 6.2. mostra a comparação entre a Pegada Ecológica brasileira e 
suíca e a capacidade de carga dos dois países em função do aumento da 
população entre 1961 e 2005. 
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Fig. 6.2. Pegada ecológica  e capacidade de carga do Brasil e da Suíça de 
1960 a 2005. 

 

A metodologia da pegada ecológica foi adotada por alguns países – Reino 
Unido, Canadá, Austrália - a fim de estimar a sustentabilidade de atividades 
isoladas, regiões ou nações inteiras. O The Living Planet Report, relata a 
última atualização  da pegada ecológica das populações mundiais acima de 
um milhão de habitantes 
(http://assets.panda.org/downloads/living_planet_report_2008.pdf). 
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A Metodologia da Pegada Ecológica 

O conceito clássico da pegada ecológica, proposto por Wackernagel e Rees, 
considera o consumo médio da população com base na afirmação que o 
consumo de energia e matéria são derivados - direta ou indiretamente - de 
um certa extensão do solo, hospedando os ecossistemas que suportam a 
retirada de recursos e/ou garantem a absorção das emissões. 

A pegada ecológica considera os tipos de atividades listadas abaixo, como 
atividades que geram os impactos ambientais e que podem ser expressas 
em termos de terra ecologicamente produtiva: 

 

 Produção de bens consumidos; 

 Produção de energia consumida; 

 Eliminação ou absorção de emissões relacionadas ao consumo 
(absorção de CO2); 

 Ocupação de território para alocação de infra-estruturas, casas, 
etc. 

 

Além disso, baseada na classificação do World Union of Conservation, a 
pegada ecológica considera seis categorias principais de territórios 
ecologicamente produtivos: 

 

 Terra de energia: superfície necessária para a produção – de 
maneira sustentável, como por exemplo geração de biomassa  – 
da quantidade de energia utilizada.  

 Terra de Colheita: superfície necessária para o crescimento de 
derivados agrícolas, alimentícios ou não, como por exemplo, 
algodão, tabaco, feijão, etc. 

 Pastos: superfície necessária para a produção de produto animal. 
Estão incluídos produtos como carnes, peles e lã. 

 Florestas: área de sistemas naturais modificados para a produção 
de madeira. 

 Áreas de Construção: superfícies com solo degradado e 
ecologicamente improdutivas. Nestas são localizados os prédios, 
infra-estruturas, serviços etc. 

 Mar: superfície marinha necessária para obtenção de peixes e 
frutos do mar. 

 

A inclusão destes diferentes tipos de territórios, que devem estar juntos no 
cálculo final da pegada ecológica, traz a tona os problemas de suas 
diferentes produtividades: visando comparar estes dados de uma maneira 
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coerente, a fórmula clássica de cálculo introduz uma operação de 
normalização, que leva em conta as diferentes topologias de território, de 
acordo com sua produtividade média global. O resultado, uma “superfície 
ponderada”, não é medida em hectares, o que representaria a área real, 
mas sim em “unidades de área” ou “hectares equivalentes” (ha 
equivalentes). Um hectare ou unidade de área é equivalente a 
aproximadamente 0,3 ha de produção média mundial nas terras de 
colheita, 0,6 ha de floresta de médio porte, 2,7 ha de pastos de médio 
porte ou 16,3 ha de mar com produtividade média. Assim, um hectare de 
terras altamente produtivas representa um número maior de hectares 
equivalentes do que uma mesma quantidade de terras com menor 
produtividade. 

 

Para a exemplificação da metodologia de cálculo, vamos estabelecer uma 
região e estimar sua pegada ecológica por meio dos seguintes passos: 

 

1. Cálculo do consumo médio “Cn” (kg/ano) para cada produto “n” 
consumido na região. 

2. Cálculo da superfície “Sn” (ha) necessária para a produção dos 
bens “n”, por meio da divisão da média de consumo anual destes 
produtos “Cn” pela produtividade média anual (Pn), expressa em 
kg/ha.ano: 

 

Sn = Cn/Pn 
 

O cálculo deve incluir também, as terras produtivas que não foram 
relacionadas no consumo, mas seus serviços naturais contribuíram para a 
captura de emissões. Neste caso, a produtividade média “Pn” tem que ser 
considerada de forma generalizada, como a quantidade - em quilogramas - 
de substâncias poluentes “n“ que podem ser absorvidas por um hectare de 
terra produtiva. 

