
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE EMERGÉTICA COMPARATIVA DO 
 (RE) USO DA ÁGUA NA LAVAGEM DE ÔNIBUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVANIL BORGES JUNIOR 



UNIVERSIDADE PAULISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE EMERGÉTICA COMPARATIVA DO 
 (RE) USO DA ÁGUA NA LAVAGEM DE ÔNIBUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção da 
Universidade Paulista – UNIP para a Obtenção 
do Título de Mestre. 

 
 
 
 

DEVANIL BORGES JUNIOR 
 
 
 
 
 

São Paulo 
 
 

2005 

 



UNIVERSIDADE PAULISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE EMERGÉTICA COMPARATIVA DO 
 (RE) USO DA ÁGUA NA LAVAGEM DE ÔNIBUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de  Pós-
Graduação em Engenharia de produção da 
Universidade Paulista - UNIP para obtenção do título 
de Mestre. Área de concentração: Meio Ambiente . 
Orientadora: Profª. Dra. Cecília M.V. Boas de 
Almeida 
Co-orientador: Prof. Dr. Biagio F. Giannetti 

 
 
 
 
 
 
 

DEVANIL BORGES JUNIOR 
 
 
 
 
 

São Paulo 
 
 

2005 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Junior, Devanil Borges. 
        Análise Emergética Comparativa do (re) uso da água na 
lavagem de ônibus. 
        182p. 
        Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção São Paulo, 2005. 
        Área de concentração: Meio Ambiente 
        Orientadora: Cecília M. V.Boas de Almeida 
        Co-orientador: Prof. Dr. Biagio F. Giannetti 

1. Emergia 2. Indicadores ambientais  3. Reuso de água   4. 
Diagrama triangular  5.Contabilidade Ambiental   6. Sustentabilidade 

 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

Aos constantes incentivos e carinho recebidos de meus pais 

Devanil e Angelina e de minha querida esposa Daniela que, 

com a paciência dos sábios, cederam preciosas horas de 

convívio para que este texto pudesse ser escrito. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

À professora Doutora Cecília M. V. B. de Almeida, por sua perfeita orientação e 

paciência. 

 

Ao Professor Doutor Biagio  F. Giannetii, por seus peculiares incentivos durante 

seus ensinamentos que permitiram o desenvolvimento deste trabalho. 

 

Aos Colegas de Mestrado, por seu constante apoio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Existe uma estrada, e esta estrada é a estrada que eu amo. 

Eu a escolhi e quando trilho esta estrada, as esperanças 

brotam e o sorriso se abre em meu rosto. 

Desta estrada nunca, jamais, fugirei.” 

 

Daisaku  Ikeda 

  



 VI

Lista de Figuras 
 

Figura 1 – Diagrama de fluxos emergéticos ..................................... 10

Figura 2 – Quadro explicativo dos símbolos dos diagramas 

emergéticos....................................................................................... 11

Figura 3 – Diagrama Triangular – Linha de sustentabilidade ........... 17

Figura 4 – Diagrama Triangular – Ponto Simérgico ......................... 18

Figura 5 – Infra-estrutura da Empresa A .......................................... 38

Figura 6 – Sistema de  lavagem de ônibus da Empresa A .............. 40

Figura 7 – Fluxograma da Estação de Tratamento de Efluentes da 

Empresa A ....................................................................................... 42

Figura 8 – Infra-estrutura da empresa D contida na Empresa A ...... 45

Figura 9 – Infra-estrutura da Empresa B .......................................... 46

Figura 10 – Sistema de lavagem da Empresa B .............................. 47

Figura 11 – Infra-estrutura da Empresa C ........................................ 48

Figura 12 -  Sistema de lavagem da Empresa C ............................. 49

Figura 13 –  Fluxograma de massa da Empresa A ......................... 52

Figura 14 – Diagrama de emergia da Empresa A ........................... 53

Figura 15 – Fluxograma de massa da Empresa B .......................... 57

Figura 16 – Fluxograma de massa da Empresa C .......................... 58

Figura 17 – Diagrama de Emergia das Empresas B e C ................. 59

Figura 18 – Proporções emergéticas do sistema de lavagem de 

ônibus das Empresas A, B e C ........................................................ 62

Figura 19 – Proporções em massa e em emergia dos recursos de 

entrada do sistema de lavagem de ônibus das Empresas A, B e C  65

Figura 20 – Recursos renováveis, não-renováveis, pagos e locais 

em relação a sua emergia total do sistema de lavagem de ônibus 

das Empresas A, B e C ................................................................... 69

Figura 21 – Diagrama Triangular com a localização dos pontos 

que representam os sistemas de lavagem de ônibus das 

Empresas A, B e C .......................................................................... 73

Figura 22 – Índice de sustentabilidade do ponto simérgico da 

Empresa A associada com a ETE A ................................................ 74

 



 VII

Figura 23 – Diagrama de emergia das Empresas B e C, com 

simulação de captação de água de chuva ....................................... 

75

Figura 24 – Proporções em massa dos recursos de entrada do 

sistema de lavagem de ônibus das Empresas B e C ....................... 78

Figura 25 - Diagrama triangular com a localização dos pontos que 

representam os sistemas de lavagem de ônibus das Empresas A, 

B e C, e os pontos que representam os sistemas de lavagem de 

ônibus com simulação da água de chuva nas Empresas B’ e C’, no 

que se refere à utilização de recursos renováveis, não-renováveis 

e pagos. ............................................................................................ 80

 

 



 VIII

Lista de Tabelas 

 
Tabela 1 - Transformidades ou emergia por massa. ....................... 31

Tabela 2 – Descrição e finalidade dos reservatórios da Empresa A. 39

Tabela 3 – Resumo do sistema de lavagem de ônibus de cada 

empresa. .......................................................................................... 39

Tabela 4 - Avaliação da Emergia da Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETE) da Empresa A. ....................................................... 54

Tabela 5 – Avaliação da Emergia do Sistema de Lavagem de 

ônibus da Empresa A. ...................................................................... 56

Tabela 6 – Avaliação da Emergia do Sistema de Lavagem de 

ônibus da Empresa B. ...................................................................... 60

Tabela 7 – Avaliação da Emergia do Sistema de Lavagem de 

ônibus da Empresa C.  ..................................................................... 61

Tabela 8 – Contabilidade Emergética das Empresas A, B e C......... 68

Tabela 9 – Indicadores Emergéticos das Empresas A, B e C. ........ 70

Tabela 10 – Avaliação da Emergia com simulação do uso da água 

de chuva do Sistema de Lavagem de ônibus da Empresa B............ 76

Tabela 11 - Avaliação da Emergia com simulação do uso da água 

de chuva do Sistema de Lavagem de ônibus da Empresa C. ......... 77

Tabela 12 – Indicadores Emergéticos considerando o uso da água 

de chuva para as Empresas B e C. ................................................. 79

Tabela 13 – Massa de oxigênio necessária para o ambiente oxidar 

o xampu lançado no efluente. .......................................................... 81

Tabela 14 – Indicadores Emergéticos incluindo ou não o oxigênio 

do ambiente. ..................................................................................... 82

Anexo A – Tabelas: A – 1 a A – 4 .................................................... 93

Anexo B – Tabelas: B – 1 a B – 60 ................................................. 105

Anexo C – Tabelas: C – 1 a C – 28 ................................................ 140

Anexo D – Tabelas: D – 1 a D – 9 .................................................. 164

Anexo E – Tabelas: E – 1 a E – 14 ................................................. 170

Anexo F - Tabela de pesquisa de campo e questionário ................ 181



 IX

.................. VIII

................... 01

2.1 Objetivo geral .................................................................................. 05

Conceitos Teóricos ............................................................................. 07

 do Conceito Teórico ........................................................... 08

.................... 08

 

 

ia ......................................................................... 12

...................................... 13

ngular ............................................... 16

........................................................ 19

es .......................................... 23

................................................................... 26

nfoque no Reuso da Água ................. 

....................................................... 30

s.......................................................................

..................... 37

e turismo e intermunicipal ............................ 43

........................................... 45

rmunicipal ............................ 47

..................................................................... 50

es ...........................................................................................

................... 85

cas.................................................................... 87

Sumário 

Análise Emergética Comparativa do (re) uso da água na 

lavagem de ônibus 

Lista de Figuras.................................................................................... VI

Lista de Tabelas..................................................................

Resumo.................................................................................................. XI

Introdução...........................................................................

Objetivos ............................................................................................... 04

2.2 Objetivos específicos....................................................................... 06

3.1 Síntese

3.2 Fontes de Recursos ....................................................

3.3 Diagrama de Emergia e Simbologia ................................................ 09

3.4 Emergia e Transformidade .............................................................. 12

3.5 Álgebra da Emerg

3.6 Índices Emergéticos ..................................

3.7 Ferramenta do Diagrama Tria

Revisão Bibliográfica...................

4.1 Ecologia Industrial ........................................................................... 21

4.2 Análise Emergética e seus Indicador

4.3 Reuso da Água .............

4.4 Estudos Emergéticos com E

Metodologia.....................................

28

Descrição dos Sistema
6.1 Empresa A – ônibus urbanos .....................................

36

6.2 Empresa D – ônibus d

6.3 Empresa B – ônibus urbanos ...............

6.4 Empresa C – ônibus de turismo e inte

Resultados e Discussão .

Conclusõ
Sugestões para trabalhos futuros....................................

83

Referência Bibliográfi



 X

.......................................... 91

................................................................................

.................................... 139

.

Anexo F ................................................................................................. 180

 

Anexos..........................................................

Anexo A ................................................................................................. 92

Anexo B .................

Anexo C .............................................................

104

Anexo D ................................................................................................ 163

Anexo E ................................................................................................. 169



 

Resumo 
Abstract 



Resumo 
 

ANÁLISE EMERGÉTICA COMPARATIVA DO (RE) USO DA ÁGUA NA 
LAVAGEM DE ÔNIBUS. Devanil Borges Junior. (Universidade Paulista, 

UNIP) 

Neste estudo são examinados e avaliados processos utilizados na lavagem 

de veículos em diferentes empresas de transporte, utilizando como 

metodologia a análise emergética. Os processos convencionais são 

comparados a um processo alternativo, que visa obter ganhos ambientais, 

sem o comprometimento do lucro das empresas. Os estudos foram 

realizados em quatro empresas de transporte rodoviário (ônibus urbano e de 

turismo), onde foram comparados os processos de lavagem dos veículos 

com e sem reciclagem de água, enfocando respectivamente seus impactos 

ambientais. Também é realizada uma simulação nas empresas que utilizam 

o processo convencional, aproximando seus processos ao processo 

alternativo, verificando seus novos impactos ambientais.       

   

 
ANALYSIS COMPARATIVE EMERGÉTICA OF THE (REVERSE) I USE OF 
THE WATER IN THE WASH OF BUS. Devanil Borges Júnior. (Universidade 

Paulista, UNIP). 

In this study they are examined and appraised processes used in the wash of 

vehicles in different transport companies, using as methodology the analysis 

emergética. The conventional processes are compared to an alternative 

process, that he seeks to obtain won environmental, without the 

compromising of the profit of the companies. The studies were accomplished 

in four companies of road transport (urban bus and of tourism), where the 

processes of wash of the vehicles were compared with and without recycling 

of water, focusing their environmental impacts respectively. Also a simulation 

is accomplished in the companies that use the conventional process, 

approximating their processes to the alternative process, verifying their new 

environmental impacts.        

   

XII 



 

Introdução

 



Introdução 
 

A água é um dos recursos naturais mais comuns existentes na 

natureza e fundamental para a existência da vida no planeta, encontrando-

se disponível sob várias formas, principalmente no estado líquido. É 

fundamental que as condições físicas e químicas da água estejam 

adequadas para a sua utilização, para que não somente a sua quantidade 

seja satisfatória, mas também sua qualidade. 

 

Sendo a água um recurso finito, e com o grave problema da crise de 

água doce no mundo, este estudo compara empresas de transporte 

rodoviário (ônibus urbanos e de turismo) que utilizam processos 

convencionais para a lavagem de ônibus com empresas que, num processo 

alternativo, implementaram a captação da água de chuva e o reuso da água 

para este fim. 

 

O uso de água potável nas lavagens dos ônibus e os recursos gastos 

indevidamente para este fim, não seguem à orientação do Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas, (BRAGA e colaboradores 2002) 

que sugere a utilização de águas de qualidade inferior para usos que as 

tolerem. 

 

 O processo da lavagem dos ônibus pode aceitar águas não potáveis 

(SILVA 2003), gerando uma pequena contribuição enquanto estratégia 

básica, para a solução do problema de falta universal de água potável. 

 

O tema escolhido para esta dissertação é a avaliação ambiental em 

empresas de transporte rodoviário, no que diz respeito ao melhor uso da 

água utilizada para a lavagem dos ônibus. Pretende-se, desta forma, 

contribuir para minimizar o desperdício de água potável nas lavagens de 

ônibus, sinalizando contribuições ambientais.  

 

Para ilustrar a proposta sobre a utilização e reutilização da água em 

garagens de ônibus, será comparada a atividade de lavagem dos ônibus, em 

empresas distintas que reutilizam ou não a água. 
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Nos processos convencionais de lavagem de ônibus, as únicas fontes 

de água utilizada são a água potável da rede pública ou de poços 

artesianos, na sua maioria também água potável (MILARE 1991). 

 

Um dos sistemas estudados utiliza um sistema de captação das 

águas pluviais na empresa. Esta água captada é armazenada em um 

reservatório, sendo utilizada juntamente com a água retirada do poço 

artesiano para dar início ao processo na lavagem dos ônibus. 

 

Toda a água utilizada é captada e enviada para uma estação de 

tratamento de efluentes (ETE), para então ser novamente reutilizada na 

lavagem dos ônibus, fazendo com que o sistema se aproxime de um ciclo 

fechado, sem que haja perda desta água. Esta água também é reutilizada 

em outras atividades da empresa, tais como: limpeza das dependências da 

propriedade, descargas dos banheiros, áreas de jardinagem e no combate 

contra incêndio.  

 

A empresa que utiliza este processo de lavagem alternativo, de 

acordo com seus representantes, economiza no consumo de água e no 

pagamento da taxa de esgoto, tornando-se assim, mais competitiva no 

mercado, apesar do investimento para fazer as adequações necessárias 

como obras civis, compra de equipamentos, monitoração da qualidade da 

água e manutenção do sistema.  

 

Deve-se salientar a importância da conscientização para diminuir 

quaisquer outros tipos de desperdícios (SILVA 2003), bem como a 

advertência de que a água de reuso é imprópria para o consumo 

(HESPANHOL 2002). 
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2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Por meio do estudo comparativo de sistemas de lavagem de ônibus já 

existentes e implantados, no estado estacionário, com a coleta, análise, 

interpretação de dados e amostragens, demonstrar-se-á a relação de 

benefício para o meio ambiente. 

  

O método da análise comparativa dos dados será o estudo 

eMergético destes, que consiste em não só contabilizar as fontes  dos 

recursos pagos, mas também as fontes dos recursos não pagos, podendo-

se visualizar de uma forma sistêmica, todas as eMergias existentes no 

processo de lavagem de ônibus.  

 

O objetivo deste trabalho é comparar se a empresa que utiliza o 

processo alternativo de captação de águas pluviais e de reuso da água, 

além de contribuir para a diminuição do desperdício da água doce e potável, 

também contribui efetivamente para a sustentabilidade do meio ambiente, 

com as demais empresas que utilizam o processo convencional. 

 

 



Objetivos 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Mostrar a eficácia de cada um dos processos utilizados nas empresas 

por meio da contabilidade emergética com a utilização dos índices 

emergéticos, comparando a eficiência de cada um dos processos de 

lavagem de ônibus das empresas e verificando o de maior benefício para o 

meio ambiente.   

 

Utilizar o diagrama triangular que permite visualizar o posicionamento 

de cada um dos processos de lavagem de ônibus das empresas 

graficamente. 

 

Realizar uma simulação de captação de água de chuva nas empresas 

que utilizam o processo convencional e comparar seus novos valores da 

contabilidade emergética com a empresa que já utiliza o processo 

alternativo, bem como seus novos índices por meio de sua visualização na 

ferramenta do diagrama triangular. 

 

Contabilizar os serviços do ambiente, no que refere ao ciclo 

hidrológico, quanto aos efluentes descartados ou perdidos em cada um dos 

processos de lavagem de ônibus nas empresas. 

 

 



 

Conceitos 
Teóricos

 

Objetivo Geral 
Objetivos Específicos Síntese do Conceito Teórico 
Fontes de Recursos 
Diagrama de Emergia e Simbologia 
Emergia e Transformidade 
Álgebra da Emergia 
Índices Emergéticos 
Ferramenta do Diagrama Triangular 
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3.1 Síntese do Conceito Teórico 

Este  estudo  foi  baseado  nos  conceitos  da  analise  emergética, 

apresentados por Odum (1996), que  incorpora  todos os  recursos utilizados 

para a obtenção de um produto, processo ou serviços, sejam estes recursos 

provenientes  do  ambiente  ou  da  economia.  Para  tanto,  esta  metodologia 

utiliza  definições  de  emergia  e  transformidade,  onde  por  meio  de  uma 

simbologia  especifica,  é  possível  construir  diagramas  de  emergia  e  partir 

destes, seguir com uma álgebra própria, e calcular indicadores a partir das 

relações entre as fontes de recursos que compõem o sistema estudado. 

3.2 Fontes de Recursos 

Recursos naturais e economia interagem de modo bastante evidente. 

Portanto, algo se torna recurso natural caso sua exploração, processamento 

e utilização não causem danos ao meio ambiente. 

As  fontes  de  recursos  que  participam em qualquer  processo podem 

ser  dividas  em  três  classes:  renováveis  (R),  não  renováveis  (N)  e 

provenientes da economia (F). 

Os  recursos  naturais  podem  ser  classificados  em  dois  grandes 

grupos: os renováveis e os nãorenováveis. A soma dos recursos naturais é 

denominada recursos locais (I). 

Os  recursos  renováveis  (R)  são  aqueles  que  depois  de  serem 

utilizados  ficam  disponíveis  novamente  graças  aos  ciclos  naturais,  ou 

aqueles  que  são  consumidos  em  uma  taxa menor  que  a  de  reposição.  A 

água, em seu ciclo hidrológico, é um exemplo de recurso natural renovável, 

assim como a biomassa, o ar e a energia eólica. 

Existem  situações  em  que  um  recurso  renovável  passa  a  ser  não 

renovável.  Essa  condição  ocorre  quando  a  taxa  de  utilização  supera  a 

máxima capacidade de sustentação do sistema. A água de poços artesianos
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localizados  em  grandes metrópoles  pode  ser  citada  como  exemplo  de um 

recurso renovável que passa a ser não renovável, pela inviabilidade de sua 

renovação (BRAGA e colaboradores 2002). 

Os recursos não renováveis (N) são aqueles que seu consumo é mais 

rápido  que  a  capacidade  que  o  meio  ambiente  tem  de  renovação  desse 

recurso,  ou  ainda  uma  vez  utilizados,  não  podem  ser  reaproveitados.  Um 

exemplo  característico  é  o  combustível  fóssil,  que  uma  vez  utilizado  para 

mover um automóvel, está perdido para sempre. 

Os  recursos provenientes da economia  (F) estão associados a bens 

de serviços ou recursos não renováveis provenientes de outras regiões fora 

dos limites do sistema estudado e que como característica principal incorrem 

em custos econômicos. 

3.3 Diagrama de Emergia e Simbologia 

Após a  identificação e  quantificação  de  todos os  recursos  utilizados 

na obtenção de um produto, processo ou serviço, constróise um diagrama 

onde  é  utilizada  uma  simbologia  própria  (Odum  1986),  representando  os 

fluxos  de  entrada  e  saída  do  sistema  estudado,  também  são  definidos  os 

limites  do  sistema  e  caracterizase  como  os  fluxos  interagem  tanto 

internamente como nas interfaces do sistema, com o meio exterior. 

Cada  etapa  ou  fase  do  sistema  estudado  tem  uma  representação 

gráfica que identifica cada etapa do sistema com um determinado símbolo. 

Esta  simbologia  proposta  por  Odum  (1986)  está  representada  a 

seguir  de  forma  simplificada  com  algumas  das  simbologias  representando 

um sistema hipotético como indicado na figura 1 (Odum 1996).
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Figura  1  –  Diagrama  de  fluxos  emergéticos,  onde  aparecem  os  fluxos  de 

entrada  de  recursos  renováveis  (R),  nãorenováveis  (N),  provenientes  da 

economia (F), locais (I) e o fluxo de saída do produto (Y). 

Os diagramas de emergia são uma maneira de melhor entendimento 

dos caminhos percorridos pelos fluxos de recursos e suas interrelações com 

o meioambiente e a economia. 

A  seguir  serão  mostrados  e  explicados  as  representações  da 

simbologia  proposta  por  Odum  (1986),  utilizadas  neste  estudo  que  estão 

apresentadas na figura 2. 

Fluxo  de  emergia:  Um  fluxo  cuja  vazão  é  prporcional  ao 

volume do estoque ou a intensidade da fonte que o produz. 