 

3. Cálculo da pegada ecológica “F” (ha) pela soma das contribuições 
de diferentes áreas “Sn” relacionadas aos produtos consumidos 
“n”: 

 

 

∑ 
n 

Todos os bens 

F =  S
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4. Cálculo da pegada ecológica per capita “f” por meio da divisão da 
pegada ecológica “F”, pela população da região “P”: 

 

f = F / P 
 

Por fim, calcula-se a superfície equivalente pela multiplicação das áreas dos 
seis tipos de território existentes, pelo peso proporcional da produtividade 
média mundial de cada uma delas. O resultado é a pegada ecológica EF 
(Ecological footprint) expressa em ha equivalentes per capita. 

 

Exemplos e aplicações 

A metodologia da pegada ecológica é utilizada em muitos estudos sobre 
sustentabilidade ambiental. 

Primeiramente, pode-se considerar a análise da evolução temporal da 
pegada ecológica, cujos resultados são muito interessantes. No início do 
século, de acordo com o Living Planet Report, as superfícies ecológicas 
disponíveis per capita diminuíram de 5-7 ha equivalentes para 2,18 ha. Ao 
mesmo tempo, devido ao alto padrão de vida, a pegada ecológica global 
aumentou muito rapidamente (Fig. 6.3).  

Observa-se que, em 2005, a situação já era crítica já que a pegada 
ecológica global per capita excedia a capacidade de carga global. Em 2008 a 
pegada ecológica já atinge 2,85 ha equivalente. A capacidade de carga real 
corresponde à soma de toda a terra produtiva do planeta. A Figura 6.3 
indica que  a humanidade, com seu atual padrão de consumo, está 
destruindo irreversivelmente o capital de recursos naturais que poderia ser 
destinado às gerações futuras. 
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 Fig. 6.3. Pegada ecológica do planeta de 1961 a 2005. 

 

O espaço de consumo e, conseqüentemente, os impactos ambientais 
resultantes, podem ser avaliados por meio da pegada ecológica. Este 
indicador é capaz de evidenciar a diferença que caracteriza o acesso dos 
países do mundo aos recursos naturais. Por exemplo, a pegada ecológica 
média de um cidadão que vive nos países da Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Econômicos, OCDE (OECD em inglês)  é de 7,22 ha 
equivalentes per capita, que é quatro vezes maior do que a de países não 
pertencentes a OCDE, - 1,81 ha equivalentes per capita - e três vezes maior 
que o compartilhamento justo para o planeta - 2,18 há ha equivalentes per 
capita. O compartilhamento justo representa a soma de terra 
ecologicamente produtiva que cada pessoa deveria possuir. A Figura 6.4 
mostra a mudança no valor da pegada ecológica  e na população em 1961 e 
em 2005 para cada região do planeta. A área correspondente a cada região 
é o valor da pegada ecológica total das regiões. Os países com diferentes 
níveis de riqueza contribuem de forma distinta para o crescimento da 
demanda pela biocapacidade do planeta. 
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Fig. 6.4. Pegada ecológica per capta em fução da população para as regiões 
do planeta. 
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Como terceiro exemplo, considera-se o caso da Itália (Fig. 6.5): a pegada 
ecológica per capita do país é de 5,51 ha equivalente. È interessante 
comparar este valor com o compartilhamento justo: cada italiano excede 
em três vezes o nível máximo de consumo necessário para uma economia 
ambientalmente sustentável e para uma distribuição justa de recursos entre 
os habitantes do planeta. 

Pode-se, também, comparar a pegada ecológica de um país, como por 
exemplo a pegada italiana, com a capacidade de carga da nação (1,92 ha 
equivalente per capita). A diferença entre a pegada ecológica e a 
capacidade de carga representa um déficit ecológico nacional, que é de 3,59 
ha equivalente per capita. O déficit ecológico possibilita a avaliação da 
sobrecarga local, revelando o quanto uma região é dependente de 
capacidades produtivas extra-territoriais - comércio e/ou apropriação de 
fluxos naturais. Isto significa que somente um terço do consumo italiano 
pode ser produzido em seu próprio território. 

 

   

Fig. 6.5. Avaliação da Pegada ecológica da Itália em comparação com sua 
capacidade de carga. 

 

Saiba mais 

Conferência  

"Global Warning and Sustainable Development"  

Phillip Fearnside (National Research Institute of Amazonia - INPA) 

(em português) 

http://www.advancesincleanerproduction.net/second/files/conferencias/22-
05/phillip%20fearnside%20-%20conference.pdf
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Síntese em eMergia 

 

As analises clássicas de energia e economia somente levam em conta itens 
que podem ser quantificados em energia ou moeda, respectivamente, 
omitindo os recursos livres provenientes do meio ambiente. 

A síntese em emergia é uma metodologia desenvolvida por Howard T. 
Odum (Faculty of Environmental Engineering, University of Florida, EUA) na 
década de oitenta. A síntese em emergia considera aspectos econômicos e 
ambientais de um sistema, convertendo todas as entradas, fluxos de 
materiais e energia e saídas em fluxos de energia solar, que é a energia 
básica de todos os processos da biosfera (sejam naturais ou humanos). 

Na economia somente os valores monetários são levados em conta. 
Entretanto, a economia utiliza recursos ambientais que devem ser 
considerados e contabilizados, sob uma ótica de sustentabilidade em longo 
prazo. Para converter todos os produtos e serviços, ambientais e humanos, 
em uma unidade comum de energia (como toneladas de de petróleo 
equivalente ou de energia solar) são necessárias algumas definições. Entre 
estas definições, na síntese em emergia, define-se a “eMergia solar”: a 
emergia solar é a energia solar direta e indireta necessária para a obtenção 
de um bem ou serviço. 

A energia existe em formas diferentes, – energia elétrica, calor – e em 
qualidades diferentes. Por exemplo, para obter alguns tipos de energia de 
alta qualidade (energia elétrica) são necessários outros tipos de energia de 
menor qualidade (calor proveniente da queima de um combustível). A 
qualidade da energia pode ser avaliada de duas formas:  

 

 Medida do trabalho útil máximo que pode ser obtido - quanto 
maior o trabalho útil, maior é a qualidade da energia; 

 Medição do investimento energético necessário para a sua 
obtenção - quanto maior o investimento, maior é a qualidade. 

 

A síntese em emergia utiliza o segundo critério -  a avaliação da qualidade -  
em referencia à energia obtida. A emergia (denominação simplificada de 
emergia solar) é uma propriedade extensiva, - isto é, depende da 
quantidade de matéria - e tem como unidade de medida o “joule de 
emergia solar” (sej, solar energy joules). O “m” refere-se a memória, isto é, 
a síntese em emergia “memoriza” todas as contribuições da economia e da 
natureza que são necessárias para a obtenção de um produto ou serviço. A 
síntese em emergia contabiliza a memória de toda a energia solar 
necessária para sustentar um sistema. Quanto maior o fluxo de emergia 
necessário para um processo, maior o consumo de energia solar e maior o 
custo ambiental - atual e passado - para mantê-lo. 
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A transformidade solar, - ou simplesmente transformidade - é utilizada 
como um fator de conversão para obter a emergia solar de um determinado 
recurso (medido em joule). Operacionalmente, a transformidade solar é 
definida como a emergia solar necessária para a obtenção de um joule de 
um determinado produto ou serviço. A transformidade é uma propriedade 
intensiva e é medida em “joule de emergia solar/joule” (sej/J). Para 
produtos e fluxos que podem ser quantificados mais facilmente em 
unidades de massa ou em outras unidades diferentes de energia, emprega-
se a relação “joule de emergia solar/unidade”, por exemplo sej/g, sej/US$, 
sej/m3. Neste caso, se utiliza a denominação de emergia específica. 

A transformidade é um indicador de qualidade, pois para processos com 
diferentes produtos, quanto maior a transformidade, mais complexo é o 
processo e maior é a qualidade de seus produtos. A transformidade pode 
ser também um indicador de eficiência para processos equivalentes, onde 
obtém-se o mesmo produto ou função. Quanto menor a transformidade, 
maior é a eficiência de produção. 