NÃO PAGO  PAGO 

PRODUTO 

E/OU 

SEVIÇO 

RENOVAVEIS 

NÃO RENOVAVEIS 

R 

N 

I 

F 

Y 
R 

N  F 

I 

R 

N 
I 

F
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Fonte: um  recurso externo de energia que  fornece energia 

de acordo a  um progama  controlado externamente  (função 

força). 

Deposito:  Uma  reserva  de  energia  dentro  dos  limites  do 

sistema determinada pelo balanço de entradas e saidas. 

Sumidouro  de  Energia:  O  sistema  usa  energia  potencial 

para  produzir  trabalho.  O  custo  dessa  transformação  é  a 

degradação  da  energia  aqual  abandona  o  sistema  como 

energia  de  baixa  intensidade.  Todos  os  processos  de 

interação e os armazenamentos dispesam energia. 

Interação:  Interseção  de  no  minimo  de  dois  fluxos  de 

energia  para  produzir  uma  saida  (trabalho)  que  varia  de 

acordo a uma certa função de energia. Exemplos: uma ação 

de  controle de um  fluxo  sobre outro,  presença  de um  fator 

limitante, uma válvula. 

Produtor: Unidade que coleta e transforma energia de baixa 

intensidade  sob  ação  de  um  fluxo  de  energia  de  alta 

qualidade. 

Caixa:  Símbolo  de  uso  múltiplo  que  pode  se  usado  para 

representar uma unidade de consumo e produção dentro de 

um sistema maior. Representa um subsistema. 

Figura 2 – Quadro de explicativo dos simbolos para utilização nos diagramas 

emergéticos. 

3.4 Emergia e Transformidade
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A emergia solar, ou simplesmente emergia é a quantidade de energia 

necessária de  forma direta ou indireta, para obter um produto e/ou serviço, 

em um determinado processo, em unidade de joules de emergia solar (seJ) 

(ODUM 1996). 

Em outras palavras, faz uma relação entre a economia e o ambiente, 

relacionando os recursos renováveis (R) e não renováveis (N) do ambiente e 

os investimentos econômicos (F). 

Para que  todos os dados estejam em  joule de energia solar  (seJ), é 

necessário que haja uma conversão, chamada de transformidade solar, que 

é  a  quantidade  de  energia  solar  empregada  direta  e/ou  indiretamente  na 

obtenção de um joule de um determinado produto ou serviço. 

3.5 Álgebra da Emergia 

Uma  vez  determinada  a  transformidade  de  um  certo  número  de 

produtos, tornase possível calcular a energia solar indireta necessária para 

obter outro produto ou serviço. A  transformidade de um processo pode ser 

calculada pela equação. (Equação 1) 

(Trk = Em / Ek = ∑ Tri * Ei  / Ek)  [1] 

A  emergia  não  é  uma  propriedade  de  estado.  O  mesmo  fluxo  ou 

produto  pode  ser  obtido  por  diversos  processos,  especialmente  os 

processos sob controle humano. Esses processos darão origem a diferentes 

transformidades para um mesmo produto. 

A emergia não é uma grandeza conservativa como a energia, a sua 

álgebra não segue a lógica da conservação, mas sim da “memorização”, isto 

é,  a  memória  da  energia  ou  energia  total  incorporada  em  um  produto, 

processo  ou  serviço  (ODUM 1996). A  emergia  é  uma grandeza  extensiva. 

(Equação 2)
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(Em = ∑ Tr  *  Ei)                                              [2] 

Devese  evitar,  também,  a  dupla  contagem  da  emergia  de  entrada 

quando,  em  um  sistema  natural,  se  considera  a  energia  solar  e  aquela 

derivada da chuva e/ou vento. Como esses  três  fluxos de entrada são em 

realidade, o  resultado da concentração e da variação no  tempo da energia 

solar, Odum (1996) sugere a contabilização da contribuição emergética de 

maior dos três componentes e não a soma deles. 

Pela definição de emergia, a saída de um processo contém o total de 

emergia  atribuída  e  dirigida  ao  próprio  processo.  A  emergia  liquida 

contabiliza  toda  a  emergia  requerida  para  o  processo  produtivo,  incluindo 

contribuições  ambientais  e  energia  usadas  direta  e/ou  indiretamente  para 

obtenção dos bens, materiais e serviços humanos na construção, operação 

e manutenção do sistema produtivo. 

3.6 Índices Emergéticos 

São definidos índices ou indicadores. São eles: Índice de Rendimento 

emergético (EYR), Índice de Investimento emergético (EIR), Índice de Carga 

ambiental  (ELR),  Índice de sustentabilidade (SI) e o Percentual de energia 

renovável (%R). 

O total de emergia destinada para a saída, é chamado de rendimento 

emergético (EYR), calculado pela relação entre a emergia total e a emergia 

proveniente da economia. 

A soma dos  recursos naturais renováveis  (R) e os recursos naturais 

não renováveis (N), para uma escala temporal mais o fluxo do resultado das 

compras  de  bens  de  consumo  e  os  serviços  de  mãodeobra  vindos  da 

economia (F), é denominado Y (Equação 3).
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Rendimento emergético: 
F 

F N R 
F 
Y EYR 

+ + 
= = [3] 

Este índice reflete a habilidade do processo de utilizar recursos locais 

(ULGIATI e BROWN, 2002), mas não diferencia recursos renováveis e não 

renováveis. 

O  índice do  impacto ambiental  (ELR) pode proporcionar informações 

adicionais.Ele  reflete  a  habilidade  com  que  o  processo  utiliza  os  recursos 

locais  (I).  Determinase  o  impacto  ambiental  (ELR)  com  a  relação  entre  a 

soma  da  emergia  de  entrada  proveniente  do  sistema  econômico  (F)  e  do 

recurso local não renovável  (N) e a emergia do recurso local  renovável  (R) 

(Equação  4).  Um  valor  alto  de  impacto  ambiental  (ELR)  pode  indicar  um 

stress na utilização dos recursos renováveis (R) locais. 

Impacto ambiental: 
R 
F N ELR 

+ 
= [4] 

Quando o rendimento emergético  (EYR)  tem um alto valor, é devido 

ao alto valor dos recursos locais então o valor do Impacto ambiental (ELR) é 

baixo, quando o valor R é alto, desta  forma  indicando que há um pequeno 

stress  ambiental.  Ao  contrário,  quando  a  um  alto  valor  de  fontes  não 

renováveis do local contribuem para o rendimento emergético (EYR), mas o 

valor do Impacto ambiental (ELR) aumenta, pois o valor de R é baixo, desta 

forma acontece um grande stress ambiental. 

Assim,  um  aumento  simultâneo  de  ambos  valores  do  rendimento 

emergético (EYR) e do impacto ambiental (ELR), indicam um grande stress, 

que  está  sendo  localizado  no  ambiente,  ao  contrário,  quando  o  valor  do 

rendimento emergético (EYR) aumenta e o valor do impacto ambiental (ELR) 

diminui, o processo é um menor impacto que envolve o meio ambiente.
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O  investimento  emergético  (EIR)  é  a  relação  entre  a  emergia 

fornecida  pelo  sistema  econômico  (F)  e  a  fornecida  diretamente  pelo 

ambiente ao sistema em estudo (I), quer seja renovável ou não. (Equação 5) 

Investimento emergético: 
R N 

F EIR 
+ 

= [5] 

O  investimento  emergético  (EIR)  valora  se  o  processo  utiliza  com 

eficiência  o  investimento  efetuado  pelo  sistema  econômico,  em  confronto 

com os recursos locais (I). 

Se  a  entrada  do  sistema  econômico  é  inferior  ao  uso  dos  recursos 

locais (I) o índice de investimento indica que o processo será competitivo no 

mercado, pois poderá ter um custo inferior, a outro processo que não utilize 

tantos  recursos  locais  (R  +  N),  já  que  recebe  um  maior  percentual  de 

entrada emergética gratuita do meio ambiente com relação ao processo que 

utiliza poucos recursos locais (I). 

Contudo,  processos  com  valor  de  investimento  emergético  (EIR) 

menor  a  um  (I>F)  exploram  uma  menor  porcentagem  dos  recursos,  com 

relação ao seu investimento efetuado (F). 

O  índice de sustentabilidade (SI) é dado pela relação do rendimento 

emergético (EYR) e o índice do impacto ambiental (ELR). 

Com interesse em alcançar maior rendimento, com o mínimo impacto 

ambiental, podese utilizar a proporção: 

EYR / ELR 

Esta  proporção  (Equação  7)  foi  definida  índice  emergético  de 

sustentabilidade  (SI)  e  é  uma medida que  agrega  o  rendimento  e  a  carga 

ambiental. (BROWN e ULGIATI 2002)
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Índice de sustentabilidade: 
R 
F N 

F 
Y 

ELR 
EYR SI 

+ 
= = [7] 

O  índice  de  sustentabilidade  mostra  se  o  processo  fornece  uma 

contribuição economicamente apropriada em relação à questão ambiental. 

O percentual de energia renovável (R%) é a porcentagem de emergia 

total que provem de recurso renovável. (Equação 8) 

Percentual de energia renovável: 
Y 

R 
F N R 

R R  100 100 % 
× 

= 
+ + 

× 
= [8] 

Somente  processos  que  possuem  alta  porcentagem  de  energia 

renovável são sustentáveis. 

O protocolo  de Kyoto  estabelece que,  até  2010,  o  uso de  fontes de 

energia renováveis alcance 10 % (BRAGA e colaboradores 2002) 

A capacidade de sustentação de uma região depende da quantidade 

de fontes de energia local renovável (de origem local ou importados). 

3.7 Ferramenta do Diagrama Triangular 

Para visualizar as contribuições ambientais com a análise emergética, 

foi utilizado uma ferramenta que mostra graficamente os resultados obtidos, 

o diagrama triangular (GIANNETTI e colaboradores 2004), tendo assim uma 

maneira  de  visualização  das  contribuições  ambientais,  para  uma  melhor 

tomada de decisão. 

O diagrama triangular é definido como um sistema de coordenadas a 

partir de um triângulo eqüilátero cuja altura é igual à unidade. Cada uma das 

alturas é associada a uma das variáveis.
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Assim,  um  ponto  qualquer  inscrito  no  triângulo,  pode  ser  definido  a 

partir  de  um  conjunto  de  três  valores  de  coordenadas.  Estes  são 

relacionados com um sistema de coordenadas cartesianas com os valores 

positivos  de  abscissas  coincidentes  com  a  mediana  do  lado  da  base  do 

triângulo  e  a  ordenada  sobreposta  à  altura  e  a  origem  na  interseção  da 

altura e a base do triângulo. 

Uma  importante  propriedade  dos  diagramas  é  que  a  soma  das 

coordenadas  triangulares  das  variáveis  é  igual  à  altura  do  triângulo. 

Tomandose a altura do triângulo igual à unidade, teremos que a soma das 

coordenadas é igual a um. 

A  ferramenta  permite,  ainda,  o  traçado  de  linhas  para  estabelecer 

limites ou identificar aspectos com maior facilidade, a saber: 

Linhas de Sustentabilidade: A  ferramenta permite a apresentação de 

linhas, para indicação dos valores constantes de sustentabilidade. As linhas 

de sustentabilidade partem do vértice N e cruzam o  lado oposto ao vértice 

permitindo  assim  dividir  o  diagrama  em  áreas  de  sustentabilidade  para 

comparar a sustentabilidade de processos, como mostra a figura 3. 

Figura 3 – Diagrama Triangular – Linha de Sustentabilidade 

Renovável 

Não Renovável 

Linha de 
Sustentabilidade 

Renovável 

Não Renovável 

Linha de 
Sustentabilidade 

Bens 
Econômicos
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Ponto  Simérgico:  Ainda  há  a  possibilidade  de  apresentação  de  um 

ponto, que é denominado ponto simérgico ou simplesmente simergia, que é 

definido pela composição de dois ou mais pontos que estejam apresentados 

no  diagrama.  Este  ponto  pode  ser  calculado  pela  associação  direta  (valor 

médio) das emergias de cada classe de  fonte de  recurso para cada ponto 

considerado, ou ainda, por um fator de ponderação, aplicado aos termos do 

valor  médio,  escolhido  pelo  usuário  e  selecionado  de  uma  tabela  de 

ponderação, como mostra a figura 4. 

Figura 4 – Diagrama Triangular – Ponto Simérgico. 

R 
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A revisão bibliográfica divide-se em quatro partes, a saber: 

 

A principio discute-se sobre a Ecologia Industrial, uma vez que seus 

conceitos são aplicados para o desenvolvimento e execução de projetos em 

sistemas e processos industriais para obtenção de produtos e/ou serviços, 

pois assim, há um melhor uso dos recursos, caminhado para o 

desenvolvimento sustentável em benefício do ambiente. 

 

Em seguida, trata-se da análise emergética, que é uma metodologia 

de síntese, que abrange tanto os aspectos ambientais como econômicos, 

bem como seus índices, a partir das relações entre as fontes de recursos 

que interagem em determinado processo. É utilizada neste estudo para 

realizar uma comparação entre sistemas de lavagem de ônibus, com 

processos diferentes. 

 

A seguir, comenta-se sobre o reuso da água, enfocando condições 

favoráveis em diversas aplicações para isso, em situações climáticas, sócio-

econômicas e governamentais adversas, com a análise de alguns fatores 

para que se possa fazer o seu melhor reuso, trazendo diversos benefícios.   

 

Fechando esta revisão bibliográfica, serão discutidos os artigos que 

mais se assemelham com este estudo encontrados na literatura, que tratam 

de análises emergéticas utilizando também os índices emergéticos em 

estações de água e esgoto, em diferentes localidades do planeta.    
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4.1 Ecologia Industrial 
 

Os ecologistas industriais consideram que alguns setores vão crescer 

e outros desaparecer à medida que a sociedade caminhe para o 

desenvolvimento sustentável. Diversos autores apontam características 

fundamentais que as empresas ambientalmente amigáveis devem possuir, 

para fazerem parte dos setores industriais que apresentarão este 

crescimento (ALLENBY 1999). 

 

 GRAEDEL e ALLENBY (1995) apontam essas características que 

são: a eliminação da necessidade de matéria-prima virgem, reutilizada no 

sistema de produção; o fechamento do ciclo de produção, sem desperdício e 

sem descarte; a utilização de materiais reciclados no lugar da matéria-prima 

virgem, o que gera maior uso de mão-de-obra, além de estimular a criação 

de fontes de energia alternativa. 

 

 Tais características reforçam um dos conceitos mais importantes da 

Ecologia Industrial, que é a reutilização dos recursos da natureza com 

eficiência no sistema industrial. A Ecologia Industrial oferece um meio para 

melhorar o conhecimento sobre o sistema sócio-tecnológico-natural 

(EHRENFELD, 1997).  

 

Na prevenção da poluição ambiental, EHRENFELD (1997) discute 

que o sistema ideal não deveria produzir emissões em todo o processo 

produtivo. Se isso ocorresse em larga escala, ter-se-ia uma solução 

satisfatória para a prevenção da poluição em todo o eco-sistema. Entretanto, 

a prática impõe inúmeros limites. 

 

 O “ciclo fechado” da Ecologia Industrial conduz ao uso mais eficiente 

de recursos dentro do sistema, por meio de um design do processo 

produtivo, e/ou mudanças de matérias primas que minimize o problema da 

poluição ambiental. 
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ANATAS E BREEN (1997), afirmam que o ambiente atual de 

comércio competitivo exige que uma companhia tenha habilidade para 

responder à demanda do cliente com produtos e processos ambientalmente 

preferíveis, que reajam às regras e regulamentos ambientais complexos. 

Sucesso ou fracasso no mercado depende disso. 

 

HARDIM (1968) argumenta que uma sociedade, que permite a 

liberdade de ação nas atividades que influenciam propriedades públicas, 

está destinada ao fracasso, pois o uso demasiado de recursos naturais em 

determinada escala temporal e regional, torna-os insustentáveis. Para 

equilibrar o impasse entre os setores produtivos e o ambiental, é necessário 

um ponto de equilíbrio, que viabilize o consumo de recursos naturais e a 

competitividade das empresas, não comprometendo o lucro.  
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4.2 Análise Emergética e seus Indicadores 
 

ODUM (1986) propõe uma metodologia capaz de avaliar o uso de 

recursos de um determinado sistema, seja ela natural ou antropogênico. Tal 

metodologia baseia-se na utilização da emergia solar, que a quantidade de 

energia necessária de forma direta ou indireta para obter-se um produto e/ou 

serviço num determinado processo. 

 

Para uma melhor visualização desta metodologia dos fluxos 

provenientes entre a economia e o ambiente, ODUM (1983 e 1994) propõe a 

criação de fluxogramas utilizando uma simbologia que representa os 

recursos utilizados em um processo qualquer, ou seja, dos recursos naturais 

renováveis e não renováveis e recursos provenientes da economia, 

contabilizados com a mesma métrica em joule de energia solar (seJ). 

 

Para avaliar diferentes recursos e processos com uma única métrica, 

Odum (1976 e 1988) criou o conceito de transformidade solar, que é a 

quantidade de energia solar empregada direta e/ou indiretamente na 

obtenção de um joule de determinado produto (seJ/J). Uma vez determinada 

a transformidade de um certo número de produtos, torna-se possível calcular 

em cascata a energia solar indireta necessária para obter outro produto ou 

processo ODUM (1996). 

 

A análise emergética considera a taxa de exploração de reservas 

naturais, o uso eficiente destas reservas e a capacidade de suporte do meio 

ambiente. 

 

Odum também desenvolveu índices, que fornecem informações 

importantes para o desenvolvimento e a operação dos sistemas produtivos, 

considerando a capacidade de carga do ambiente. Por meio dos índices 

emergéticos, avalia-se a qualidade dos fluxos de entrada e saída do sistema 

de produção, enfatizando a interação entre o sistema e o ambiente em que 

está inserido. 
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BROWN e MCCLANAHAN (1996) sintetizaram de maneira prática e 

eficaz as etapas de observação de um sistema produtivo, identificando as 

entradas requeridas para a implantação e operação de cada processo, 

demonstraram como construir o fluxograma emergético, as tabelas de 

emergia e como desenvolver a análise emergética. 

 

BROWN e ULGIATI, (2002), desenvolveram uma maneira de melhor 

avaliar a contabilidade emergética, com a utilização de mais um índice, o 

índice de sustentabilidade. As reservas utilizadas para a obtenção dos 

produtos e os componentes do sistema produtivo, constituem relações que 

são avaliadas por meio do índice de sustentabilidade emergética, 

considerando os insumos disponíveis localmente, aqueles importados de 

fora do sistema e a fração de insumos renováveis e não renováveis. 

 

Segundo Ulgiati e Brown (2002), a utilização de serviços ambientais 

para efetivamente absorver subprodutos em diferentes escalas de tempo e 

espaço, necessita de uma área de suporte apropriada. Os autores sugerem 

um método quantitativo para a avaliação da carga ambiental para absorver e 

diluir subprodutos. 

 

São comparadas estratégias que podem ser aplicadas a processos de 

produção, para que se alcance um determinado valor de carga ambiental ou 

um determinado índice de sustentabilidade, o que pode permitir ou facilitar a 

organização de políticas que ajustem estes valores. 

 

ULGIATI, ODUM e BASTIANONI (1994) defendem que quando ocorre 

a diminuição da entrada de fluxos primários e se faz uso de contra fluxos do 

próprio sistema produtivo, há um aumento dos níveis de sustentabilidade, 

pois deixa-se de extrair recursos da natureza e diminui-se a emissão de 

poluentes. 

 

BROWN e BURANAKARN (2003) discutem índices de emergia e sua 

relação para a sustentabilidade de ciclos de materiais e opções de 

reciclagem, realizando comparações entre a relação dos benefícios da 
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reciclagem, relação do rendimento da reciclagem e a relação da área para 

reciclagem, apontando os recursos provenientes da economia, para que o 

descarte possa tornar-se co-produto, e haver, dessa forma, uma retro-

alimentação.    

 

BASTIANONI e MARCHETTINI (1996) informam resultados de vários 

estudos de caso envolvendo biomassa e etanol. Foram avaliadas a 

eficiência dos processos e a exigência de terra, estabelecendo a viabilidade 

e a sustentabilidade ecológica dos processos de conversão da biomassa em 

etanol. 

 

Além da análise de energia tradicional, também utilizaram o conceito 

da análise emergética e seus índices, comparando seus respectivos 

resultados. O processo de análise tradicional de energia mostra respostas 

positivas as emissões de CO2, mas deveria ser integrado com o processo de 

análise emergética, o que possibilitaria a visualização do estresse ambiental 

e sua eficiência nas contribuições na biosfera. 

 

As autoras concluíram que com a análise emergética, pode-se ter 

uma ferramenta adequada para avaliar a viabilidade e a sustentabilidade dos 

processos produtivos. 
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4.3 Reuso da Água 
 

Como neste estudo se dá ênfase a utilização da água, a seguir serão 

discutidos alguns artigos nos quais sinaliza para o grave problema dos usos 

e desperdícios da água. 

 

HIGGINS e colaboradores (2002) apresentam uma visão de usos e 

precauções da reciclagem de água, enfatizando o interesse na qualidade e o 

direcionamento para aplicações de reuso. Poucas localidades do planeta 

reutilizam e reciclam água. 

 

Alguns estudos (BRAGA e colaboradores 2002; HESPANHOL, 2002; 

SILVA 2003), têm identificado os fatores que podem levar ao direcionamento 

para o uso da reciclagem da água, sendo os principais fatores sociais, 

econômicos e ambientais. 

 

Tais fatores sinalizam para a qualidade da água de acordo com o seu 

uso. Os fatores sociais estão relacionados às provisões do patrimônio liquido 

entre o uso presente e os usuários futuros. 

 

Os fatores econômicos estão associados à avaliação do governo a 

subsídios e esquemas de concessão, que são necessários para o 

estabelecimento de infra-estrutura para a reciclagem da água e melhorias 

das instalações de tratamento da água de reuso, contribuindo e estimulando 

um preço competitivo para a reciclagem da água. 

 

Os fatores ambientais estão direcionados ao controle mais rígido da 

quantidade e qualidade dos efluentes que são lançados e incorporados ao 

meio ambiente (corpos de rios, mananciais e recarga de aqüíferos), nas 

quantidades de nutrientes e outros poluentes que entram nas vias hídricas.    

 

A qualidade de vida e o desenvolvimento econômico são afetados 

quando as regiões sofrem restrições de consumo de água. Nestas 

condições, o reuso e a conservação, passam a ser importantes, 



Revisão Bibliográfica 
 

 

 27

especialmente o uso de efluentes tratados nas áreas urbanas para fins não 

potáveis, como o atendimento à demanda industrial e a recarga artificial de 

aqüíferos, constituindo-se um instrumento poderoso para restaurar o 

equilíbrio entre a oferta e a demanda de água em diversas regiões 

brasileiras (HESPANHOL, 2002). 

 

HESPANHOL (2002) também sugere que se institucionalize, se 

regulamente e se promova o reuso da água no Brasil, fazendo com que a 

prática se desenvolva de acordo com princípios técnicos adequados, 

economicamente viáveis, socialmente aceitos e seguros, em termos de 

preservação ambiental e de proteção dos grupos de risco envolvidos. 

 

Existem diversas possibilidades para o reuso da água, desde lançar 

diretamente o esgoto orgânico de uma residência rural em sua agricultura, 

até estações de tratamento de efluentes de uma cidade; são estes tipos de 

reuso que determinam os grupos de risco. 

    

 TABOSA (2003), pesquisou e desenvolveu um equipamento batizado 

de floculação-flotação, o qual faz o tratamento e reciclagem de água, com 

uma pequena estação tratamento de efluente (ETE). O equipamento faz 

uma inovação, onde durante o seu processo, a floculação é assistida por 

bolhas de ar e pela hidrodinâmica do equipamento, gerando flocos aerados 

que carregam os poluentes, descontaminando a água. O efluente tratado foi 

submetido a testes laboratoriais, a fim de verificar as condições físicas e 

químicas da água de reuso. Verificou-se que esta água de reuso atende às 

necessidades de qualidade para o sistema de lavagem estudado. O mesmo 

com custos financeiros satisfatórios para implantação e operação do 

equipamento, segundo TABOSA (2003). 
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4.4 Estudos Emergéticos com enfoque no Reuso da Água 
 

A seguir são apresentados estudos emergéticos abordando o reuso e 

tratamento da água. 

 

YANG e colaboradores (2003) apresentam aplicações que aprimoram 

a contabilidade emergética em processos produtivos industriais que utilizam 

a água, fazendo com que o reuso e a reciclagem da água em processos 

industriais, proporcionem melhorias no desempenho industrial, além de  

propor vantagens em relação aos impactos da indústria sobre o ambiente.  

 

GEBER e BJÖRKLUND (2001) analisam a relação entre os serviços 

oferecidos pelo próprio ecossistema e os serviços pagos em processos de 

tratamento de efluentes. Ainda há grande incerteza sobre como comparar e 

avaliar a sustentabilidade dos diferentes sistemas. Os três sistemas de 

tratamento analisados utilizaram diferentes fontes de energia, e não foi 

encontrada qualquer similaridade de emergia entre o uso de todos os 

recursos renováveis, as contribuições do espaço e tempo e a dependência 

de serviços do ecossistema, para poderem ser substituídos por contribuições 

compradas em tratamento de efluentes. Além disso, foi constatado que o 

aumento do uso dos recursos renováveis não resultou na diminuição da 

emergia por pessoa equivalente.  

 

Na continuidade desses estudos, BJÖRKLUND, GEBER e RYDBERG 

(2001), fazem a análise emergética do tratamento de efluentes municipais e 

da geração da energia elétrica, para o tratamento de esgoto. Calculou-se a 

transformidade da água de reuso, ou melhor, do efluente tratado. Há um 

grande montante de emergia associado ao fluxo dos efluentes e nesta 

perspectiva, um grande montante de recursos e tecnologia têm sido 

investidos pela sociedade para esses tratamentos, e provavelmente por esta 

razão, a redução de entradas externas é compara por processos locais do 

ecossistema. 
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 BUENFIL (2001) realizou um estudo emergético em diversas estações 

de tratamento de água, na região ao sul dos Estados Unidos da América 

(Flórida), utilizando os índices emergéticos, a fim de comparar seus valores 

emergéticos em diferentes contextos e em quatro escalas. Estas escalas 

foram: global, regional, local e em pequena escala. 

  

 Foi possível também neste estudo, realizado por BUENFIL (2001), a 

determinação de diversas transformidades, particularmente para diferentes 

valores de transformidade de água, para cada uma das estações de 

tratamento, com suas particularidades. Estas particularidades são: diferentes 

tipos de solos de onde as águas foram extraídas (lençóis freáticos, rios, 

represas e oceanos); as relações climáticas do ciclo hidrológico da água; a 

divergência onde ocorre a evaporação da água e onde esta água irá se 

precipitar (chuva), em distintos processos de tratamento de água. 

 

 No estudo, BUENFIL (2001) utilizou diferentes unidades de 

transformidade (seJ/J, seJ/g, e sej/m3) para as diversas estações de 

tratamento de água, obtendo as emergias totais, também em diferentes 

unidades. Uma delas, foi a emergia total em relação ao custo financeiro por 

metro cúbico (Em$/m3) de água tratada, em cada uma das estações de 

tratamento de água, para poder melhor avaliar o equilíbrio do custo do 

tratamento de água, entre o investimento financeiro e as reservas naturais 

do ambiente, por meio dos índices emergéticos.   
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A metodologia utilizada foi à contabilidade emergética e seus 

indicadores. 

 

Neste estudo, todas as transformidades utilizadas foram retiradas da 

literatura ou calculadas e são mostradas na Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Transformidades ou emergia por massa usadas no estudo. 

 

Item Transformidade Unidade Referências 

Sol 1 sej J-1 Por definição 

Evaporação 1,45E+05 sej g-1 (BUENFIL 2001) 

Chuva tropical 1,57E+05 sej g-1 (BUENFIL 2001) 
Água de poço 2,25E+05 sej g-1 (BUENFIL 2001) 
Água de reuso 1,47E+06 sej J-1 Calculada 

Motores e bombas 4,10E+09 sej g-1 (GEBER e BJÖRKLUND 2001) 

PVC 5,87E+09 sej g-1 (GEBER e BJÖRKLUND 2001) 
Produtos químicos 2,65E+09 sej g-1 (GEBER e BJÖRKLUND 2001) 
Ferro e Aço 2,77E+09 sej g-1 (ULGIATI e Colaboradores 1994) 

Mão-de-obra 7,38E+06 sej J-1 (ULGIATI e Colaboradores 1994) 

Pedra 1,50E+09 sej g-1 (BROWN e ULGIATI 2002) 

Cobre 2,00E+09 sej g-1 (BROWN e ULGIATI 2002) 

Areia 1,00E+09 sej g-1 (ODUM 1996) 

Borracha 4,30E+09 sej g-1 (ODUM 1996) 

Energia elétrica 1,65E+05 sej J-1 (ODUM 1996) 

Concreto 1,54E+09 sej g-1 (BROWN e BURANAKARN 2003) 

Oxigênio 5,16E+07 sej g-1 (ULGIATI e BROWN 2002) 

 

Neste estudo foi realizada a contabilidade emergética e utilizados os 

seguintes indicadores: Rendimento emergético (EYR), Impacto ambiental 

(ELR), Investimento emergético (EIR), Índice de sustentabilidade e o 

Percentual de energia renovável. Bem como fez-se uso da ferramenta  do 

diagrama triangular, para complementar a análise. 
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 Para tanto foram coletados todos os fluxos de entrada de cada um 

dos sistemas de lavagem de ônibus que são divididos em renováveis (R), 

não-renováveis (N) e os fluxos provenientes da economia (F). 

 

 Em todas as empresas os fluxos de entrada dos processos 

produtivos (serviços) dos sistemas foram divididos em duas etapas: 

 

- fase de implantação, cálculos detalhados no anexo B. 

- fase de operação, cálculos detalhados no anexo C. 

 

Após a divisão, foram coletados dados de cada etapa, ou seja, os 

recursos diretos e indiretos empregados em cada fase. 

 

Para este estudo foram analisados os sistemas de lavagem de ônibus 

de quatro empresas de transporte rodoviário do município de São Paulo no 

que se refere ao uso da água. 

 

Estes estudos desenvolveram-se em empresas que serão 

denominadas empresas A e B, que atuam no setor de ônibus urbanos e 

empresas C e D, que atuam no setor de ônibus de turismo. 

 

As empresas A e D são duas empresas distintas, com razões sociais 

independentes e exploram mercados também diferentes, mas por serem 

vizinhas, utilizam o mesmo sistema de lavagem e a mesma estação de 

tratamento de efluentes, por isso no decorrer da descrição a Empresa D virá 

antes das empresas B e C. 

 

A termologia adotada no estudo quando se diz ônibus urbano e 

ônibus de turismo, está associada ao tamanho dos ônibus e 

conseqüentemente suas áreas a serem lavadas, como detalhado no anexo 

C. 

 

 Nas empresas denominadas de ônibus urbanos, os mesmos circulam 

apenas no município de São Paulo e prestam serviço para a prefeitura de 
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São Paulo. Já as empresas denominadas ônibus de turismo, realizam 

transporte intermunicipal para grande São Paulo, também prestam serviços 

de transporte a outras empresas e ainda, linhas fixas para outras cidades do 

estado de São Paulo.    

 

Para a comparação ambiental entre empresas de transporte, focando 

a lavagem dos ônibus, foram realizadas visitas técnicas em todas as 

empresas estudadas. Nestas visitas, foram observadas suas instalações e 

os procedimentos dos respectivos sistemas de lavagem. 

 

 Foram esboçados croquis de implantação, para melhor visualização 

das empresas e seus respectivos sistemas de lavagem de ônibus, e durante 

as visitas técnicas foram quantificados todos os materiais, equipamentos, 

insumos e mão-de-obra para a implantação e operação do sistema. Excerto 

a mão-de-obra para a fase de implantação dos sistemas bem como as 

fiações elétricas, uma vez que os responsáveis de cada empresa estudada 

não possuíam nem disponibilizavam estas informações. 

 

Foi considerado melhor não estimar estes valores, pois se o fizesse 

seriam valores muito semelhantes para todas as empresas estudadas, 

permanecendo equilibrado a relação destes valores entre as 

empresasestudadas, assim sendo não há nenhum motivo para descrédito 

das avaliação emergéticas calculadas este estudo.  

 

As depreciações das edificações, instalações e dos equipamentos 

foram realizadas de acordo com a tabela do imposto de renda (Thomson – 

IOB – Taxas de depreciação de bens do ativo imobilizado 2004). Assim, 

foram estabelecidas a depreciação do concreto em 25 anos, equipamentos e 

instalações em 10 anos. 

  

O número de ônibus de cada empresa foi adquirido por meio de 

questionário com os respectivos responsáveis do setor de manutenção das 

empresas, bem como o percentual dos ônibus em manutenção permanente 
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e o percentual dos ônibus que circulam em dias úteis e de finais de semana. 

O modelo da tabela e do questionário está no anexo F. 

   

O tempo das lavagens dos ônibus foi coletado por cronômetro, por 

meio da média de 10 (dez) medições. O consumo de água por lavagem foi 

quantificado pela medida das vazões médias. 

 

Na empresa que capta água de chuva, foi verificado o índice 

pluviométrico no período de 1 (um) ano com o auxilio de dados coletados no 

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2004) e estão no anexo C. 

 

Em todas as outras empresas se utiliza água do poço artesiano. Nas 

empresas B e C, esta é a única fonte de água. Para a empresa A, a água do 

poço artesiano corresponde ao complemento de água do sistema. O 

detalhamento dos cálculos estão no anexo C. 

 

Para todas as empresas considerou-se que a água do poço artesiano 

seja recurso não renovável (N), pois para a cidade de São Paulo, a oferta de 

água é menor do que a demanda. (MILARÉ 1991) 

 

A quantidade de funcionários foi verificada através da observação 

durante as lavagens dos ônibus e com informações adquiridas junto ao 

responsável pela manutenção das empresas, que informou uma variação do 

número de lavagens em dias úteis e em finais de semana (Anexo C). 

 

A partir dessas informações foi quantificado o valor da mão-de-obra. 

Este valor leva em consideração as calorias para um indivíduo suprir suas 

necessidades por dia, vezes o número de dias trabalhados por ano e 

convertido em joule (ODUM 1996). 

 

O consumo da energia elétrica foi quantificado por lavagem de ônibus 

levando em consideração dias úteis e dias de finais de semana sendo feita a 

conversão de kWh, em joule (Anexo D). 
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Foi realizada uma simulação de captação e uso da água de chuva, 

nos sistemas de lavagem de ônibus das Empresas B e C. Para tanto, 

realizou-se um estudo de viabilidade, constatando ser plenamente possível a 

captação e o uso da água de chuva nas Empresas B e C, havendo a 

necessidade de se realizar algumas adequações para implantação e 

operação do novo sistema de lavagem. 

 

Uma destas adequações para a fase de implantação é adaptar-se 

condutores de água da base das edificações que possuem cobertura até o 

reservatório a ser construído para armazenamento da água de chuva (anexo 

E).       
 
 Para a fase de operação dos sistemas de lavagem de ônibus das 

Empresas B e C, considerou-se os mesmos dados de índices pluviométricos 

da Empresa A, determinado o volume da água de chuva a ser contabilizado, 

e para o volume da água do poço artesiano descontou-se o valor do volume 

da água de chuva, como mostra o anexo E. 

 

 Realizou-se também a contabilidade dos serviços do ambiente, para 

poder degradar os efluentes que retornam ao ambiente, particularmente o 

oxigênio necessário para oxidar o xampu. E foi realizada uma nova análise 

emergética contabilizando esta nova entrada de recursos, comparando-se os 

novos índices emergéticos com os índices anteriores, a fim de verificar as 

relações do processo do sistema de lavagem de ônibus das empresas 

estudas com o ambiente. 

  



 

Descrição dos 
Sistemas 

 

Empresa A – ônibus urbanos 
Empresa D – ônibus de turismo e intermunicipal 
Empresa B – ônibus urbanos 
Empresa C – ônibus de turismo e intermunicipal 
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A seguir, será apresentada a estrutura física de cada empresa, 

destacando-se as instalações do setor de lavagem dos ônibus e seus 

procedimentos, enfocando o uso e captação dos recursos renováveis e não-

renováveis do ambiente, particularmente o uso da água, bem como recursos 

provenientes da economia. 

 

6.1 Empresa A – Ônibus urbanos 
 

A empresa A atua no setor de ônibus urbanos, possuindo 450 

veículos em bom estado de conservação. Em dias úteis, circulam 436 

ônibus, pois 3% da frota permanece em manutenção, seja esta de natureza 

preventiva  ou reparadora. Aos sábados, circulam apenas 270 veículos e aos 

domingos e feriados, 90 veículos. Os ônibus são lavados diariamente após a 

sua utilização. 

 

A empresa A, é detentora de instalações novas, projetadas com 

design para reciclagem, exclusivamente para atender um dos principais 

conceitos da ecologia industrial: reuso e reciclagem de recursos antes do 

final do tubo. Ao fundo do terreno da empresa existiam três reservatórios 

enterrados e, como no segmento de transportes rodoviários há um grande 

consumo de água destinado a lavagem dos ônibus, os reservatórios não 

foram aterrados, mas sim adaptados para a construção da estação de 

tratamento de efluentes da empresa. 

 

A área da empresa A abrange 50.000 m2, sendo 3.000 m2 de área 

construída com cobertura, dividida em dois blocos de edificação, um com 

2.500 m2 de cobertura, onde situam-se a administração, a oficina e o setor 

de manutenção. O outro, com 500 m2 de cobertura, abriga parte do setor de 

lavagem dos ônibus, que possui 750 m2 de área total (Figura 5). 

 

Como as áreas de cobertura da empresa são consideravelmente 

grandes, são aproveitadas para a captação da água de chuva, que  é 

utilizada  no sistema de  lavagem dos ônibus. 
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Figura 5 – Esquema que representa a infra-estrutura da Empresa A, em que 

R1, R2, R3 e R4 são reservatórios de água e ETE a estação de tratamento 

de efluentes. 

 

A tabela 2 descreve os reservatórios de água e sua finalidade dentro 

infra-estrutura da Empresa A. 
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Tabela 2 – Descrição e finalidade dos reservatórios da Empresa A. 

 

 
Reservatório 

Capacidade 
em litros 

Descrição e Finalidade no 
Sistema de lavagem dos ônibus 

              R1 
Água da Chuva 

150.000 É enterrado e recebe a água da chuva 

captada no telhado por condutores de 

águas pluviais. 

R2 
Efluentes 

150.000 É enterrado e recebe toda água usada 

no sistema de lavagem de ônibus. 

R3 
ETE 

50.000 São 2 reservatórios de 20 mil litros e 1 

reservatório de 10 mil litros enterrados 

já existentes, adaptados para a 

construção da ETE (estação de 

tratamento de efluentes). 

R4 
Água do poço 

e 
Rede publica 

375.000 É elevado, em forma cilíndrica, com 5 

células com capacidade de 75 mil 

litros cada, 4 células recebem a água 

do poço artesiano e uma célula 

armazena a água da rede pública (que 

não é empregada na lavagem) 

 

 

A figura 6 mostra a localização dos reservatórios R1, R2, R3 e R4, e o 

fluxo de água do sistema de lavagem de ônibus da Empresa A, afirmando 

sua independência, dos demais sistemas hidráulicos.   
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Lavador 
Mecânico

R2

R3

R4

ETE

Empresa D Empresa A

Lavagem 

Depósito de lodo 

Poço artesiano

 

Figura 6 – Esquema que mostra o Sistema de Lavagem de ônibus da 

Empresa A. 

 

O sistema de lavagem de ônibus da Empresa A, como mostra a figura 

6, é independente dos demais sistemas hidráulicos da empresa, pois 

banheiros e cozinha, são atendidos pela água proveniente da rede pública, 

que é armazenada em uma das cinco células do reservatório R4. Este 

sistema é constituído por sub-sistemas de captação de água, 

armazenamento e condução da mesma. A água utilizada nos banheiros e 

cozinha, é encaminhada ao coletor da rede pública. 

 

No setor de manutenção há canaletas de captação de água (lavagem 

do piso e vazamento dos radiadores dos veículos), que por gravidade, vão 

para uma caixa de captação, de onde são bombeadas para o reservatório 

(R2).  
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No setor de oficinas existe uma sala de lavagem de peças, onde toda 

água utilizada também é captada por gravidade em uma caixa, para em 

seguida, ser bombeada para o reservatório (R2).   

 

Em torno do sistema de lavagem, existem canaletas que captam o 

excedente da água utilizada na lavagem dos ônibus, que por gravidade vai 

para uma caixa de areia e em seguida para o reservatório de efluentes R2. 

 

O sistema de lavagem funciona 24 horas por dia. Em dias úteis utiliza 

16 funcionários, aos sábados 10 e aos domingos 6. O tempo médio por 

lavagem de cada ônibus é de 4 minutos , o consumo de água é de 400 litros 

e a área lavada de cada ônibus é de 90,50 m2.  

 

A empresa A possui 3 lavadores mecânicos, que ao todo somam  18   

motores elétricos,  7 bombas e 1 máquina de pressurização.  

 

Há um poço artesiano de onde uma bomba conduz a água até a base 

do reservatório R4, de onde é novamente bombeada até o seu topo e, por 

gravidade, ocupa quatro de suas cinco células, cada uma com capacidade 

para 75 mil litros. Esta água tem a função de completar o consumo de água 

no sistema de lavagem. A outra célula armazena 30 mil litros de água da 

rede pública para outros usos da empresa (alimentação, banheiro...). A água 

do reservatório R2 é conduzida por meio de bombeamento até a ETE 

(Estação de Tratamento de Efluentes). 
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Figura 7 – Fluxograma da Estação de Tratamento de Efluentes da 

Empresa A. 