A síntese em emergia permite verificar a primeira regra do desenvolvimento 
sustentável, - enunciada por Hermann Daly - chamada de princípio do 
resultado sustentável. Esta regra estabelece que os recursos devam ser 
explorados a uma taxa compatível com sua velocidade de reposição pela 
natureza. Este princípio pode ser utilizado como um guia do consumo de 
recursos em função de seu tempo de formação.  

Todas as entradas de um sistema podem ser diferenciadas em função de 
sua natureza, considerando a sua renovabilidade e procedência (Fig. 6.6). A 
emergia total necessária para um sistema pode ser dividida em local 
renovável (R), local não renovável (N) e importada (F).  

Esta classificação permite o cálculo de indicadores de sustentabilidade, que 
podem ser utilizados em conjunto com a emergia do sistema e a 
transformidade do processo sob estudo, permitindo avaliar a eficiência e o 
impacto ambiental de um sistema e obter indicadores para o 
desenvolvimento sustentável. Alguns dos indicadores mais empregados 
são: 

Densidade de Empower - em inglês empower density – que é o fluxo de 
emergia (sej/ano) por unidade de área (sej/ m2.ano). Um alto valor deste 
índice é obtido em áreas com fluxos concentrados de emergia, como por 
exemplo cidades e locais industriais. Em alguns casos, a área disponível 
pode ser um fator limitante para o desenvolvimento. Este índice geralmente 
é baixo em áreas rurais ou em regiões de baixo desenvolvimento (Fig. 6.7). 
Para o mesmo nível tecnológico em processos equivalentes, quanto maior a 
densidade de Empower, maior é o estresse ambiental. Este índice indica a 
capacidade de carga de um sistema. Valores acima da capacidade local são 
característicos de sistemas com baixa sustentabilidade. 
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Fig. 6.6. Diagrama de energia com os fluxos de entrada R, N e F e o fluxo 
de saída Y. 

 

 

 

 

Fig. 6.7. Densidade de empower: quanto mais escuro o país representado 
no mapa, maior será o estresse ambiental. 

 

Rendimento em emergia - emergy yield ratio (EYR): É obtido da divisão da 
emergia de saída (Y), pela emergia das entradas provenientes do sistema 
econômico (F). Quando o valor desta relação é próximo de um, sabemos 
que o sistema devolve somente a emergia proveninente do sistema 
econômico. Este indicador avalia a capacidade de explorar recursos 
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ambientais utilizando os recursos provenientes do sistema econômico. 
Quanto maior o valor de EYR, maior é a eficiência com que o sistema 
explora recursos naturais locais, a partir de um determinado investimento 
econômico (valorados em emergia solar). 

 

EYR = Y/F = (N + R + F)/R 

 

Índice de carga ambiental - environmental loading ratio (ELR): É obtido 
pelas entradas do sistema econômico (F) e de recursos não renováveis 
locais (N) divididas pela emergia de entrada renovável local (R). Um alto 
valor deste índice reflete um alto estresse ambiental e/ou um alto nível 
tecnológico. Esta relação aumenta quando é empregada alta tecnologia ou 
quando se empregam poucos recursos renováveis. 

 

ELR = (N + F)/R 

 

O índice de sustentabilidade (ESI) é obtido pela relação entre o rendimento 
emergético (EYR) e o índice de carga ambiental (ELR). O conceito de 
sustentabilidade fica atrelado à maximização de EYR (rendimento) e a 
minimização de ELR (impacto), ou seja, máximo aproveitamento do 
investimento econômico com um mínimo de impacto nos recursos locais. O 
índice mostra se o processo fornece uma contribuição economicamente 
apropriada para o usuário em relação à pressão ambiental. Valores de SI 
menores que 1 são indicativos de produtos ou processos que não são 
sustentáveis em longo prazo. Sistemas com valores maiores que 1 indicam 
produtos e processos que dão contribuições sustentáveis do ponto de vista 
da economia e da ecologia. Sustentabilidade em médio prazo pode ser 
caracterizada por um SI entre 1 e 5 enquanto produtos e processos com 
sustentabilidade em longo prazo têm SI maiores que 5. 