 

Na ETE existem dois tanques de 8 m3 cada um, com agitadores que 

são utilizados para floculação (Figura 7). Após o tempo de detenção nestes 

tanques, os efluentes são encaminhados por gravidade para um reservatório 

de 20 mil litros para decantação, onde as partículas mais densas vão para o 

fundo e, em seguida, seguem para outro reservatório de 10 mil litros. O 

efluente mais denso é bombeado a um filtro prensa, onde o lodo é prensado, 

resultando uma parte de água, que é novamente inserida por gravidade ao 

reservatório de decantação e um lodo, que é descartado e encaminhado 

manualmente a um depósito de lodo, para secagem e retirada por coleta.  

 

A água livre de partículas mais densas e já tratada, é conduzida por 

gravidade a outro reservatório de 20 mil litros, pronta para ser novamente 

inserida ao sistema de lavagem, por meio de bombeamento. Esta água é 

denominada  água de reuso. 
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A ETE é operada por 1 funcionário e por seu sistema ser 

automatizado, funciona 24 horas por dia. Este funcionário trabalha 8 horas 

por dia, verificando as adições dos produtos químicos para floculação e 

desinfecção da água, onde são adicionados soda cáustica (300 kg / mês) e 

hipoclorito de ferro (50 kg / mês). Ele também verifica o pH da água e leva o 

lodo descartado pelo filtro prensa até o depósito de lodo. 

 

Há na ETE três bombas, dois motores e o filtro prensa, que 

consomem 40,46  kilo-watts horas por dia de energia elétrica. 

 

O ciclo de tratamento da água realizado pela ETE tem duração de 20 

minutos, o que resulta em 3 tratamentos de água por hora, totalizando 24 

tratamentos diários. 

 

Como já descrito anteriormente, as empresas A e D são duas 

empresas distintas, com razões sociais independentes e exploram mercados 

também diferentes, mas por serem vizinhas, utilizam o mesmo sistema de 

lavagem e a mesma estação de tratamento de efluentes, por isso no 

decorrer da descrição a Empresa D virá antes das empresas B e C. 

 

6.2 Empresa D – Ônibus de turismo e intermunicipal 
 

A empresa D atua no setor de ônibus de turismo intermunicipal, 

possuindo 190 veículos em bom estado de conservação. Em dias úteis, 

circulam 184 ônibus, pois 3% da frota total da empresa permanece em 

manutenção, seja esta de natureza preventiva  ou reparadora. Nos finais de 

semana e feriados, circulam apenas 100 ônibus. Os ônibus são lavados 

diariamente após sua utilização. 

 

A área da empresa D abrange 25.000 m2, sendo 1.500 m2 

constituídos de área construída com cobertura, divididas em dois blocos de 

edificação, um com 1350m2 de cobertura, onde situam-se a administração, 

oficina e manutenção e o outro com 150m2 de cobertura, onde se localiza o 
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setor de lavagem dos ônibus. Os dois blocos não captam a água da chuva 

em seus telhados. 

 

 No setor de lavagem dos ônibus não existe lavador mecânico, toda a 

lavagem é executada manualmente e a água utilizada passa por uma 

máquina de pressurização. 

 

Deve-se salientar que esse procedimento de lavagem é utilizado 

eventualmente para algumas lavagens corretivas, quando se faz necessário, 

porque a empresa D utiliza o sistema de lavagem que se encontra dentro do 

terreno da empresa A, uma vez que, são vizinhas. Por isso, nos cálculos não 

será computado esse sistema de lavagem de ônibus, somente o sistema 

principal, pois seu uso é mínimo. 

 

O tempo médio por lavagem de cada ônibus da empresa D é de 8 

minutos, o consumo de água é de 500 litros e a área lavada de cada ônibus 

é de 164,06 m2.  

 

Portanto, neste estudo consideraremos que as empresas A e D 

formam uma única empresa, denominada empresa A, por utilizarem o 

mesmo sistema de lavagem e a mesma estação de tratamento de efluentes 

ETE, não havendo condição de dividi-las, no que concerne à lavagem dos 

veículos, pois existe um único sistema. 

 

 Desta forma, daqui por diante citaremos a empresa A, na qual está 

contida a empresa D, como mostra a figura 8. 
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Figura 8 – Esquema que representa a infra-estrutura da Empresa D contida 

na Empresa A 

 
6.3 Empresa B – Ônibus urbano 

 

A empresa B atua no setor de ônibus urbanos, possuindo 200 

veículos, em bom estado de conservação. Em dias úteis circulam 184 

ônibus, pois 8% da frota total da empresa, permanecem em manutenção, 

seja de natureza preventiva ou reparadora. Aos sábados circulam 120 

veículos e nos domingos e feriados, 40 ônibus. Diariamente, os ônibus são 

lavados após sua utilização. 

 

A área da empresa B abrange 20.000 m2, divididos em 4 grandes 

blocos. Em 2 blocos estão a administração e o setor de pessoal, totalizando 

500 m2 de área construída. Nos outros 2 blocos, situam-se a oficina e 

manutenção com 1.800 m2   de  área construída, como mostra a figura 9. 
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Figura 9 – Esquema que representa a infra-estrutura da Empresa B  

 

 O setor de lavagem dos ônibus mostrado na figura 8, é descoberto, 

com uma área de 150 m2 , possui apenas um lavador mecânico e uma casa 

de máquinas. Toda a água utilizada no sistema é proveniente de um poço 

artesiano, existente no terreno da própria empresa. 

 

Em todo o sistema de lavagem há 3 bombas, 5 motores e uma 

máquina de pressurização. O piso do setor de lavagem tem o formato de um 

funil, no qual a água utilizada nas lavagens é captada por uma caixa e 

encaminhada para uma caixa de areia. Posteriormente, esta água é  

descartada por uma tubulação de concreto até um corpo de rio que se 

localiza nos fundos da empresa. 

 

O sistema de lavagem funciona 24 horas por dia, nos dias úteis com 6 

funcionários, aos sábados com 4 e aos domingos com 2. O tempo médio por 

lavagem é de 3 minutos  e o consumo de água por lavagem é de 300 litros e 

a área lavada de cada ônibus é de 90,50 m2 .  
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Figura 10 – Esquema que representa o setor de lavagem da empresa B. 

 
6.4 Empresa C – Ônibus de turismo e intermunicipal 

 

A empresa C atua no setor de ônibus de turismo intermunicipal, 

possuindo 230 veículos, em bom estado de conservação. Em dias úteis 

circulam 216 ônibus, pois 6% da frota total da empresa, permanecem em 

manutenção, seja de natureza preventiva ou reparadora. Aos sábados, 

domingos e feriados circulam 50 veículos. Diariamente, os ônibus são 

lavados após  sua utilização. 

 

A área da empresa C abrange 20.000 m2, divididos em 3 grandes 

blocos, em um dos blocos estão a administração e o setor de pessoal, 

totalizando 300 m2 de área construída. Em outro bloco, situam-se a oficina e 

manutenção com 3.150 m2  de  área construída, e no último bloco situa-se o 

setor de lavagem com 252 m2 de área construída, como é mostrado na 

figura 11. 
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Figura 11 – Esquema que representa a infra-estrutura da Empresa C. 

 

O setor de lavagem ocupa uma área total 300 m2, o sistema possui 2 

lavadores mecânicos, 2  bombas, 6 motores e 1 máquina de pressurização. 

Em torno do setor de lavagem existem canaletas para a captação da água 

utilizada na lavagem dos ônibus, que é encaminhada para uma caixa de 

areia e posteriormente descartada na tubulação da rede pública. Toda a 

água utilizada no sistema é proveniente de um poço artesiano, existente no 

terreno da própria empresa, como mostra a Figura 10. 

 

O setor de lavagem funciona 24 horas por dia, nos dias úteis com 8 

funcionários, aos sábados com 5 e aos domingos com 3. O tempo médio por 

lavagem é de 3 minutos, o consumo de água por lavagem é de 500 litros e a 

área lavada de cada ônibus é de 164,06 m2.  
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Figura 12 – Esquema que representa o sistema de lavagem da Empresa C. 

 
Finalizando esta descrição, apresenta-se a seguir a tabela 3, com o 

resumo dos sistemas de lavagem dos ônibus de cada empresa. 

 

Tabela 3 – Resumo do Sistema de lavagem de ônibus de cada empresa. 

Empresa A D B C 

Numero total de ônibus 450 190 200 230 

Circulam em dias úteis 436 184 184 216 

Circulam aos sábados 270 100 120 50 

Circulam aos domingos e feriados 90 100 40 50 

Área total de cada empresa (m2) 50.000 25.000 20.000 20.000 

Área total de cobertura (m2) 3.000 1.500 2.300 3.700 

Área a ser lavada por ônibus (m2) 90,50 164,06 90,50 164,06 

Faz uso captação de água pluvial Sim Sim Não Não 

Faz o reuso da água  Sim Sim Não Não 

Utiliza a água do poço artesiano Sim Sim Sim Sim 

Utiliza a água da rede pública Não Não Não Não 

 

Lavadores

Cx. de areia

Efluentes

Poço artesiano
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Os dados obtidos neste estudo se referem aos recursos utilizados 

pelas empresas estudadas A, B e C e também pela Estação de Tratamento 

de Efluentes (ETE) da Empresa A. Foram calculadas as emergias totais e 

parciais, mostrando o percentual dos recursos renováveis (R), não-

renováveis (N) e os recursos provenientes da economia (F), em cada um 

dos sistemas de lavagem de ônibus das empresas estudadas. 

 

A avaliação emergética para a comparação entre as empresas é 

realizada a partir do diagrama emergético, considerando todas as entradas 

verificadas em cada sistema. Os indicadores emergéticos são calculados, 

possibilitando a análise e a comparação das vantagens ambientais do 

sistema de lavagem de ônibus de cada empresa. 

 

O uso da ferramenta do diagrama triangular é um complemento que 

possibilita a visualização das vantagens ambientais graficamente dos 

sistemas de lavagem de ônibus de cada empresa estudada. 

 

A seguir, é apresentado na figura 13 o fluxograma de massa da 

Empresa A, com a descrição dos volumes de água que circulam por todo o 

procedimento de lavagem, que inclui o sistema de lavagem de ônibus, a 

estação de tratamento de efluentes e suas respectivas perdas, no período 

de um ano. 

 

O volume de água utilizada na lavagem dos ônibus é de 82.700 m3, 

sendo que o reservatório R1 armazena a água de chuva e sua contribuição 

para o sistema é de 4.860 m3. O reservatório R4 armazena água do poço 

artesiano, sua contribuição para o sistema é de 18.296 m3 e supre as perdas 

do sistema de lavagem dos ônibus (16.540 m3), bem como da estação de 

tratamento de efluentes (ETE).  A perda na lavagem é devida ao arraste, à 

água que não pôde ser captada pelas canaletas entorno do sistema de 

lavagem e as águas perdidas por evaporação. O volume de água captado 

pelo sistema de lavagem é de 66.160 m3 e armazenado no reservatório R2, 

onde posteriormente é conduzido a ETE (R3). No processo de tratamento de 
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efluentes há uma perda de 6.616 m3, sendo de 59.544 m3 o retorno de água 

de reuso ao sistema (Figura 13).    

 
Figura 13 – Fluxograma de massa da Empresa A. 

 

A partir do diagrama de emergia, os recursos utilizados para a 

implantação e operação do sistema de lavagem dos ônibus podem ser 

identificados. Para se fazer a contabilidade emergética, é necessário que 

todos os recursos estejam na mesma unidade, por isso utilizamos as 

transformidades de cada um dos recursos contidos no diagrama. Estas 

transformidades foram mostradas anteriormente na Tabela 1 e serão 

utilizadas nas tabelas subseqüentes. 

 

A seguir, são apresentados os diagramas de emergia e as tabelas 

com a contabilidade emergética do sistema de lavagem de ônibus das 

empresas estudadas A, B e C além da Estação de Tratamento de Efluentes 

da Empresa A. 

R3 

R4

R2 
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66.160 m3
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A figura 14 ilustra o fluxograma de emergia do sistema de lavagem 

dos ônibus da Empresa A, que um possui um sistema de lavagem de ônibus, 

com reuso de água. 
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Figura 14 - Diagrama de Emergia da Empresa A. 

 

A Empresa A utiliza recursos renováveis (R) e não renováveis (N), 

mais os recursos provenientes da economia (F). Há uma retro-alimentação 

de seus efluentes, que passam por uma Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETE), que possibilita tornar o efluente em água de reuso. A água 

de reuso em contra fluxo foi considerada um recurso renovável (BROWN e 

BURANAKARN, 2003). 

 

Como no sistema de lavagem de ônibus da Empresa A há uma retro-

alimentação, é necessário que haja a estação de tratamento de efluentes 

(ETE), contabilizada à parte do sistema de lavagem de ônibus, mostrada na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 - Avaliação da Emergia da Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETE) da Empresa A. 

 

Nota Descrição 

U
n
i
d
a
d
e

C
l
a
s
s
e

Valor 
Emergia 

por 
unidade 
(seJ/un) 

 

Emergia 
(seJ/ano) 

 
 

 Fase de Implantação      

1 Concreto g F 4,28E+06 1,54E+09 6,59E+15

2 Motores e bombas g F 1,17E+04 4,10E+09 4,80E+13

3 Aço g F 2,44E+05 2,77E+09 6,76E+14

4 Cobre g F 1,85E+04 2,00E+09 3,70E+13

 Fase de Operação      

5 Mão-de-Obra J F 3,82E+06 7,38E+06 2,82E+13

6 Energia Elétrica J F 1,50E+11 1,65E+05 2,48E+16

7 Produtos Químicos g F 4,20E+06 2,65E+09 1,11E+16

  Emergia total         4,33E+16

Todas as notas da Tabela 4 estão explicadas no anexo A. 

 

Para a estação de tratamento de efluentes (ETE) da empresa A, 

foram levantadas todas as entradas para a fase de implantação e de 

operação do sistema, a estação de tratamento de efluentes (ETE) serve de 

suporte para a operação do sistema de lavagens da empresa A. 

 

Na estação de tratamento de efluentes (ETE), todas as entradas, 

tanto na fase de implantação quanto operação, são recursos pagos (F), 

provenientes da economia, não havendo nenhum recurso proveniente do 

ambiente (I) renovável ou não, o que gerou uma emergia total de 4,33E+16 

seJ. 
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Dividindo este valor pelo o volume anual de água (efluente) que entra 

na estação de tratamento de efluente (ETE) que é 66.160 m3, convertendo 

este valor em joules, resultará em 2,78E+11 J, teremos assim, a 

transformidade da água de reuso gerada na estação de tratamento de 

efluente (ETE) da empresa A, que é de 1,56E+05 seJ/J, utilizada na 

avaliação emergética do sistema de lavagem de ônibus da empresa A. 

 

A transformidade da água de reuso da estação de tratamento de 

efluentes (ETE) da empresa A, é comparável com a calculada por Björklund 

e Geber (2001), que é de 3,80E+6 seJ/J, para a estação de tratamento 

estudada. 

 

Neste estudo utilizou-se a transformidade calculada que é de 

1,56E+05seJ/J, pois a água de alimentação da estação de tratamento de 

efluente (ETE) da Empresa A, é constituída basicamente de óleos, xampu e 

poeira, diferente da água de alimentação na estação de tratamento de 

efluente (ETE) estudada por Björklund e Geber (2001), que trata do esgoto 

de uma região da Suécia. 

 

Na tabela 5, foram contabilizadas todas as entradas requeridas para a 

implantação e funcionamento do sistema de lavagem de ônibus da Empresa 

A. 
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Tabela 5–Avaliação da Emergia do Sistema de Lavagem de ônibus da 

Empresa A. 

 

Nota Descrição 

U
n
i
d
a
d
e

C
l
a
s
s
e

Valor 
Emergia 

por 
unidade 
(se J/un) 

 

Emergia 
 

(seJ/ano) 
 
 

 Fase de Implantação      

1 Concreto g F 3,39E+07 1,54E+09 5,22E+16

2 Motores e bombas g F 6,12E+04 4,10E+09 2,51E+14

3 Aço g F 3,11E+05 2,77E+09 8,61E+14

4 PVC g F 6,60E+03 5,87E+09 3,87E+13

5 Borracha g F 4,27E+03 4,30E+09 1,84E+13

6 Cobre g F 5,70E+04 2,00E+09 1,14E+14

7 Água de poço g N 2,07E+10 2,25E+05 4,66E+15

 Fase de Operação      

8 Sol J  3,23E+14 1,00E+00 3,23E+14

9 Evaporação(vento) g R 4,14E+09 1,45E+05 6,00E+14

10 Água de poço g N 1,83E+10 2,25E+05 4,12E+15

11 Água de chuva g R 4,86E+09 1,57E+05 7,63E+14

12 Água de reuso J R 2,45E+11 1,56E+05 3,85E+16

13 Mão-de-Obra J F 5,27E+07 7,38E+06 3,89E+14

14 Energia Elétrica J F 2,83E+11 1,65E+05 4,67E+16

15 Xampu g F 7,73E+06 2,65E+09 2,05E+16

16 Areia g F 2,60E+06 1,00E+09 2,60E+15

  Emergia total        1,72E+17

 Todas as notas da Tabela 5 estão explicadas no anexo A. 

 

A emergia da estação de tratamento de efluentes (ETE) da Empresa 

A tem valor de 4,33E+16 seJ/ano, obtida pela contabilidade emergética, 
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como mostra a Tabela 4, A emergia do sistema de lavagem de ônibus da 

Empresa A tem valor de 1,72E+17 seJ/ano, como mostra a Tabela 5. 

 

Para o funcionamento do sistema de lavagem de ônibus da Empresa 

A, é necessário integrar a estação de tratamento de efluentes (ETE), 

portanto, consideraremos daqui por diante, que a emergia total do sistema 

de lavagem da empresa A será a soma dessas duas emergias, o que resulta 

no valor de 2,16E+17 seJ/ano. 

 

A seguir, são apresentados nas figuras 15 e 16, os fluxogramas de 

massa das Empresas B e C, com a descrição dos volumes de água que 

circulam por todo o sistema de lavagem de ônibus, e suas respectivas 

perdas, no período de um ano. 

 

O volume de água utilizada no sistema de lavagem da Empresa B, 

como mostra a figura 15, é de 17.000 m3, no sistema de lavagem há uma 

perda de 3.400 m3, nesta perda estão os volumes de água de arraste, as 

águas que não foram captados pelas caixas de captação do sistema de 

lavagem e as águas perdidas pelo uso do sistema, o volume de água 

captado pelo sistema de lavagem é de 13.600 m3, que são descartados em 

um corpo de rio. 

  

Sistema 
de 

Lavagem

17.000 m3 

3.400 m3

13.600 m3 

 
 

 

Figura 15 –  Fluxograma de massa da Empresa B. 
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O volume de água utilizada no sistema de lavagem da Empresa C, 

como mostra a figura 16, é de 35.000 m3, no sistema de lavagem há uma 

perda de 3.500 m3, nesta perda estão os volumes de água de arraste, as 

águas que não foram captados pelas canaletas de captação do sistema de 

lavagem e as águas perdidas pelo uso do sistema, o volume de água 

captado pelo sistema de lavagem é de 31.500 m3, que são descartados no 

sistema de esgoto da rede publica. 

  

Sistema 
de 

Lavagem

35.000 m3 

3.500 m3

31.500 m3 

 
 

Figura 16 – Fluxograma de massa da Empresa C. 

 

A Figura 17 ilustra o sistema de lavagem dos ônibus das Empresas B 

e C por meio do diagrama de emergia. 

 

Utilizou-se o mesmo diagrama de emergia para as duas empresas 

porque suas instalações são diferentes, mas seus processos operacionais 

de lavagem dos ônibus são similares, não havendo diferenciação na 

apresentação do diagrama de emergia. 
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Figura 17 – Diagrama de emergia das Empresas B e C . 

  

Na Figura 17 pode-se visualizar o funcionamento do setor de lavagem 

das empresas B e C, levando-se em consideração o fluxo emergético dos 

recursos do ambiente e os provenientes da economia. 

 

As Empresas B e C utilizam exclusivamente a água de poço 

artesiano, considerada como fonte de recursos recurso não-renovável (N). 

 

Mesmo que a água, após o seu uso, seja lançada a um corpo de rio 

ou ao coletor da rede pública, o tempo para realizar o ciclo hidrológico 

natural e fazer a descontaminação da água pelo meio ambiente é muito 

maior do que o tempo para o consumo e a oferta de água em uma escala 

temporal, pois todas as empresas estudadas localizam-se no município de 

São Paulo, onde a oferta de água é menor do que o consumo (MILARE 

1991). Por isso, consideraremos a água do poço artesiano em todos os 

cálculos, como recurso não-renovável (N). 
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Na tabela 6, foram contabilizadas todas as entradas requeridas para a 

implantação e funcionamento do sistema de lavagem de ônibus da Empresa 

B. 

Tabela 6 – Avaliação da Emergia do Sistema de Lavagem de ônibus 

da Empresa B. 

 

Nota Descrição 

U
n
i
d
a
d
e

C
l
a
s
s
e

Valor 
Emergia 

por 
unidade 
(se J/un) 

 

Emergia 
(seJ/ano) 

 
 

 Fase de Implantação      

1 Concreto g F 3,59E+06 1,54E+09 5,53E+15

2 Motores e bombas g F 2,70E+04 4,10E+09 1,11E+14

3 Aço g F 5,73E+04 2,77E+09 1,59E+14

4 PVC g F 8,25E+03 5,87E+09 4,84E+13

5 Borracha g F 4,27E+03 4,30E+09 1,84E+13

 Fase de Operação      

6 Sol J  7,66E+13 1,00E+00 7,66E+13

7 Evaporação(vento) g R 8,51E+08 1,45E+05 1,23E+14

8 Água de poço g N 1,70E+10 2,25E+05 3,83E+15

9 Mão-de-Obra J F 1,98E+07 7,38E+06 1,46E+14

10 Energia Elétrica J F 6,09E+10 1,65E+05 1,00E+16

11 Xampu g F 2,76E+06 2,65E+09 7,31E+15

12 Areia g F 2,60E+06 1,00E+09 2,60E+15

  Emergia total         2,99E+16

   Todas as notas da Tabela 6 estão explicadas no anexo A. 

A partir a contabilidade emergética mostrada da Tabela 6, verifica-se 

que a emergia total do sistema de lavagem de ônibus da Empresa B é de 

2,99E+16 seJ/ano. 
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Na tabela 7, foram contabilizadas todas as entradas requeridas para a 

implantação e funcionamento do sistema de lavagem de ônibus da Empresa 

C. 

Tabela 7 – Avaliação da Emergia do Sistema de Lavagem de ônibus 

da Empresa C. 

  

Nota Descrição 

U
n
i
d
a
d
e

C
l
a
s
s
e

Valor 
Emergia 

por 
unidade 
(se J/un) 

 

Emergia 
(seJ/ano) 

 

 Fase de Implantação      

1 Concreto g F 7,33E+06 1,54E+09 1,13E+16

2 Motores e bombas g F 2,61E+04 4,10E+09 1,07E+14

3 Aço g F 2,17E+05 2,77E+09 6,01E+14

4 PVC g F 8,25E+03 5,87E+09 4,84E+13

5 Borracha g F 2,14E+03 4,30E+09 9,20E+12

 Fase de Operação      

6 Sol J  1,71E+14 1,00E+00 1,71E+14

7 Evaporação(vento) g R 1,75E+09 1,45E+05 2,54E+14

8 Água de poço g N 3,50E+10 2,25E+05 7,88E+15

9 Mão-de-Obra J F 2,64E+07 7,38E+06 1,95E+14

10 Energia Elétrica J F 1,24E+11 1,65E+05 2,05E+16

11 Xampu g F 3,36E+06 2,65E+09 8,90E+15

12 Areia g F 2,60E+06 1,00E+09 2,60E+15

  Emergia total         5,23E+16

  Todas as notas da Tabela 7 estão explicadas no anexo A. 

A partir a contabilidade emergética mostrada da Tabela 7, verifica-se 

que a emergia total do sistema de lavagem de ônibus da Empresa C é de 

5,23E+16 seJ/ano. 
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A seguir são apresentados gráficos na figura 18, com os percentuais 

emergéticos de cada um dos sistemas de lavagem de ônibus das empresas 

estudadas, a partir a avaliação emergética das tabelas 5, 6 e 7. 

30%5%
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2%

2%
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13%
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34%

24%

9%2%  

15%

0%
17%

5%
3%

38%

22%
 

A 

B 

C 

Concreto Água de poço Água de reuso

Energia Eletrica Xampu Areia

Outros

 
Figura 18 – Proporções emergéticas do sistema de lavagem de ônibus das 

Empresas A, B e C. 

 

Observando-se a figura 18 nota-se que estão representados as 

porcentagens totais de emergia, de todos os recursos utilizados. 

 

Os valores mais expressivos para os três sistemas estudados são: o 

concreto, energia elétrica, xampu e os fluxos de água. 
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O percentual emergético de concreto é devido ao seu consumo na 

fase de implantação da ordem de E+06, bem como o valor de sua 

transformidade que é da ordem de E+09, para todos os sistemas estudados. 

 

Da mesma forma, o percentual da energia elétrica é expressivo nas 

três empresas, devido ao seu alto consumo durante a fase de operação dos 

sistemas estudados, da mesma ordem que o consumo de água (E+10), mas 

por sua transformidade ser da ordem de E+05, gerou-se uma emergia da 

ordem de E+16. 

 

Um outro recurso bastante significativo utilizado na operação dos três 

sistemas é o xampu devido ao alto valor de sua transformidade. Visto que a 

proporção de xampu utilizado nas lavagens de ônibus em relação à água, é 

10.000 vezes menor, mas sua transformidade é alta, da ordem de E+09, 

gera-se um alto valor emergético, da ordem de E+16. Verifica-se que este 

percentual é maior quanto mais simples forem as instalações e menor for o 

numero de lavagens por ano do sistema de lavagem de cada empresa. A 

mesma observação pode ser feita com relação à areia. 

 

Todos os percentuais discutidos até aqui são recursos provenientes 

da economia (F). 

 

Uma vez que para o funcionamento de todos os sistemas de lavagens 

de ônibus é necessário o uso de água, este recurso tem seu valor 

participativo do percentual emergético total, mas não é o maior valor 

percentual em nenhum dos sistemas estudados, seja a água de reuso 

(recurso renovável - R) para a Empresa A, ou a água do poço (recurso não 

renovável - N) nas Empresas B e C. 

Todas as outras entradas de recursos renováveis (R), não renováveis 

(N) e provenientes da economia (F) das empresas estão incluídas na 

categoria outros. 
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A seguir são apresentados gráficos na figura 19 com o total dos 

percentuais em massa de alguns dos recursos utilizados por cada um dos 

sistemas de lavagem de ônibus das empresas estudadas.  

 

Nota-se que, quando se faz uma avaliação tradicional dos recursos 

utilizados levando em conta somente as quantidades em massa de cada um 

deles, é apenas possível fazer considerações sobre os efeitos causados 

pelo aumento ou diminuição do uso de um determinado fluxo. 

 

A energia elétrica, a mão de obra ou os serviços do ambiente, como a 

evaporação, devem ser contabilizados em uma planilha diferente, já que são 

medidos com outras unidades (joules, homem-hora).  

 

Além disso, como este tipo de avaliação não considera as 

contribuições indiretas inerentes a cada um destes fluxos, a avaliação se 

limita às fronteiras do sistema e não representa o ambiente em que os 

sistemas estão inseridos.  
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Figura 19 – Proporções em massa e em emergia dos recursos de entrada do 

sistema de lavagem de ônibus das Empresas A, B e C. 

 

 A esquerda da figura 19 mostra-se as porcentagens em massa das 

quantidades de recursos de entrada, onde predominantemente os fluxos de 

água estão representados, devido aos seus altos valores de consumo 
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enquanto, que a soma de todos os outros recursos utilizados são pequenos, 

com valor percentual tendendo a zero, em todos os sistemas de lavagens 

estudados. 

 

À esquerda da figura 19 mostra-se os fluxos de água, para o sistema 

de lavagem de ônibus da Empresa A, onde a água de reuso tem o maior 

percentual (56%), sendo esta um recurso renovável (R), seguido pela água 

do poço (37%), recurso não renovável (N) e observa-se também a 

porcentagem da água de chuva (5%) um outro recurso renovável (R). 

Percebe-se claramente que a água do poço é o recurso com maior valor 

percentual (95%), recurso não renovável (N), para os sistemas de lavagem 

de ônibus das Empresas B e C. 

 

Enquanto que à direita da figura 19, mostra-se as porcentagens 

emergéticas dos mesmos recursos de entrada em massa mostrados à 

esquerda da figura 19, nota-se que o concreto tem o valor mais significativo, 

à fase de implantação de todos os sistemas de lavagem de ônibus. Na 

Empresa A, necessitou-se da construção de diversas edificações e 

reservatórios que são de concreto armado na ordem de E+07 g, e devido ao 

valor da transformidade do concreto ser da ordem E+9 seJ/g gerou um alto 

valor de emergia. 

 

No sistema de lavagem da Empresa A, existe uma contribuição da 

água de chuva (em massa, à esquerda da figura 19).  Para que esta 

contribuição fizesse parte do sistema de lavagem de ônibus, foi necessária a 

construção de obras civis (concreto), mas a contribuição em emergia da 

água de chuva não foi muito significativa, tendendo a zero em percentagem. 

Para a água de reuso também foram realizadas diversas obras civis, mas 

sua contribuição em emergia é bastante significativa. 

 

Os sistemas das Empresas B e C, possuem um percentual 

emergético de concreto bastante significativo, também devido à construção 

das edificações que são de concreto armado e ao valor de transformidade 

da ordem E+9 seJ/g.  
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O xampu também possui um valor de emergia significativo em todas 

as empresas estudadas, novamente chama-se atenção, para seu consumo 

em massa que é 10.000 vezes menor que o consumo de água, mas devido 

ao alto valor de sua transformidade, que é da ordem E+9 seJ/g, resultando 

nestas porcentagens emergéticas expressivas. É importante salientar que 

este percentual é maior quanto mais simples forem as instalações e menor 

for o numero de lavagens por ano do sistema de lavagem de cada empresa 

estudada. 

 

O valor percentual emergético da areia varia de forma similar ao valor 

percentual do xampu. Quanto mais simples forem as instalações e menor for 

o numero de lavagens por ano do sistema de lavagem de cada empresa, 

maior será o valor percentual emergético da areia.  

 

A transformidade areia possui a mesma ordem de grandeza do 

concreto que é E+9 seJ/g, mas o consumo de areia é significativamente 

menor do que ao do concreto, mesmo quando se considera o tempo de 

amortização de 25 anos. 

 

Os percentuais em massa dos fluxos de água mostrados a esquerda 

da figura 19, predominam enquanto que outros valores percentuais em 

massa tendem a zero. O mesmo não ocorre para estes mesmos fluxos de 

água a direita da figura 19, uma vez que no cálculo das emergias foram 

considerados tanto os recursos diretos, como os indiretos para a obtenção 

de cada fluxo de entrada nos sistemas estudados.    

 

A seguir, a Tabela 8 demonstra os valores da contabilidade 

emergética e os indicadores emergéticos das três empresas, para melhor 

ilustrar os ganhos ambientais. No valor da emergia total na empresa A está 

considerada a soma da emergia do sistema de lavagem e a emergia da 

ETE, como citado anteriormente. 
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Tabela 8 – Contabilidade emergética dos recursos nas Empresas A, B e C. 

 

Entradas de Recursos 
 

Un 
 

Empresa 
A 

Empresa 
B 

Empresa 
C 

Recursos Renováveis [R] seJ 3,98E+16 1,23E+14 2,54E+14

Recursos Não Renováveis [N] seJ 8,78E+15 3,83E+15 7,88E+15

Recursos Pagos [F] seJ 1,67E+17 2,60E+16 4,42E+16

Recursos Locais [I] seJ 4,86E+16 3,98E+15 8,13E+15

Emergia Total [Y] seJ 2,16E+17 2,99E+16 5,23E+16

      Esta tabela apresenta o resumo emergético das Tabelas 4 , 6 e 7. 

 

A seguir, os recursos renováveis (R), os recursos não-renováveis (N), 

os recursos provenientes da economia (F) e os recursos locais (I) do sistema 

de lavagem de ônibus de cada empresa são comparados graficamente em 

relação a sua emergia total (Y), como mostra a figura 20. 
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Figura 20 - Recursos renováveis (R), não-renováveis (N), pagos (F) e 

locais (I) em relação a sua emergia total do sistema de lavagem de ônibus 

das Empresas A, B e C. 

 

No caso das lavagens de ônibus das empresas analisadas verificou-

se que os processos de lavagens de ônibus são bastante parecidos, no 

tocante ao desenvolvimento das distintas etapas do processo, bem como a 

estrutura central das instalações do sistema de lavagem. 

 

A diferença entre as empresas está no uso de recursos renováveis 

(R), tais como o reuso da água e a captação de água de chuva em uma das 

empresas, pois todas as três empresas analisadas utilizam água de poço 

artesiano (recurso não renovável – N). 
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Observando a figura 20, nota-se que a Empresa A faz uso de uma 

parcela considerável de recursos renováveis (R). Os recursos não 

renováveis (N) somam 2,5% na Empresa A, enquanto que nas Empresas B 

e C, pode-se observar que os recursos renováveis (R), representam uma 

parcela desprezível aos demais recursos. 

 

Para as três empresas, os recursos locais (I = N + R) representam 

uma parcela pequena em relação aos recursos pagos (F), mesmo sabendo-

se que toda a água utilizada para a lavagem dos ônibus é um recurso  local 

(I), seja esta água proveniente de poço artesiano, que consideramos recurso 

não-renovável (N), a água de reuso ou da captação da água de chuva 

recurso renovável (R). 

 

Com os percentuais dos recursos utilizados em cada um dos sistemas 

de lavagem de ônibus das empresas estudas, calculou-se os indicadores 

emergéticos, mostrados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Indicadores Emergéticos da Empresas A, B e C. 

 

Indicadores Emergéticos 
 

Empresa 
A 

Empresa 
B 

Empresa 
C 

Rendimento Emergético [EYR] 1,29 1,15 1,18

Investimento Emergético (EIR) 3,43 6,58 5,44

Impacto Ambiental [ELR] 4,41 241,49 205,22

Índice de Sustentabilidade [SI ] 0,30 0,01 0,01

Percentual de Energia renovável [%R] 18,43 0,41 0,48

    Esta tabela apresenta o resumo dos índices emergéticos, calculados pela 

ferramenta do diagrama triangular.  

 

Segundo Brown e Ulgiati (2002) altos valores (>5) de rendimento 

emergético (EYR) indicam bom aproveitamento dos recursos locais. Todos 

os sistemas de lavagem de ônibus apresentam valores de rendimento 

emergético abaixo de 2, valor do rendimento emergético (EYR) da empresa 
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A é o maior dentre as empresas, indicando que a Empresa A é mais 

competitiva que as demais, possuindo melhor habilidade de utilizar os 

recursos locais (I). 

 

O investimento emergético (EIR) valora se o processo utiliza bem o 

investimento efetuado pelo sistema econômico (F), em confronto com o uso 

dos recursos locais (I). Se o valor de EIR é baixo, o índice indica que o 

processo será competitivo no mercado, pois poderá ter um custo inferior, já 

que recebe um maior percentual de entrada emergética gratuita do meio 

ambiente com relação ao investimento econômico efetuado. 

 

O sistema de lavagem de ônibus da Empresa A necessitou de uma 

maior parcela de recursos econômicos (F) para a implantação de sua infra-

estrutura, mas o valor do investimento emergético (EIR) é menor em 

comparação aos valores das Empresas B e C, pois o sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa A utiliza também uma parcela maior de recursos locais 

(I), o que torna a Empresa A mais competitiva em comparação com as 

empresas B e C. 

 

O índice da carga ambiental (ELR) pode proporcionar informações 

adicionais do investimento emergético (EIR). Ele expressa o uso dos 

recursos ambientais pelo sistema. Quando o valor da carga ambiental (ELR) 

é baixo, há um pequeno estresse ambiental, e ao contrário, quando o valor 

da carga ambiental ( ELR) aumenta, acontece um grande estresse ambiental 

(Brown e Ulgiati, 2002). 

 

Observando a tabela 9, nota-se que o valor da carga ambiental (ELR) 

da Empresa A possui um valor moderado de 4,41 estando entre 3 a 10, 

enquanto que os valores da carga ambiental (ELR) das Empresas B e C, são 

muito altos, indicando que as entradas de energias não renováveis são 

concentradas. 

 

Segundo Brown e Ulgiati (2002) valores de SI menores que 1 são 

indicativos de produtos ou processos que não são sustentáveis em longo 
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prazo. Sistemas com valores maiores que 1 indicam produtos e processos 

que dão contribuições sustentáveis para a economia. A 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. 

 

Para os sistemas de lavagem de ônibus das empresas B e C, o índice 

de sustentabilidade aproxima-se a zero, indicando serem insustentáveis ao 

longo prazo, enquanto que o sistema de lavagem de ônibus da empresa A 

possui um índice de sustentabilidade de 0,42 o que indica também não ser 

sustentável a longo prazo, mais é melhor do que as duas outras empresas. 

 

Processos que possuem um alto valor percentual de energia 

renovável são sustentáveis. Novamente, a empresa A destaca-se entre as 

demais, pelo seu percentual de energia renovável, que é de 18,43%, 

estando de acordo com o protocolo de Kyoto, que estabelece que até 2010, 

o uso de fontes de energia renovável deve alcançar 10 % (BRAGA e 

colaboradores 2002). 

 

A visualização por meio da ferramenta diagrama triangular, mostra as 

contribuições ambientais com a análise emergética, do sistema de lavagem 

de ônibus de cada uma das empresas. 

 

A figura 21 ilustra, por meio da localização de pontos no diagrama 

triangular, que a Empresa A utiliza mais recursos renováveis (R), enquanto 

as Empresa B e C utilizam mais recursos pagos (F). O ponto que representa 

a Empresa A, localiza-se mais afastado da base do triangulo, tendendo 

aproximar-se do vértice dos recursos renováveis ( R ), enquanto que os 

pontos que representam as Empresas B e C, localizam-se na base do 

triangulo, bem próximos ao vértice dos recursos pagos ( F ). 

 

O diagrama triangular, visualizado na figura 21, os sistemas de 

lavagem de ônibus das Empresas A, B e C e a linha de sustentabilidade. 

Neste diagrama a ETE não foi considerada. Os três sistemas apresentam 
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sustentabilidade abaixo de 1. Deve-se ressaltar que a lavagem de ônibus é 

um serviço entre os vários que existem nas empresas de transporte. Desta 

forma, à referência à sustentabilidade do sistema de lavagem está restrita à 

definição do SI, ou seja, à relação entre o aproveitamento dos recursos 

(EYR) e a carga imposta ao ambiente (ELR).   

 

Renovável

PagasNão Renovável

A

BC

SI = 1

Renovável

PagasNão Renovável

A

BC

SI = 1

 
Figura 21 – Diagrama triangular com a localização dos pontos que 

representam os sistemas de lavagem de ônibus das Empresas A, B e C, no 

que se refere à utilização de recursos renováveis, não-renováveis e pagos e 

a linha de sustentabilidade igual a 1 (um). 

 

O ponto simérgico, associado à propriedade de composição de 

misturas do diagrama de fases e utilizado para determinar as características 

da combinação de dois ou mais processos, foi utilizado para ilustrar a 

associação do sistema de lavagem de ônibus da Empresa A com sua 

estação de tratamento de efluentes (ETE), uma vez que esta é necessária 

para seu funcionamento, como mostra a figura 22. 

 

Com a utilização do ponto simérgico, nota-se por meio do diagrama 

triangular apresentado na figura 22, que o índice de sustentabilidade do 

sistema de lavagem de ônibus da Empresa A diminui de 0,42 para 0,30 
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refletindo sua associação com a estação de tratamento de efluentes (ETE 

A). 

Renovável

PagasNão Renovável

A

BC

SI = 0,30
Simergia

Renovável

PagasNão Renovável

A

BC

SI = 0,30
Simergia

 
 

Figura 22 – Índice de sustentabiliade do ponto simérgico da Empresa A 

associada com a ETE A. 

  

Com a intenção de melhorar as relações ambientais dos sistemas de 

lavagem de ônibus das Empresas B e C, foi realizada uma simulação para 

estas duas empresas, que utilizam atualmente o processo convencional, 

onde nesta simulação fez-se captação da água de chuva, para tanto foram 

computadas todas as novas entradas de recursos ambientais e provenientes 

da economia de cada sistema de lavagem de ônibus das Empresas B e C, 

tanto para sua implantação, bem como operação. 

 

A seguir está representado na figura 23 o novo fluxograma 

emergético do sistema de lavagem de ônibus das Empresas B e C. 
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Água de
chuva 

Figura 23 – Diagrama de emergia das Empresas B e C, com 

simulação de captação de água de chuva. 

  

Analisando a infra-estrutura de cada empresa verificou-se que a 

captação, armazenamento e uso da água de chuva é possível. 

  

Durante a análise observou-se que ambas empresas possuem áreas 

consideráveis de cobertura, como pôde ser observado na tabela 3, sendo 

que estas coberturas, já possuem calhas e condutores pluviais até o chão, 

cabendo realizar adequações apenas para conduzir e armazenar a água de 

chuva. 

   

Nas tabelas 10 e 11, foram contabilizadas todas as entradas 

requeridas para implantação e funcionamento dos novos sistemas de 

lavagem de ônibus das Empresas B e C, com a simulação para fazer-se uso 

da água de chuva. 
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Tabela 10 – Avaliação da Emergia com simulação do uso da água de 

chuva do Sistema de Lavagem de ônibus da Empresa B. 