 

ESI = EYR/ELR 

 

Muitos outros índices podem ser calculados e novos indicadores podem ser 
introduzidos para atender as características dos sistemas estudados. Por 
exemplo, para comparar a condição de países é proveitoso o cálculo do 
fluxo de emergia per capita (sej/ano pessoa), pois este possibilita a 
avaliação do potencial de padrão de vida - ou de prosperidade (Fig. 6.8). 
Uma cidade (região ou país) com altos valores de fluxo de emergia per 
capita possui alto nível tecnológico. Em regiões como esta, se os recursos 
renováveis forem empregados de forma adequada, haverá um baixo 
estresse ambiental. 
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Fig. 6.8. Distribuição global da emergia per capta. 

 

Os indicadores de emergia permitem avaliar sistemas de diferentes 
naturezas e dimensões. Entre eles estão os sistemas de manufatura, de 
serviços - desde agrícolas (Fig. 6.9) a urbanos - e naturais. Os diferentes 
indicadores focalizam diferentes aspectos e podem ser utilizados em 
conjunto para uma avaliação de sustentabilidade, especialmente em 
comparação com sistemas semelhantes (avaliação comparativa). Os 
indicadores também podem ser utilizados para o acompanhamento do 
sistema ao longo do tempo (avaliação temporal). 

 

Fig. 6.9. Diagrama de fluxos de energia da produção de alimentos 
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A Tabela 6.1 mostra dados da plantação de milho nos estados Unidos 
acompanhada de 1945  a 1994 e a tabela 6.2 os indicadores calculados. 

 

Tabela 6.1. Recursos na cultura de milho nos EUA entre os anos de 1945 e 
1994. 

Ano

1945 0,400 0,024 0,588

1950 0,360 0,078 0,554

1954 0,320 0,103 0,571

1959 0,290 0,139 0,580

1964 0,260 0,162 0,578

1970 0,220 0,172 0,595

1975 0,220 0,209 0,564

1980 0,180 0,199 0,621

1989 0,180 0,193 0,643

1994 0,190 0,156 0,679

R N F

 

 

Tabela 6.2.. Indicadores para a cultura de milho nos EUA entre os anos de 
1945 e 1994. 

  1945 1950 1954 1959 1964 1970 1975 1980 1989 1994 

 EYR 1,72 1,79 1,74 1,74 1,73 1,66 1,76 1,61 1,58 1,58 

 ELR 1,53 1,75 2,11 2,48 2,84 3,49 3,51 4,55 4,64 4,64 

ESI  1,12 1,02 0,83 0,70 0,61 0,48 0,50 0,35 0,34 0,34 

 

Nota-se na Tabel 6.1 o decréscimo da parcela de recursos renováveis (de 
40% para 18%) ao longo do tempo. Os indicadores mostrados na Tabela 
6.2 mostram que há uma diminuição do rendimento em emergia, ou seja, 
com o passar dos anos foi necessária maior contribuição dos recursos da 
economia para a obtenção do mesmo produto). O índice de carga ambiental 
aumenta, indicando o aumento do estresse causado no ambiente, 
provavelmente causado pelo uso intensivo de fertilizantes e o aumento do 
maquinário empedado. O índice de sustentabilidade também cai de uma 
situação de sustentabilidade a médio prazo (1945) para a de 
insustentabilidade a partir de 1954. 

Uma vantagem da síntese em emergia é que os indicadores são de fácil 
interpretação, com forte fundamentação científica. Os métodos utilizados 
em avaliações ambientais e de sustentabilidade não possuem estas 
características: praticidade e rigor científico. 
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A abordagem da síntese em emergia  e seus indicadores são instrumentos 
que permitem analisar atividades - sob uma única métrica e critério - e 
fornecer um diagnóstico - de avaliação entre diferentes opções ou 
monitoramento da evolução temporal - para a melhoria contínua do 
“desempenho ambiental” (environmental performance). O monitoramento 
do desempenho ambiental é um requisito fundamental nas legislações, - 
leis e diretivas – regulamentações - locais e internacionais - e normas - ISO 
14001, ISO 14040, EMAS, entre outras. 