 

Nota Descrição 

U
n
i
d
a
d
e

C
l
a
s
s
e

Valor 
Emergia 

por 
unidade 
(se J/un) 

 

Emergia 
(seJ/ano) 

 
 

 Fase de Implantação      

1 Concreto g F 3,59E+06 1,54E+09 5,53E+15

2 Motores e bombas g F 2,70E+04 4,10E+09 1,11E+14

3 Aço g F 5,73E+04 2,77E+09 1,59E+14

4 PVC g F 8,25E+03 5,87E+09 4,84E+13

5 Borracha g F 4,27E+03 4,30E+09 1,84E+13

 Fase de Operação      

6 Sol J  7,66E+13 1,00E+00 7,66E+13

7 Evaporação(vento) g R 8,51E+08 1,45E+05 1,23E+14

8 Água de poço g N 000E+00 2,25E+05 000E+00

9 Mão-de-Obra J F 1,98E+07 7,38E+06 1,46E+14

10 Energia Elétrica J F 6,09E+10 1,65E+05 1,00E+16

11 Xampu g F 2,76E+06 2,65E+09 7,31E+15

12 Areia g F 2,60E+06 1,00E+09 2,60E+15

  Simulação     

13 Concreto g F 4,24E+06 1,54E+09 6,53E+15

14 PVC g F 2,47E+04 5,87E+09 1,45E+14

15 Água de poço g N 1,33E+10 2,25E+05 2,99E+15

16 Água de chuva g R 3,73E+09 1,57E+05 5,86E+14

 Emergia total     3,63E+16

   Todas as notas da Tabela 10 estão explicadas no anexo A. 
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Tabela 11 – Avaliação da Emergia com simulação do uso da água de 

chuva do Sistema de Lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Nota Descrição 

U
n
i
d
a
d
e

C
l
a
s
s
e

Valor 
Emergia 

por 
unidade 
(se J/un) 

 

Emergia 
(seJ/ano) 

 

 Fase de Implantação      

1 Concreto g F 7,33E+06 1,54E+09 1,13E+16

2 Motores e bombas g F 2,61E+04 4,10E+09 1,07E+14

3 Aço g F 2,17E+05 2,77E+09 6,01E+14

4 PVC g F 8,25E+04 5,87E+09 4,84E+13

5 Borracha g F 2,14E+03 4,30E+09 9,20E+12

 Fase de Operação      

6 Sol J  1,71E+14 1,00E+00 1,71E+14

7 Evaporação(vento) g R 1,75E+09 1,45E+05 2,54E+14

8 Água de poço g N 000E+00 2,25E+05 000E+00

9 Mão-de-Obra J F 2,64E+07 7,38E+06 1,95E+14

10 Energia Elétrica J F 1,24E+11 1,65E+05 2,05E+16

11 Xampu g F 3,36E+06 2,65E+09 8,90E+15

12 Areia g F 2,60E+06 1,00E+09 2,60E+15

  Simulação     

13 Concreto g F 4,24E+06 1,54E+09 6,53E+15

14 PVC g F 2,47E+04 5,87E+09 1,45E+14

15 Água de poço g N 2,90E+10 2,25E+05 6,53E+15

16 Água de chuva g R 6,00E+09 1,57E+05 9,42E+14

 Emergia total     5,86E+16

   Todas as notas da Tabela 11 estão explicadas no anexo A. 
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A seguir são apresentados gráficos na Figura 24, com o novo total 

dos percentuais em massa dos recursos utilizados nas empresas B e C, 

para a simulação do uso da água de chuva.  
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Figura 24 – Proporções em massa dos recursos de entrada do sistema de 

lavagem de ônibus das Empresas B e C. À esquerda: sistema em operação 

e à direita: sistema simulando a captação de água de chuva.  

  

A esquerda da figura 24 mostra as porcentagens em massa das 

quantidades de recursos de entrada atuais da Empresas B e C, onde 

predominantemente os fluxos de água estão representados, devido aos seus 

altos valores de consumo enquanto, que a soma de todos os outros recursos 
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utilizados tendem a zero. A água do poço é o recurso com maior valor 

percentual (95%) nestes sistemas. 

 

Com a simulação da captação de água de chuva as porcentagens em 

massa das quantidades de recursos de entrada nas Empresas B e C, 

modificam-se como mostra a direita da figura 24. O percentual da água do 

poço (recurso não renovável – N) permanece sendo o mais expressivo, mas 

há uma parcela de contribuição da água de chuva (recurso renovável – R), 

de 34 % para a Empresa B e de 10 % para a Empresa C, considerando as 

áreas de cobertura existentes. 

  

Os novos índices emergéticos das Empresas B e C foram e 

comparados com os índices da Empresa A, como mostra a tabela 12. 

 

Tabela 12 – Indicadores Emergéticos considerando o uso da água de 

chuva para as Empresas B e C. 

 

Indicadores Emergéticos 
 

Empresa 
B 

Empresa 
C 

Rendimento Emergético [EYR] 1,11 1,15 

Investimento Emergético (EIR) 8,82 6,59 

Impacto Ambiental [ELR] 50,27 48,01 

Índice de Sustentabilidade [SI ] 0,02 0,02 

Percentual de Energia renovável [%R] 1,95 2,05 

      Esta tabela apresenta o resumo dos índices emergéticos, calculados 

pela ferramenta do diagrama triangular.  

  

Analisando-se a tabela 12 verifica-se o uso da água de chuva muda 

os valores de todos os índices que podem ser comparados aos valores dos 

mesmos índices mostrados na tabela 9. 

  

O índice que mostra uma expressiva melhora foi o de impacto ambiental 

(ELR), reduzindo seu valor de 241,49 para 50,27 para Empresa B, e de 
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205,27 para 48,01 para a Empresa C, resultando em aumento da 

sustentabilidade dos sistemas, como mostra a figura 25, com a 

representação no diagrama triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Diagrama triangular com a localização dos pontos que 

representam os sistemas de lavagem de ônibus das Empresas A, B e C, e 

os pontos que representam os sistemas de lavagem de ônibus com 

simulação da água de chuva nas Empresas B’ e C’, no que se refere à 

utilização de recursos renováveis, não-renováveis e pagos. À direita se 

observa uma ampliação da área demarcada com linha pontilhada. 

 

Analisando a figura 25, observa-se um distanciamento dos pontos B’ 

e C’, da base do diagrama triangular, diferente dos pontos B e C, o que 

indica uma melhora dos sistemas de lavagem de ônibus, fazendo-se uso da 

água de chuva. 

 

Se há intenção de se alcançar a sustentabilidade, devem se incluir as 

interações com o ambiente por períodos maiores de tempo e também 

considerar um espaço mais abrangente, para além das vizinhanças da 

empresa. Ou seja, deve-se levar em conta não só o processo em si, mas 

também sua interação com o ambiente. Nas figuras 14 e 17 pode-se 

observar um fluxo, que deixa os processos e retorna ao ambiente. No caso 

do processo convencional (Empresas B e C), o fluxo é o efluente do 

processo de lavagem, composto por água, poeira, xampu e óleos. No caso 
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da Empresa A, considera-se o fluxo de água perdida no processo de 

lavagem. 

 

Considerando apenas o xampu utilizado, pode-se calcular a demanda 

teórica de oxigênio (DToO), ou seja, a quantidade de oxigênio do ambiente 

necessária para oxidar o xampu presente no efluente, o dodecil benzeno 

sulfanato de trietanolamina. A equação de oxidação neste caso é: 

 

C24H45O6SN.H2O + 46 O2 => 24CO2 + 47/2 H2O + SO2 + NO2

 

Conhecendo-se a massa molar dos reagentes, pode-se calcular que 

são necessários 46 mols (1472 g) de oxigênio para oxidar 1 mol de xampu 

(493 g). A DToO será portanto: 

 

DToO = (1472/493) = 2,985 g L-1

 

Com o valor da DToO e sabendo-se a massa de xampu em cada 

fluxo, ter-se-á a quantidade de oxigênio necessária para oxidar o xampu 

lançado nos efluentes de cada empresa, como mostra a tabela 13. 

 

Importante lembrar que nas Empresas B e C, os efluentes são 

descartados em sua totalidade. Na Empresa A, onde há reuso de água, a 

quantidade de efluente que irá para o ambiente agregado de xampu é de 

20% apenas, correspondente à perda no sistema de lavagem de ônibus.  

   

Tabela 13 – Massa de oxigênio necessária para o ambiente oxidar o 

xampu lançado no efluente. 

 

Empresa DtoO (g L-1) Xampu  (g) Oxigênio  (g) 

A 2,985 1,65E+06 4,93E+06 

B 2,985 2,76E+06 8,24E+06 

C 2,985 3,36E+06 1,00E+07 
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Com os valores de oxigênio necessários para o ambiente oxidar o 

xampu lançado nos efluentes de cada empresa, realizou-se uma nova 

análise emergética e dos índices emergéticos, com a inclusão dos serviços 

ambientais e comparou-se com os índices emergéticos já existentes dos 

sistemas de lavagem de ônibus das empresas estudas, como mostra a 

tabela 14. 

 

Tabela 14 – Indicadores Emergéticos incluindo ou não o oxigênio do 

ambiente. 

 

Indicadores Emergéticos A Aamb B BBamb C Camb

Rendimento Emerg. (EYR) 1,29 1,29 1,15 1,15 1,18 1,18

Investimento Emerg. (EIR) 3,43 3,44 6,58 6,69 5,44 5,50

Impacto Ambiental (ELR) 4,41 4,42 241,49 244,93 205,27 207,30

Índice Sustentabilid.(SI ) 0,30 0,30 0,01 0,00 0,01 0,01

Perc. de Energia ren. (%R) 18,43 18,43 0,41 0,41 0,48 0,48

      Esta tabela apresenta o resumo dos índices emergéticos, calculados 

pela ferramenta do diagrama triangular.  

  

Analisando-se a tabela 14, verifica-se em todas as empresas a 

variação dos indicadores não é significativa. Com a inclusão dos serviços do 

ambiente, o rendimento emergético (EYR) não varia e o índice de 

sustentabilidade (SI) também não mostra variação. Entretanto, o fluxo de 

oxigênio tem emergia cem vezes menor que a emergia total dos sistemas B 

e C e mil vezes menor que o da empresa A. Desta forma, pode-se afirmar 

que, no caso da lavagem de ônibus, a contribuição dos serviços do ambiente 

para decompor os poluentes é muito menor que a contribuição deste mesmo 

ambiente para fornecer de recursos para o funcionamento do sistema. 
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Concluindo este estudo, verificou-se que com a avaliação emergética 

dos sistemas de lavagem de ônibus das empresas estudadas, obteve-se 

sucesso na comparação dos distintos sistemas, objetivo deste estudo com 

uma abordagem sistêmica. 

 

Conclui-se que todos os sistemas de lavagem de ônibus estudados 

não são sustentáveis em longo prazo e não trazem ganho ambiental. 

 

O sistema de lavagem de ônibus da Empresa A é o melhor dentre os 

três sistemas estudados, pois se aproxima da imitação de um ecossistema, 

enfatizando a ciclagem, a minimização dos resíduos gerados e a reutilização 

dos resíduos como matéria prima utilizada no próprio sistema (água). Além 

disso, há melhor controle dos materiais retirados da natureza e dos resíduos 

descartados no ambiente, preservando as reservas naturais e eliminando o 

despejo de substâncias que necessitam dos serviços do ambiente para sua 

absorção. 

 

Conclui-se também que, mesmo que se faça uso das águas pluviais, 

os sistemas de lavagem de ônibus, não atingirão a sustentabilidade atingida 

pela Empresa A, pois esta sustentabilidade depende do reuso da água.  

 

Nas três empresas há ainda possibilidade de melhorias. Deve-se ter 

atenção a um consumo menor de energia elétrica, utilizando melhor as áreas 

das empresas para construir sistemas hidráulicos que trabalhem por 

gravidade, o que deve aumentar a sustentabilidade dos sistemas. 
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Apresenta-se a seguir sugestões para trabalhos futuros. 

 

Verificar o trabalho realizado pelo ambiente, entre os efluentes 

lançados nos coletores da rede pública em comparação aos efluentes 

lançados diretamente em um corpo de rio. 

 

Desenvolver e analisar um sistema de lavagem de ônibus hipotético, 

o qual utilize menos recursos possíveis, sejam estes recursos renováveis 

(R), não renováveis (N) e provenientes da economia (F), para os padrões 

estudados. 

 

Desenvolver e analisar um sistema de lavagem de ônibus hipotético 

que priorize a limpeza no interior dos ônibus, em contrapartida à limpeza 

externa, havendo um melhor equilíbrio destas necessidades. 
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ANEXO A 
 

Cálculos iniciais das fases de implantação das instalações e operação dos 

sistemas de lavagens das empresas A, B, e C, e também da implantação e 

operação da estação de tratamento de efluentes (ETE) da empresa A. 

 

Detalhamento dos cálculos estão nos Anexos B e C, no Anexo B estão os 

cálculos para a fase de implantação dos sistemas e no Anexo C estão os 

cálculos para a fase de operação dos sistemas. 
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE) DA EMPRESA A. 

Tabela A –1. Avaliação da Emergia da Estação de Tratamento de Efluentes 

(ETE) da Empresa A, da tabela – 4. 

 
Nota Implantação  

1 Concreto (Depreciação em 25 anos – THOMSON 2004) 

 Volume 40,26 m3

 Massa total =(40,26 m3)*(2,65*106 g/m3)/(25 anos) 

  = 4,28*106 g 

2 Motores e bombas (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 117 kg 

 Massa total =(117 kg)*(1*103 g/kg)/(10anos) 

  = 1,17*104 g 

3 Aço (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 2,44 t 

 Massa total =(2,44 t)*(1*106 g/t)/(10 anos) 

  = 2,44*105 g 

   

4 Cobre (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 185 kg 

 Massa total =(185 kg)*(1*103 g/kg)/(10 anos) 

  = 1,85*104 g 

 Operação  

5 Mão-de-Obra  

 Total homens-dias 365 dias trabalhados 

 Nec.Diárias Met.Hum 2,50 *103 kcal/dia por homem 

 Entrada total energia =(365 dias)*(2,50*103 kcal/dia)*(4,186 J/kcal) 

  = 3,82*106 J 

   

6 Energia Elétrica  

 Uso total 4,14*104 kWh/ano 

 Energia total =(4,14*104 kWh/ano)*(3,6*106 J/kWh) 

  = 1,50*1011 J/ano 
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Continuação da tabela A –1. 

7 Produtos químicos  

 Massa 4,2 t 

 Massa total =(4,2 t)*(1*106 g/t) 

  = 4,2*106 g 

 Cálculos detalhados nos anexos B e C. 
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SISTEMA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESA A. 

Tabela A – 2. Avaliação da Emergia do Sistema de Lavagem de ônibus da 

Empresa A, da Tabela – 5. 

Nota Implantação  

1 Concreto (Depreciação em 25 anos – THOMSON 2004) 

 Volume 319,56 m3

 Massa total =(319,56 m3)*(2,65*106 g/m3)/(25 anos) 

  = 3,39 *107 g 

   

2 Motores e bombas (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 612 kg 

 Massa total =(612 kg)*(1*103 g/kg)/(10anos) 

  = 6,12*104 g 

   

3 Aço (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 3,11 t 

 Massa total =(3,11 t)*(1*106 g/t)/(10 anos) 

  = 3,11*105 g 

   

4 PVC (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 66 kg 

 Massa total =(66 kg)*(1*103 g/kg)/(10 anos) 

  = 6,60*103 g 

   

5 Borracha (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 42,7 kg 

 Massa total =(42,7 kg)*(1*103 g/kg)/(10 anos) 

  = 4,27*103 g 

   

6 Cobre (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 570 kg 

 Massa total =(570 kg)*(1*103 g/kg)/(10 anos) 

  = 5,70*104 g 
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Continuação da Tabela A – 2. 

7 Água do poço (Perda para o sistema em 4 anos – Considerado) 

 Volume =(8,27*107 l)/(4 anos) 

 Energia =(2,07*107 l)*(1*103 g/l) 

  = 2,07*1010 g 

 Operação  

8 Sol  

 Área dos ônibus 2,17*107 m2/ano 

 Insolação média 4,14 kWh/m2

 Energia =(2,17*107 m2/ano)*(4,14 kWh/m2)*(3,6*106 J/kWh) 

  = 3,23*1014 J 

   

9 Evaporação   

 Vol. Água de arraste 20 l/lav 

 Massa total =(20 l/lav)*(1*103 g/l)*(2,07*105 lav/ano) 

  = 4,14*109 g 

   

10 Água do poço  

 Volume 1,83*107 l/ano 

 Massa total =(1,83*107 l/ano)*(1*103 g/l)*(1 ano) 

  = 1,83*1010 g 

   

11 Água de chuva  

 Volume 4,86*106 l/ano 

 Massa total =(4,86*106 l/ano)*( 1*103 g/l)*(1 ano) 

  = 4,86*109 g 

   

12 Água de reuso  

 Volume 5,95*107 l/ano 

 Massa total (5,95*107 l/ano)*(1m3/ano*4,2 J/g *103 g/m3) 

  2,45*1011 J 
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Continuação da Tabela A – 2. 

13 Mão-de-Obra  

 Total homens-dias 5,04*103 dias trabalhados 

 Nec.Diárias Met.Hum 2,50 *103 kcal/dia por homem 

 Entrada total energia =(5,04*103 dias)*(2,50*103 kcal/dia)*(4,186 J/kcal) 

  = 5,27*107 J 

   

14 Energia Elétrica  

 Uso total 7,78*104 kWh/ano 

 Energia total =(7,78*104 kWh/ano)*(3,6*106 J/kWh) 

  = 2,83*1011 J/ano 

   

15 Xampu  

 Vol.total de água 7,73*107 l/ano 

 Água com xampu 1 % do volume total (Considerado) 

 Diluição do xampu 1/100 

 Massa total =(7,73*107 l/ano)*(1*103 g/l)*(0,01)*(0,01) 

  = 7,73*106 g 

   

16 Areia  

 Volume 2 m3 

 Massa total =(2 m3)*(1,3*106 g/m3) 

  = 2,60*106 g 

 Cálculos detalhados nos anexos B e C. 
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SISTEMA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESA B. 

Tabela A – 3. Avaliação da Emergia do Sistema de Lavagem de ônibus da 

Empresa B, tabelas – 6 e 10. 

Nota Implantação  

1 Concreto (Depreciação em 25 anos – THOMSON 2004) 

 Volume 33,88 m3

 Massa total =(33,88 m3)*(2,65*106 g/m3)/(25 anos) 

  = 3,59*106 g 

   

2 Motores e bombas (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 270 kg 

 Massa total =(270 kg)*(1*103 g/kg)/(10anos) 

  = 2,70*104 g 

   

3 Aço (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 0,573 t 

 Massa total =(0,573 t)*(1*106 g/t)/(10 anos) 

  = 5,73*104 g 

   

4 PVC (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 82,50kg 

 Massa total =(82,50 kg)*(1*103 g/kg)/(10 anos) 

  = 8,25*103 g 

   

5 Borracha (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 42,7 kg 

 Massa total =(42,7 kg)*(1*103 g/kg)/(10 anos) 

  = 4,27*103 g 
 Operação  
6 Sol  
 Área dos ônibus 5,14*106 m2/ano 

 Insolação média 4,14 kWh/m2

 Energia =(5,14*106 m2/ano)*(4,14 kWh/m2)*(3,6*106 J/kWh) 

  = 7,66*1013 J 
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Continuação da Tabela A – 3. 

7 Evaporação   

 Vol. Água de arraste 15 l/lav 

 Massa total =(15 l/lav)*(1*103 g/l)*(5,67*104 lav/ano) 

  = 8,51*108 g 

8 Água do poço  

 Volume 1,70*107 l/ano 

 Massa total =(1,70*107 l/ano)*(1*103 g/l) 

  = 1,70*1010 g 

   

9 Mão-de-Obra  

 Total homens-dias 1,90*103 dias trabalhados 

 Nec.Diárias Met.Hum 2,50 *103 kcal/dia por homem 

 Entrada total energia =(1,90*103 dias)*(2,50*103 kcal/dia)*(4,186 J/kcal) 

  = 1,98*107 J 

   

10 Energia Elétrica  

 Uso total 1,69*104 kWh/ano 

 Energia total =(1,69*104 kWh/ano)*(3,6*106 J/kWh) 

  = 6,09*1010 J/ano 

   

11 Xampu  

 Vol.total de água 1,69*107 l/ano 

 Água com xampu 0,65 % do volume total (considerado) 

 Diluição do xampu 1/40 

 Massa total =(1,69*107 l/ano)*(1*103 g/l)*(0,0065)*(0,025) 

  = 2,76*106 g 

   

12 Areia  

 Volume 2 m3

 Massa total =(2 m3)*(1,3*106 g/m3) 

  = 2,60*106 g 

 Cálculos detalhados nos anexos B e C. 
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Continuação da Tabela A – 3. 

 Simulação  

13 Concreto (Depreciação em 25 anos – THOMSON 2004) 

 Volume 40,00 m3

 Massa total =(40,00 m3)*(2,65*106 g/m3)/(25 anos) 

  = 4,24*106 g 

14 PVC (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 247,00kg 

 Massa total =(247,00 kg)*(1*103 g/kg)/(10 anos) 

  = 2,47*104 g 

15 Água de chuva  

 Volume 3,73*106 l/ano 

 Massa total =(3,73*106 l/ano)*( 1*103 g/l)*(1 ano) 

  = 3,73*109 g 

16 Água do poço  

 Volume 1,33*107 l/ano 

 Massa total =(1,33*107 l/ano)*(1*103 g/l) 

  = 1,33*1010 g 

 Cálculos detalhados no anexo E. 
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SISTEMA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESA C. 