A síntese em emergia  é um dos mais poderosos métodos de avaliação de 
sustentabilidade e de impactos ambientais em sistemas de diferentes tipos, 
podendo ser empregada na fase de planejamento, de certificação, melhoria 
ou restauração de sistemas, sempre sob a ótica da exploração sustentável 
dos recursos naturais e de um desenvolvimento econômico integrado com o 
meio ambiente. 
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Para refletir  

Calcule sua pegada ecológica  

(http://assets.wwf.org.br/downloads/19mai08_wwf_pegada.pdf) 

 
1 Ao fazer compras no supermercado: 
A) Compro tudo que tenho vontade, sem prestar atenção no preço, na marca ou na 
embalagem; 
B) Uso apenas o preço como critério de escolha; 
C) Presto atenção se os produtos de uma determinada marca são ligados a alguma 
empresa que não respeita o meio ambiente ou questões sociais; 
D) Procuro considerar preço e qualidade, além de escolher produtos que venham em 
embalagens recicláveis e que respeitem critérios ambientais e sociais. 
 
2 Entre os alimentos que normalmente você consome, que quantidade é pré-
preparada, embalada ou importada? 
A) Quase todos; 
B) Metade; 
C) Um quarto; 
D) Muito poucos. A maior parte dos alimentos que consumo não é pré-preparada, nem 
embalada, tem origem orgânica e é produzida na região onde vivo.  
 
3 O que acontece com o lixo produzido na sua casa? 
A) Não me preocupo muito com o lixo; 
B) Tudo é colocado em sacos recolhidos pelo lixeiro, mas não faço a menor idéia para 
onde vai; 
C) O que é reciclável é separado; 
D) O lixo seco é direcionado à reciclagem e o lixo orgânico, encaminhado para a 
compostagem (transformação em adubo). 
 
4 Que eletrodomésticos você utiliza (escolha a opção que mais se pareça com 
a situação de sua casa)? 
A) Geladeira, freezer, máquina de lavar roupa/tanquinho e forno de microondas; 
B) Geladeira e máquina de lavar roupa/tanquinho; 
C) Geladeira e forno microondas; 
D) Geladeira. 
 
5 Você considera, na sua escolha de compras de eletrodomésticos e 
lâmpadas, informações referentes à efi ciência energética do produto (se o 
produto consome menos energia). 
A) Não. Compro sempre as lâmpadas e os eletrodomésticos que estiverem mais 
baratos; 
B) Utilizo lâmpadas frias, mas não levo em consideração a efi ciência energética de 
eletrodomésticos; 
C) Compro eletrodomésticos que consomem menos energia e utilizo lâmpadas 
incandescentes (amarelas); 
D) Sim. Só utilizo lâmpadas frias e compro os eletrodomésticos que consomem menos 
energia.  
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6 Você deixa luz, aparelhos de som, computadores ou televisão ligados 
quando não estão sendo utilizados? 
A) Sim. Deixo luzes acesas, computador e tv ligados, mesmo quando não estou no 
ambiente ou utilizando-os; 
B) Deixo a luz dos cômodos ligada quando sei que em alguns minutos vou voltar ao 
local; 
C) Deixo o computador ligado, mas desligo o monitor quando não estou utilizando; 
D) Não. Sempre desligo os aparelhos e lâmpadas quando não estou utilizando, ou 
deixo o computador em estado de hibernação (stand by). 
 
7 Quantas vezes por semana, em média, você liga o ar condicionado em casa 
ou no trabalho? 
A) Praticamente todos os dias; 
B) Entre três e quatro vezes; 
C) Entre uma e duas vezes por semana;  
D) Não tenho ar condicionado.  
 
8 Quanto tempo você leva, em média, tomando banho diariamente? 
A) Mais de 20 minutos; 
B) Entre 10 e 20 minutos; 
C) Entre 10 e 5 minutos; 
D) Menos de 5 minutos. 
 
9 Quando você escova os dentes: 
A) A torneira permanece aberta o tempo todo; 
D) A torneira é aberta apenas para molhar a escova e 
na hora de enxaguar a boca. 
 
10 Quantos habitantes moram em sua cidade? 
A) Acima de 500 mil pessoas; 
B) De 100 mil a 500 mil pessoas; 
C) De 20 mil a 100 mil pessoas; 
D) Menos de 20 mil pessoas. 
 
11 Quantas pessoas vivem na sua casa ou apartamento? 
A) 1 pessoa; 
B) 2 pessoas; 
C) 3 pessoas; 
D) 4 pessoas ou mais.  
 
12 Qual é a área da sua casa/apartamento? 
A) 170 metros quadrados ou mais; 
B) De 100 a 170 metros quadrados (3 quartos); 
C) De 50 a 100 metros quadrados (2 quartos); 
D) 50 metros quadrados ou menos (1 quarto). 
 
13 Com que freqüência você consome produtos de origem animal (carne, 
peixe, ovos, laticínios)? 
A) Como carne todos os dias; 
B) Como carne uma ou duas vezes por semana; 
C) Como carne raramente, mas ovos/laticínios quase todos os dias; 
D) Nunca (vegetariano). 
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14 Qual o tipo de transporte que você mais utiliza? 
A) Carro é meu único meio de transporte e, na maioria das vezes, ando sozinho; 
B) Tenho carro, mas procuro fazer a pé os percursos mais curtos e privilegio o uso de 
transporte coletivo sempre que possível; 
C) Não tenho carro e uso transporte coletivo; 
D) Não tenho carro, uso transporte coletivo quando necessário, mas ando muito a pé 
ou de bicicleta. 
 
15 Por ano, quantas horas você gasta andando de avião? 
A) Acima de 50 horas; 
B) 25 horas; 
C) 10 horas; 
D) Nunca ando de avião.  

 
Calcule sua Pegada 
Chegou o momento de conhecer o impacto dos nossos hábitos diários na 
Natureza. Revisite o questionário, transfira suas respostas para a tabela 
abaixo e some os valores de cada opção marcada.  

 

Conheça o tamanho estimado de sua Pegada Ecológica 
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Sua Pegada Ecológica ..... 
 
Até 23 

 

 

 
Se sua pegada ecológica ficou nesta faixa, 
PARABÉNS!!! Seu estilo de vida leva em conta a 
saúde do planeta. Voce sabe utilizar os recursos 
com sabedoria. 
 

De 24 a 
44 

 

Sua pegada está um pouco acima da capacidade do 
planeta. Vale a pena reavaliar algumas opções do 
seu cotidiano. Algumas mudanças e ajustes podem 
levá-lo a um estilo de vida mais sustentável, que 
traga menos impactos à natureza.  
 

De 45 a 
66 

 

Se todos no planeta tivessem um estilo de vida 
igual o seu, SERIAM NECESSÁRIAS TRÊS TERRAS!! 
Neste ritmo o planeta não vai aguentar! Que tal 
fazer uma reavaliação dos seus hábitos cotidianos 
hoje mesmo? 
 
 
 

De 67 a 
88 

 

ALERTA TOTAL!!!!! Sua pegada está entre os 
padrões mais insustentáveis do mundo. É urgente 
reavaliar seu jeito de viver. Seu padrão de consumo 
e hábitos de vida estão causando danos à vida na 
Terra e ameaçando o futuro. Mas não desanime, 
nunca é tarde para começar a mudar. 
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Exercícios para entregar                                       DATA: 

Assunto:  Indicadores de sustentabilidade  

Nome RA 

Professor  

Turma Campus: 

 
 Fluxos de emergia  Brasil Nicarágua 

 Recursos renováveis R 0,265 0,162 
 Recursos não renováveis N 0,002 0,001 
Recursos da economia F 0,733 0,837 
Fluxo total de emergia/ 1015 (sej/ha.ano)  3,73 3,14 

A tabela acima mostra o resultado da análise da emergia da produção de 
café do Brasil e da Nicarágua. Calcule os índices para produção de café no 
Brasil e na Nicarágua e e responda às questões. 

 

 Brasil Nicarágua 

EYR   

ELR   

ESI    

1. Qual país utiliza mais recursos para o cultivo de café? 

2. Qual país explora melhor seus recursos ambientais utilizando os 
recursos provenientes do sistema econômico? 

3. Em qual país  o cultivo de café causa maior estresse ambiental? 

4. Em qual dos países a produção é café é mais sustentável?  
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