Tabela A – 4. Avaliação da Emergia do Sistema de Lavagem de ônibus da 

Empresa C, tabelas – 7 e 11. 

Nota Implantação  

1 Concreto (Depreciação em 25 anos – THOMSON 2004) 

 Volume 69,29 m3

 Massa total =(69,29 m3)*(2,65*106 g/m3)/(25 anos) 

  = 7,33*106 g 

   

2 Motores e bombas (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 261 kg 

 Massa total =(261 kg)*(1*103 g/kg)/(10anos) 

  = 2,61*104 g 

   

3 Aço (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 2,17 t 

 Massa total =(2,17 t)*(1*106 g/t)/(10 anos) 

  = 2,17*105 g 

   

4 PVC (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 82,50 kg 

 Massa total =(82,50 kg)*(1*103 g/kg)/(10 anos) 

  = 8,25*103 g 

   

5 Borracha (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 21,40 kg 

 Massa total =(21,40 kg)*(1*103 g/kg)/(10 anos) 

  = 2,14*103 g 
 Operação   
6 Sol  
 Área dos ônibus 1,15*107 m2/ano 

 Insolação média 4,14 kWh/m2

 Energia =(1,15*107 m2/ano)*(4,14 kWh/m2)*(3,6*106  J/kWh) 

  = 1,71*1014 J 
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Continuação da Tabela A – 4. 

7 Evaporação  

 Vol. Água de arraste 20 l/lav 

 Massa total =(20 l/lav)*(1*103 g/l)*(87,50*104 lav/ano) 

  = 1,75*109 g 

   

8 Água do poço  

 Volume 3,50*107 l/ano 

 Massa total =(3,50*107 l/ano)*(1*103 g/l)*(1 ano) 

  = 3,50*1010 g 

   

9 Mão-de-Obra  

 Total homens-dias 2,52*103 dias trabalhados 

 Nec.Diárias Met.Hum 2,50 *103 kcal/dia por homem 

 Entrada total energia =(2,52*103 dias)*(2,50*103 kcal/dia)*(4,186 J/kcal) 

  = 2,64*107 J 

10 Energia Elétrica  

 Uso total 3,44*104 kWh/ano 

 Energia total =(3,44*104 kWh/ano)*(3,6*106 J/kWh) 

  = 1,24*1011 J/ano 

   

11 Xampu  

 Vol.total de água 4,22*107 l/ano 

 Água com xampu 0,8 % do volume total (considerado) 

 Diluição do xampu 1/100 

 Massa total =(4,22*107 l/ano)*(1*103 g/l)*(0,008)*(0,01) 

  = 3,36*106 g 

   

12 Areia  

 Volume 2 m3

 Massa total =(2 m3)*(1,3*106 g/m3) 

  = 2,60*106 g 

 Cálculos detalhados nos anexos B e C. 
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Continuação da Tabela A – 4. 

 Simulação  

13 Concreto (Depreciação em 25 anos – THOMSON 2004) 

 Volume 40,00 m3

 Massa total =(40,00 m3)*(2,65*106 g/m3)/(25 anos) 

  = 4,24*106 g 

14 PVC (Depreciação em 10 anos – THOMSON 2004) 

 Massa 247,00kg 

 Massa total =(247,00 kg)*(1*103 g/kg)/(10 anos) 

  = 2,47*104 g 

15 Água de chuva  

 Volume 6,00*106 l/ano 

 Massa total =(6,00*107 l/ano)*(1*103 g/l) 

  = 6,00*1010 g 

16 Água do poço  

 Volume 2,90*107 l/ano 

 Massa total =(2,90*107 l/ano)*(1*103 g/l) 

  = 2,90*1010 g 

 Cálculos detalhados no anexo E. 

 



ANEXO B 
 

Cálculos detalhados na fase de implantação das instalações dos sistemas 

de lavagens das empresas A, B, e C, e também da implantação das 

instalações da estação de tratamento de efluentes da empresa A. 
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE (ETE) DA EMPRESA A. 

Nota – 1. Detalhamento dos cálculos referentes ao consumo de concreto 

armado na fase de implantação da Estação de Tratamento de Efluentes da 

Empresa A, da Tabela – 4. 

  

Tabela B - 1. Volume de concreto dos reservatórios da Estação de 

Tratamento de Efluentes da Empresa A. 

 

Reser. 

 

Capacid. 

(m3) 

Largura 

(m) 

Compr

. (m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

3.1 20,00 3,00 3,00 2,20 44,40 0,20 8,88 

3.2 20,00 3,00 3,00 2,20 44,40 0,20 8,88 

3.3 15,00 2,50 2,50 2,40 36,50 0,20 7,30 

Total       25,06 

 

Os valores das capacidades dos reservatórios foram fornecidos pelo 

representante da empresas A, a partir disso foram assumidas suas 

dimensões e suas espessuras das paredes, para serem calculados os 

volumes de concreto, consideramos reservatórios em forma de cubos.  

 

Tabela B – 2. Volume de concreto dos tanques de tratamento da Estação de 

Tratamento de Efluentes da Empresa A. 

 

Tanque 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

1 2,00 2,00 2,50 25,00 0,15 3,75 

2 2,00 2,00 2,50 25,00 0,15 3,75 

Total      7,50 

 

Os tanques de tratamento, foram verificados com medições métricas, com o 

uso de uma trena, para que então pudessem ser quantificados os volumes 

de concreto. 
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Continuação da Nota – 1, da Tabela – 4. 

 

Tabela B – 3. Volume de concreto do deposito de lodo da Estação de 

Tratamento de Efluentes da Empresa A. 

 

Item 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Area 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

Deposito 2,00 3,00 1,50 18,00 0,15 2,70 

 

No deposito de lodo, foram verificadas com medições métricas, com o uso 

de uma trena, para que então pudessem ser quantificados os volumes de 

concreto, ele possui um formato em U. 

 

Tabela B – 4. Volume de concreto no piso da Estação de Tratamento de 

Efluentes da Empresa A. 

 

Item 
  

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

Piso 10,00 5,00 50,00 0,10 5,00 
 

As áreas da estação de tratamento de efluentes da Empresa A foram 

verificadas com medições métricas, com o uso de uma trena, e assumimos 

sua espessura do piso, para que então pudessem ser quantificados os 

volumes de concreto. 

 

Tabela B – 5. Volume total de concreto da Estação de Tratamento de 

Efluentes da Empresa A. 

 

Volume total de concreto em m3

ETE  40,26 
 

Foram somados todos volumes de concreto da estação de tratamento de 

efluentes (ETE) da Empresa A. 
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Continuação da Nota – 1, da Tabela – 4. 

 

Tabela B – 6. Conversão do volume total de concreto em massa total da 

Estação de Tratamento de Efluentes da Empresa A. 

 

ETE  

 

Volume

 

 (m3) 

Densidade  

 

(t/m3) 

Conversão 

de unidade 

(g/t) 

Massa    

 

(g) 

Sub-total 1 40,26 2,50E+00 1,00E+06 1,01E+08 

 

Os totais dos volumes de concreto foram multiplicados por sua densidade e 

calculada assim, a massa total de concreto. 

 

Tabela B – 7. Massa de aço utilizada em relação ao consumo de concreto 

armado da Estação de Tratamento de Efluentes da Empresa A. 

 

Volume 

(m3) 

Aço/ 

(m3) 

concreto 

Conversão 

de 

unidade 

Massa 

(g) 

40,26 150,00 1000,00 6,04E+06 

Sub-total 2   6,04E+06 

 

Em todas as edificações, o concreto utilizado é armado, logo contendo aço 

em sua estrutura, assim consideraremos que em cada metro cúbico de 

concreto haja 150 kg de aço. 
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Continuação da Nota – 1, da Tabela – 4. 

 

Tabela B – 9. Massa total de concreto armado utilizado na Estação de 

Tratamento de Efluentes da Empresa A. 

 

Item 
Massa 

 (g) 
Depreciação 

(ano) 
Massa 

(g) 
Sub-total 1 1,01E+08 25 4,04E+06 
Sub-total 2 6,04E+06 25 2,42E+05 

Total 1,07E+08 25 4,28E+06 
 

Esta tabela mostra a soma das massas totais de concreto e aço que 

compõem o concreto armado e dividiu-se por 25 anos, considerando a 

depreciação das edificações segundo THOMSOM (2004).  



Anexo B  
 

 

 109

Nota – 2. Detalhamento dos cálculos referentes ao uso de motores e 

bombas na fase de implantação da Estação de Tratamento de Efluentes da 

Empresa A, da Tabela– 4. 

 

Tabela B – 10. Massa total dos equipamentos utilizados na Estação de 

Tratamento de Efluentes da Empresa A. 

 

Item 

 

Quantid 

 

 

 (un) 

Massa 

por 

unidade 

(kg) 

Conversão 

 de 

unidade     

(g/kg) 

Massa 

 

 

(g) 

Deprec.  
 
 
 
 

(ano) 

Massa 
 
 
 
 

(g) 
Bomba 3,00 27,00 1,00E+03 8,10E+04 10 8,10E+03 

Motor 2,00 18,00 1,00E+03 3,60E+04 10 3,60E+03 

Total    1,17E+05 10 1,17E+04 

 

Com relação aos equipamentos (bombas e motores), foram verificadas suas 

quantidades “in loco” e verificadas nos manuais técnicos dos fabricantes as 

suas massas. E dividiu-se por 10 anos, considerando a depreciação dos 

equipamentos segundo THOMSOM (2004). 
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Nota – 3. Detalhamento dos cálculos referentes ao consumo de aço na fase 

de implantação da Estação de Tratamento de Efluentes da Empresa A, da 

Tabela– 4. 

 

A Estação de Tratamento de Efluentes da Empresa A, possui estrutura e 

cobertura metálica (leve), assumindo 30 kg/m2 e a mesma tendo 50 m2 no 

que resulta em massa de aço, num sub-total 1 de 1.500 kg ou menor 

1,50E+06 g. 

 

Tabela B – 11. Massa de aço do filtro prensa utilizado na fase de 

implantação da Estação de Tratamento de Efluentes da Empresa A. 

 

Item 

 

 

Quantid. 

 

 (un) 

Área  

 

(m2) 

Espes. 

 

(m) 

Volume 

 

(m3) 

Densidade  

 

(t/m3) 

Conversão 

de 

unidade  

(g/t) 

Massa  

 

(g) 

Filtro 

Prensa 1,00 2,54 0,05 0,12 7,86E+00 1,00E+06 9,43E+05

 

As quantidades das peças de aço foram verificadas por meio de medições 

métrica, verificadas “in loco”. Após serem calculadas suas áreas e 

multiplicadas pelas suas espessuras de paredes e sua respectiva densidade 

foi calculada sua massa total. 

 

Tabela B – 12. Massa total de aço utilizada da Estação de Tratamento de 

Efluentes da Empresa A. 

 

Item 
Massa 

 (g) 
Depreciação 

(ano) 
Massa 

(g) 
Sub-total 1 1,50E+06 10 1,50E+05 
Sub-total 2 9,43E+05 10 9,43E+04 

Total 2,44E+06 10 2,44E+05 
 

Calculada a massa total de aço, dividiu-se por 10 anos, considerando a 

depreciação dos equipamentos e instalações segundo THOMSOM (2004). 
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Nota – 4. Detalhamento dos cálculos referentes ao consumo de cobre na 

fase de implantação da Estação de Tratamento de Efluentes da Empresa A, 

da Tabela –4. 

 

Tabela B – 13. Massa total de cobre utilizada nas tubulações na fase de 

implantação da Estação de Tratamento de Efluentes da Empresa A. 

 

Item 

Ǿ 

(cm) 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Espessura 

(m) 

Volume 

(m3) 

Densidade 

(t/m3) 

Massa 

(g) 

Tubul. 5,00 0,16 66,00 0,002 0,02 8,90E+06 1,85E+05

 

As quantidades lineares das tubulações de cobre foram verificadas por meio 

de medições métrica, verificadas “in loco”. Após serem calculadas suas 

áreas e multiplicadas pelas suas espessuras de paredes e suas respectivas 

densidades foi calculada sua massa total. 

 

Calculada a massa total de cobre que é de 1,85E+05 g, dividiu-se este valor 

por 10 anos, considerando a depreciação das instalações segundo 

THOMSOM (2004), resultando uma massa total de 1,85E+04 g.
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SISTEMA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESA A. 

Nota – 1. Detalhamento dos cálculos referentes ao consumo de concreto 

armado na fase de implantação do sistema de lavagem de ônibus da 

Empresa A, da Tabela – 5. 

  

Tabela B – 14. Volume de concreto dos reservatórios do Sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa A. 

 

Reserv 

 

Capacid. 

(m3) 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

1,0 150,00 5,00 10,00 3,00 200,00 0,20 40,00 

2,0 150,00 5,00 10,00 3,00 200,00 0,20 40,00 

4,0 375,00 5,00 ///// 20,00 510,25 0,10 51,03 

Total             131,03 

 

Os valores das capacidades dos reservatórios foram fornecidos pelo 

representante da empresas A, a partir disso para os reservatórios 1 e 2, 

foram assumidas suas dimensões e suas espessuras das paredes, em 

forma de cubos, e o reservatório 4 possui forma de cilindro e assumidas as 

espessuras das paredes, para então serem calculados os volumes de 

concreto.  

 

Tabela B – 15. Volume de concreto no piso do Sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa A. 

 

Item 
  

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

Piso 15,00 50,00 750,00 0,15 112,50 
 

As áreas de lavagem foram verificadas com medições métricas, com o uso 

de uma trena, e assumimos sua espessura do piso, para que então 

pudessem ser quantificados os volumes de concreto. 
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Continuação da Nota – 1, da Tabela – 5. 

 

 Tabela B – 16. Volume de concreto da super estrutura do Sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa A 

 

Item 

  

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Quant. 

(un) 

Concreto 

(m3) 

Pilares 0.20 0.50 8.00 10.00 8.00 

Vigas 0.20 8.00 0.50 5.00 4.00 

Total         12.00 

 

As dimensões da super estrutura, foram verificadas com medições métricas, 

com o uso de uma trena, para que então pudessem ser quantificados os 

volumes de concreto. 

 

Tabela B – 17. Volume de concreto no telhado do setor do Sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa A. 

 

ltem 

 

Largura 

(m) 

Majoração

              

Compr. 

(m) 

Área  

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

Telhado 15,00 1,40 30,00 630,00 0,05 31,50 

Total           31,50 

 

Foi feita uma majoração de sua área, pois as telhas possuem um perfil 

trapezoidal. Nesta majoração, foi calculada sua área 40 % maior em seu 

comprimento, e multiplicada pela sua espessura, para então serem 

calculados os volumes de concreto.  

Não foi considerado nestes cálculos do consumo de concreto do telhado dos 

setores administrativo e de oficinas, mesmo que este telhado é utilizado para 

a captação das águas pluviais, entendendo-se que sua função primordial é 

proteger os mesmos setores das intempérias climáticas, por isso o objetivo 

de sua construção, assim não contabilizou-se o seu volume de concreto 

nesta análise. 
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Continuação da Nota – 1, da Tabela – 5. 

 

Tabela B – 18. Volume de concreto nas canaletas de captação de água do 

setor de manutenção e do Sistema de lavagem de ônibus da Empresa A 

 

Canal. 

 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Área  

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

1 0.25 60.00 0.50 75.00 0.15 11.25 

2 0.25 90.00 0.50 112.50 0.15 16.88 

Total      28.13 

 

As canaletas de captação foram verificadas com medições métricas, com o 

uso de uma trena, para que então pudessem ser quantificados os volumes 

de concreto. As mesmas possuem um perfil em formato U. 

 

Tabela B – 19. Volume de concreto nas caixas de captação de água do setor 

de manutenção e do Sistema de lavagem de ônibus da Empresa A 

 

Caixa 

 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Área  

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

1 0,80 0,80 0,80 3,84 0,15 0,58 

2 0,80 0,80 0,80 3,84 0,15 0,58 

3 0,80 0,80 0,80 3,84 0,15 0,58 

4 0,80 0,80 0,80 3,84 0,15 0,58 

Total      2,30 

 

As caixas de captação foram verificadas com medições métricas, com o uso 

de uma trena, para que então pudessem ser quantificados os volumes de 

concreto. 
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Continuação da Nota – 1, da Tabela – 5. 

 

Tabela B – 20. Volume de concreto da caixa de areia do Sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa A. 

 

Caixa 

 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

1 1,00 4,00 1,00 14,00 0,15 2,10 

Total      2,10 

 

A caixa de areia foi verificada com medições métricas, com o uso de uma 

trena, para que então pudessem ser quantificados os volumes de concreto. 

 

Tabela B – 21. Volume total de concreto do Sistema de lavagem de ônibus 

da Empresa A. 

 

Volume total de concreto (m3).  

Sistema de lavagem 319,56 

 

Foram somados todos volumes de concreto do sistema de lavagem. 

 

Tabela B – 22. Conversão do volume total de concreto em massa do 

Sistema de lavagem de ônibus da Empresa A. 

 

Massa total de concreto 

 

Volume 

(m3) 

Densid. 

(t/m3) 

Massa    

(g) 

Sub-total 1 319,56 2,50E+06 8,00E+08 

 

Os totais dos volumes de concreto foram multiplicados por sua densidade e 

calculada assim, a massa total de concreto.  
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Continuação da Nota – 1, da Tabela – 5. 

 

Tabela B – 23. Massa de aço utilizada em relação ao consumo de concreto 

armado no Sistema de lavagem de ônibus da Empresa A. 

 

Volume 

 

(m3) 

Aço 

(kg/m3) 

concreto 

Conver. de 

unidade 

(g/kg) 

Massa  

 

(g) 

319,56 150,00 1,00E+03 4,79E+07 

Sub-total 2   4,79E+07 

 

Em todas as edificações existentes na empresa, o concreto utilizado é 

armado, logo contendo aço em sua estrutura, assim considerou-se que em 

cada metro cúbico de concreto haja 150 kg de aço. 

 

Tabela B – 24. Massa total de concreto armado utilizado no Sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa A. 

 

Item 
Massa 

 (g) 
Depreciação 

(ano) 
Massa 

(g) 
Subtotal 1 8,00E+08 25 3,20E+07 
Subtotal 2 4,79E+07 25 1,92E+06 

Total 8,48E+08 25 3,39E+07 
 

Esta tabela mostra a soma das massas totais de concreto e aço que 

compõem o concreto armado e dividiu-se por 25 anos, considerando a 

depreciação das edificações segundo THOMSOM (2004).  
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Nota – 2. Detalhamento dos cálculos referentes ao uso de motores e 

bombas na fase de implantação da Empresa A, da Tabela – 5. 

 

Tabela B – 25. Massa total dos equipamentos utilizados no Sistema de 

Lavagem de ônibus da Empresa A. 

 

Item 

 

Quantid. 

 

 (un) 

Massa 

p/unidade 

(g) 

Massa 

 

 (g) 

Depreciação  
 
 

(ano) 

Massa 
 
 

(g) 

Bomba 7,00 2,70E+04 1,89E+05 10 1,89E+04 

Motor 18,00 1,80E+04 3,24E+05 10 3,24E+04 

Pressurizador 1,00 9,85E+04 9,85E+04 10 9,85E+03 

Total   6,12E+05 10 6,12E+04 

 

Com relação às equipamentos (bombas e motores), foram verificadas suas 

quantidades “in loco” e verificadas nos manuais técnicos dos fabricantes as 

suas massas. E dividiu-se por 10 anos, considerando a depreciação dos 

equipamentos segundo THOMSOM (2004). 
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Nota – 3. Detalhamento dos cálculos referentes ao consumo de aço na fase 

de implantação do sistema de lavagem de ônibus da Empresa A, da Tabela 

– 5. 

 

Tabela B – 26. Volumes de aço das peças utilizadas na fase de implantação 

do sistema de lavagem de ônibus da Empresa A. 

  

Item 

 

Quantid. 

(un) 

Área   

(m2) 

Espessura 

(m) 

Volume 

(m3) 

Grelha 9,00E+01 5,08E-01 3,00E-03 1,37E-01 

Tampa 2,00E+00 2,00E+00 3,00E-03 1,20E-02 

Lav.Mec 3,00E+00 2,75E+01 3,00E-03 2,47E-01 

 

As quantidades, dimensões e espessuras das peças de aço, foram 

verificadas por meio de medições métrica, verificadas “in loco”, e 

posteriormente calculadas suas áreas e seus volumes.  

 

Tabela B – 27. Massa de aço das peças utilizadas na fase de implantação 

do sistema de lavagem de ônibus da Empresa A. 

 

Item 

 

Volume  

 

(m3) 

Densidade 

 

(t/m3) 

Conversão 

de unidade  

(g/t) 

Massa  

 

(g) 

Deprec. 
 
 

(ano) 

Massa 
 
 

(g) 

Grelha 1,37E-01 7,86E+00 1,00E+06 1,08E+06 10 1,08E+05

Tampa 1,20E-02 7,86E+00 1,00E+06 9,43E+04 10 9,43E+03

Lav.Mec 2,47E-01 7,86E+00 1,00E+06 1,94E+06 10 1,94E+05

Total    3,11E+06 10 3,11E+05

 

Com os volumes calculados na tabela B – 26 multiplicou-se por sua 

respectiva densidade, e assim foram calculadas, suas massas. E dividiu-se 

por 10 anos, considerando a depreciação dos equipamentos e instalações 

segundo THOMSOM (2004). 
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Nota – 4. Detalhamento dos cálculos referentes ao uso de PVC na fase de 

implantação da Empresa A, da Tabela – 5. 

 

Tabela B – 28. Massa total de PVC utilizado no Sistema de Lavagem de 

ônibus da Empresa A. 

 

Item 

 

Ǿ 

(cm) 

Largura 

(cm) 

Compr. 

(cm) 

Espes. 

(cm) 

Volume 

(cm3) 

Densid. 

(g/cm3) 

Massa 

(g) 

Tubul. 15,00 47,13 4.000,00 0,25 47.130,00 1,40 6,60E+04

 

As quantidades lineares das tubulações de PVC foram verificadas por meio 

de medições métricas, “in loco”. Após serem calculadas suas áreas e 

multiplicadas pelas suas espessuras de paredes e suas respectivas 

densidades foi calculada sua massa. 

 

Calculada a massa total de PVC que é de 6,60E+04 g, dividiu-se este valor 

por 10 anos, considerando a depreciação das instalações segundo 

THOMSOM (2004), resultando uma massa total de 6,60E+03 g. 
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Nota – 5. Detalhamento dos cálculos referentes ao uso da borracha na fase 

de implantação da Empresa A, da Tabela – 5. 

 

Tabela B – 29. Massa total de borracha utilizada no Sistema de Lavagem de 

ônibus da Empresa A. 

 

Item 

 

Ǿ 

(cm) 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Espes. 

(m) 

Volume 

(m3) 

Densidade 

(t/m3) 

Massa 

(g) 

Tubul 3,50 0,11 100,00 0,003 0,03 1,30E+06 4,27E+04

 

As quantidades lineares das tubulações de borracha foram verificadas 

através de medições métricas, “in loco”. Após serem calculadas suas áreas 

e multiplicadas pelas suas espessuras de paredes e suas respectivas 

densidades, foi calculada sua massa total. 

 

Calculada a massa total de borracha que é de 4,27E+04 g, dividiu-se este 

valor por 10 anos, considerando a depreciação dos equipamentos segundo 

THOMSOM (2004), resultando uma massa total de 4,27E+03 g. 
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Nota – 6. Detalhamento dos cálculos referentes ao uso da borracha na fase 

de implantação da Empresa A, da Tabela – 5. 

 

Tabela B – 30. Massa total de cobre utilizado no Sistema de Lavagem de 

ônibus da Empresa A. 

 

Item 

Ǿ 

(cm) 

Largur

a (m) 

Compr. 

(m) 

Espes. 

(m) 

Volume 

(m3) 

Densidade 

(t/m3) 

Massa 

(g) 

Tubul 5,00 0,16 204,00 0,003 0,06 8,90E+06 5,70E+05

 

As quantidades lineares das tubulações de cobre foram verificadas por meio 

de medições métricas, “in loco”. Após serem calculadas suas áreas e 

multiplicadas pelas suas espessuras de paredes e suas respectivas 

densidades, foi calculada sua massa total. 

 

Calculada a massa total de cobre que é de 5,70E+05 g, dividiu-se este valor 

por 10 anos, considerando a depreciação das instalações segundo 

THOMSOM (2004), resultando uma massa total de 5,70E+04 g. 
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SISTEMA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESA B. 

Nota – 1. Detalhamento dos cálculos referentes ao consumo de concreto na 

fase de implantação do sistema de lavagem de ônibus da Empresa B, da 

Tabela – 6. 

 

Tabela B – 31. Volume de concreto no piso do Sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa B 

 
Item 

 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

Piso 5.00 30.00 150.00 0.15 22.50 

As áreas de lavagem foram verificadas com medições métricas, com o uso 

de uma trena, e assumimos sua espessura do piso, para que então 

pudessem ser quantificados os volumes de concreto. 

 
Tabela B – 32. Volume de concreto nas tubulações do Sistema de lavagem 

de ônibus da Empresa B 

 

Canal. 

 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

1 0,25 60,00 0,30 51,00 0,15 7,65 

Total      7,65 

As tubulações foram verificadas com medições métricas, com o uso de uma 

trena, para que então pudessem ser quantificados os volumes de concreto. 

 

Tabela B – 33. Volume de concreto da caixa de areia do Sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa B 

 

Caixa 

 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

1 1,00 4,00 1,00 14,00 0,15 2,10 

Total      2,10 

A caixa de areia foi verificada com medições métricas, com o uso de uma 

trena, para que então pudessem ser quantificados os volumes de concreto. 
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Continuação da nota – 1, da Tabela – 6. 

 

Tabela B – 34. Volume de concreto das caixas de captação do Sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa B 

 

Caixa 

 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

1 0.80 0.80 0.80 3.84 0.15 0.58 

2 0.80 0.80 0.80 3.84 0.15 0.58 

3 0.80 0.80 0.80 3.84 0.15 0.58 

Total      1.73 

 

As caixas de captação foram verificadas com medições métricas, com o uso 

de uma trena, para que então pudessem ser quantificados os volumes de 

concreto. 

 

Tabela B – 35. Volume total de concreto do Sistema de lavagem de ônibus 

da Empresa B. 

 

 

 

Volume total de concreto em m3 

Sistema de lavagem 33,98 

Foram somados todos volumes de concreto do sistema de lavagem 

 

Tabela B – 36. Conversão do volume total de concreto em massa do 

Sistema de lavagem de ônibus da Empresa B. 

 

Massa total de 

concreto  

Volume 

(m3) 

Densidade 

(t/m3) 

Massa 

(g) 

Sub-total 1 33,88 2,50E+06 8,47E+07 

 

Os totais dos volumes de concreto foram multiplicados por sua densidade e 

calculada assim, a massa total de concreto.  
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Continuação da nota – 1, da Tabela – 6. 

 

Tabela B – 37. Massa de aço utilizada em relação ao consumo de concreto 

armado no Sistema de lavagem de ônibus da Empresa B. 

 

Volume  

 

(m3) 

Aço/ 

(m3) 

concreto 

Conversão 

de 

unidade 

Massa  

 

(g) 

33,88 150,00 1,00E+03 5,08E+06 

Sub-total 2   5,08E+06 

 

Em todas as edificações, o concreto utilizado é armado, logo contendo aço 

em sua estrutura, assim consideraremos que em cada metro cúbico de 

concreto haja 150 kg de aço. 

 

Tabela B – 38. Massa total de concreto armado utilizado no Sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa B. 

 

Item 
Massa 

 (g) 
Depreciação 

(ano) 
Massa 

(g) 
Sub-total 1 8,47E+07 25 3,39E+06 
Sub-total 2 5,08E+06 25 2,03E+05 

Total 8,99E+07 25 3,59E+06 
 

Esta tabela mostra a soma das massas totais de concreto e aço que 

compõem o concreto armado e dividiu-se por 25 anos, considerando a 

depreciação das edificações segundo THOMSOM (2004).  
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Nota – 2. Detalhamento dos cálculos referentes ao uso de motores e 

bombas na fase de implantação da Empresa B, da Tabela – 6. 

 

Tabela B – 39. Massa total dos equipamentos utilizados no Sistema de 

Lavagem de ônibus da Empresa B. 

 

Item 

 

 

Quantid. 

 

 

(un) 

Massa  

 

p/unidade 

(g) 

Massa 

 

 

(g) 

Deprec.  
 
 
 
 

(ano) 

Massa 
 
 
 
 

(g) 
Bomba 3,00 2,70E+04 8,10E+04 10 8,10E+03 

Motor 5,00 1,80E+04 9,00E+04 10 9,00E+03 

Press 1,00 9,85E+04 9,85E+04 10 9,85E+03 

Total   2,70E+05 10 2,70E+04 

 

Com relação às equipamentos (bombas e motores), foram verificadas suas 

quantidades “in loco” e verificadas nos manuais técnicos dos fabricantes as 

suas massas. E dividiu-se por 10 anos, considerando a depreciação dos 

equipamentos segundo THOMSOM (2004). 
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Nota – 3. Detalhamento dos cálculos referentes ao consumo de aço na fase 

de implantação do sistema de lavagem de ônibus da Empresa B, da Tabela 

– 6. 

 

Tabela B – 40. Massa de aço utilizada na fase de implantação do sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa B. 

 

Item 

Quantid. 

(un) 

Area 

(m2) 

Espes. 

(m) 

Volume 

(m3) 

Densidade 

(t/m3) Massa (g) 

Grelha 3,00 0,51 0,003 0,00 7,86E+06 3,59E+04 

Tampa 4,00 2,00 0,003 0,02 7,86E+06 1,89E+05 

Lav.Mec 1,00 9,15 0,003 2,75E-02 7,86E+06 2,16E+05 

Sub-total 1      4,40E+05 

 

As quantidades das peças de aço, foi verificada por meio de medições 

métrica, verificadas “in loco”. Após serem calculadas suas áreas e 

multiplicadas pelas suas espessuras de paredes e sua respectiva densidade, 

foi assim calculada, sua massa total. 

 

Tabela B – 41. Volume de aço nas tubulações do Sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa B 

 

Item 

Ǿ 

(cm) 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Espes. 

(m) 

Volume 

(m3) 

Densidade 

(t/m3) 

Massa 

(g) 

Tubulação 5,00 0,16 54,00 0,002 0,02 7,86E+06 1,33E+05

Sub-total2       1,33E+05

 

As quantidades lineares das tubulações de aço, foram verificadas por meio 

de medições métrica, verificadas “in loco”. Após serem calculadas suas 

áreas e multiplicadas pelas suas espessuras de paredes e suas respectivas 

densidades foi calculada sua massa total. 
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Continuação da nota – 3, da Tabela – 6. 

 

Tabela B – 42. Massa total de aço utilizada no Sistema de Lavagem de 

ônibus da Empresa B. 

 

Item 
 

Massa 
 (g) 

Depreciação 
(ano) 

Massa 
(g) 

Sub-total 1 4,40E+05 10 4,40E+04 
Sub-total 2 1,33E+05 10 1,33E+04 

Total 5,73E+05 10 5,73E+04 
 

Calculada a massa total de aço, dividiu-se por 10 anos, considerando a 

depreciação dos equipamentos e instalações segundo THOMSOM (2004). 
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Nota – 4. Detalhamento dos cálculos referentes ao uso de PVC na fase de 

implantação da Empresa B, da Tabela – 6. 

 

Tabela B – 43. Massa total de PVC utilizado no Sistema de Lavagem de 

ônibus da Empresa B. 

 

Item 

 

Ǿ 

(cm) 

Largura 

(cm) 

Compr. 

(cm) 

Espes. 

(cm) 

Volume 

(cm3) 

Densidade 

(g/cm3) 

Massa 

(g) 

Tubul 15,00 47,13 5000,00 0,25 58912,50 1,40 8,25E+04

 

As quantidades lineares das tubulações de PVC foram verificadas por meio 

de medições métrica, verificadas “in loco”. Após serem calculadas suas 

áreas e multiplicadas pelas suas espessuras de paredes e suas respectivas 

densidades foi calculada sua massa total. 

 

Calculada a massa total de PVC que é de 8,25E+04 g, dividiu-se este valor 

por 10 anos, considerando a depreciação das instalações segundo 

THOMSOM (2004), resultando uma massa total de 8,25E+03 g. 
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Nota – 5. Detalhamento dos cálculos referentes ao uso da borracha na fase 

de implantação da Empresa B, da Tabela – 6. 

 

Tabela B – 44. Massa total de borracha utilizada no Sistema de Lavagem de 

ônibus da Empresa B. 

 

Item 

 

Ǿ 

(cm) 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Espessura 

(m) 

Volume 

(m3) 

Densidade 

(t/m3) 

Massa 

(g) 

Tubul. 3,50 0,11 100,00 0,003 0,03 1,30E+06 4,27E+04

 

As quantidades lineares das tubulações de borracha foram verificadas por 

meio de medições métrica, verificadas “in loco”. Após serem calculadas suas 

áreas e multiplicadas pelas suas espessuras de paredes e suas respectivas 

densidades foi calculada sua massa total. 

 

Calculada a massa total de borracha que é de 4,27E+04 g, dividiu-se este 

valor por 10 anos, considerando a depreciação dos equipamentos segundo 

THOMSOM (2004), resultando uma massa total de 4,27E+03 g. 
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SISTEMA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESA C. 

Nota – 1. Detalhamento dos cálculos referentes ao consumo de concreto na 

fase de implantação do sistema de lavagem de ônibus da Empresa C, da 

Tabela – 7. 

 

Tabela B – 45. Volume de concreto no piso do Sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa C. 

 

Item 

 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

Piso 15.00 20.00 300.00 0.15 45.00 

 

As áreas de lavagem foram verificadas com medições métricas, com o uso 

de uma trena, e assumimos sua espessura do piso, para que então 

pudessem ser quantificados os volumes de concreto. 

 

Tabela B – 46. Volume de concreto da super estrutura do Sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Item 

 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Quant 

 

Concreto 

(m3) 

Pilares 0,20 0,20 8,00 10,00 3,20 

Vigas 0,20 4,00 0,30 5,00 1,20 

Total     4,40 

 

As dimensões da super estrutura foram verificadas com medições métricas, 

com o uso de uma trena, para que então pudessem ser quantificados os 

volumes de concreto. 
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Continuação da nota – 1, da Tabela – 7. 

 

Tabela B – 47. Volume de concreto no telhado do Sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa C. 

 

Telhado 

 

Largura 

(m) 

Majoração

 

Compr. 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

1 14.00 1.40 12.60 158.76 0.01 1.11 

Total      1.11 

 

Foi feita uma majoração de suas áreas, pois as telhas possuem um perfil 

trapezoidal. Nesta majoração, foi calculada sua área 40 % maior em seu 

comprimento, e multiplicada pela sua espessura, para então serem 

calculados os volumes de concreto.  

 

Tabela B – 48. Volume de concreto nas canaletas de captação de água do 

Sistema de lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Canal.

 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

1 0,25 86,00 0,50 107,50 0,15 16,13 

Total      16,13 

 

As canaletas de captação foram verificadas com medições métricas, com o 

uso de uma trena, para que então pudessem ser quantificados os volumes 

de concreto, elas possuem um perfil em formato U. 
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Continuação da nota – 1, da Tabela – 7. 

 

Tabela B – 49. Volume de concreto nas caixas de captação de água do 

Sistema de lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Caixa

 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

1 0.80 0.80 0.80 3.84 0.15 0.58 

Total      0.58 

 

A caixa de captação foi verificada com medições métricas, com o uso de 

uma trena, para que então pudessem ser quantificados os volumes de 

concreto. 

 

Tabela B – 50. Volume de concreto na caixa de areia do Sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Caixa 

 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Concreto 

(m3) 

1 1,00 4,00 1,00 14,00 0,15 2,10 

Total      2,10 

 

A caixa de areia foi verificada com medições métricas, com o uso de uma 

trena, para que então pudessem ser quantificados os volumes de concreto. 

 

Tabela B – 51. Volume total de concreto do Sistema de lavagem de ônibus 

da Empresa C. 

 

Volume total de concreto em m3 
Sistema de lavagem 69,29 

 

Foram somados todos volumes de concreto do sistema de lavagem 
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Continuação da nota – 1, da Tabela – 7. 

 

Tabela B – 52. Conversão do volume total de concreto em massa do 

Sistema de lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Massa total de 

concreto 

Volume 

(m3) 

Densidade 

(t/m3) 

Massa 

 (g) 

Sub-total 1 69,29 2,50E+06 1,73E+08 

O total do volume de concreto foi multiplicado por sua densidade e calculada 

assim, a massa total de concreto.  

 

Tabela B – 53. Massa de aço utilizada em relação ao consumo de concreto 

armado no Sistema de lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Volume 

(m3) 

Aço/ 

(m3) 

concreto 

Conversão 

de 

unidade 

Massa 

(g) 

69,29 150,00 1,00E+03 1,04E+07 

Sub-total 2   1,04E+07 

Em todas as edificações, o concreto utilizado é armado, logo contendo aço 

em sua estrutura, assim consideraremos que em cada métro cubico de 

concreto haja 150 kg de aço. 

 

Tabela B – 54. Massa total de concreto armado utilizado no Sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Item 
Massa 

 (g) 
Depreciação 

(ano) 
Massa 

(g) 
Sub-total 1 1,73E+08 25 6,92E+06 
Sub-total 2 1,04E+07 25 4,16E+05 

Total 1,83E+08 25 7,33E+06 
 

Esta tabela mostra a soma das massas totais de concreto e aço que 

compõem o concreto armado e dividiu-se por 25 anos, considerando a 

depreciação das edificações segundo THOMSOM (2004).  
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Nota – 2. Detalhamento dos cálculos referentes ao uso de motores e 

bombas na fase de implantação da Empresa C, da Tabela – 7. 

 

Tabela B – 55. Massa total dos equipamentos utilizados no Sistema de 

Lavagem de ônibus da Empresa C.  

 

 

Item 

 

Quantid. 

  

 

(un) 

Massa  

 

p/unidade 

(g) 

Massa  

 

 

(g) 

Deprec.  
 
 
 
 

(ano) 

Massa 
 
 
 
 

(g) 
Bomba 2,00 2,70E+04 5,40E+04 10 5,40E+03

Motor 6,00 1,80E+04 1,08E+05 10 1,08E+04

Press 1,00 9,85E+04 9,85E+04 10 9,85E+03

Total   2,61E+05 10 2,61E+04

 

Com relação às equipamentos (bombas e motores), foram verificadas suas 

quantidades “in loco” e verificadas nos manuais técnicos dos fabricantes as 

suas massas. E dividiu-se por 10 anos, considerando a depreciação dos 

equipamentos segundo THOMSOM (2004). 
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Nota – 3. Detalhamento dos cálculos referentes ao consumo de aço na fase 

de implantação do sistema de lavagem de ônibus da Empresa C, da Tabela 

– 7. 

 

Tabela B – 56. Massa de aço utilizada na fase de implantação do sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Item 

 

Quantid. 

(un) 

Área 

(m2) 

Espessura 

(m) 

Volume 

(m3) 

Densidade 

(t/m3) 

Massa 

(g) 

Grelha 86.00 0.51 0.003 0.13 7.86E+06 1.03E+06

Tampa 4.00 2.00 0.003 0.02 7.86E+06 1.89E+05

Lav.Mec 2.00 18,3 0.003 0,11 7.86E+06 8.63E+05

Subtotal 1      2.08E+06

 

As quantidades das peças de aço, foram verificadas por meio de medições 

métricas, verificadas “in loco”. Após serem calculadas suas áreas e 

multiplicadas pelas suas espessuras de paredes e sua respectiva densidade, 

foi calculada assim, sua massa total. 

 

Tabela B – 57. Massa total de aço utilizada nas tubulações na fase de 

implantação do Sistema de lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Item 

 

Ǿ 

(cm) 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Espes. 

(m) 

Volume 

(m3) 

Densidade 

(t/m3) 

Massa 

(g) 

Tubulação 5.00 0.16 35.00 0.002 0.01 7.86E+06 8.64E+04

Sub-total 2       8.64E+04

 

As quantidades lineares das tubulações de aço, foram verificadas por meio 

de medições métrica, verificadas “in loco”. Após serem calculadas suas 

áreas e multiplicadas pelas suas espessuras de paredes e suas respectivas 

densidades, foi assim calculada, sua massa total. 
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Continuação da nota – 3, da Tabela – 7. 

 

Tabela B – 58. Massa total de aço utilizada no Sistema de Lavagem de 

ônibus da Empresa C. 

 

Item 
 

Massa 
 (g) 

Depreciação 
(ano) 

Massa 
(g) 

Sub-total 1 2,08E+06 10 2,08E+05 
Sub-total 2 8,64E+04 10 8,64E+03 

Total 2,17E+06 10 2,17E+05 
 

Calculada a massa total de aço, dividiu-se por 10 anos, considerando a 

depreciação dos equipamentos e instalações segundo THOMSOM (2004). 
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Nota – 4. Detalhamento dos cálculos referentes ao uso de PVC na fase de 

implantação da Empresa C, da Tabela – 7. 

 

Tabela B – 59. Massa total de PVC utilizado no Sistema de Lavagem de 

ônibus da Empresa C. 

 

 

Item 

 

Ǿ 

(cm) 

Largura 

(cm) 

Compr. 

(cm) 

Espes. 

(cm) 

Volume 

(cm3) 

Densidade 

(g/cm3) 

Massa 

(g) 

Tubul 15,00 47,13 5.000,00 0,25 58.912,50 1,40 8,25E+04

 

As quantidades lineares das tubulações de PVC foram verificadas por meio 

de medições métricas “in loco”. Após serem calculadas suas áreas e 

multiplicadas pelas suas espessuras de paredes e suas respectivas 

densidades foi calculada sua massa total. 

 

Calculada a massa total de PVC que é de 8,25E+04 g, dividiu-se este valor 

por 10 anos, considerando a depreciação das instalações segundo 

THOMSOM (2004), resultando uma massa total de 8,25E+03 g. 
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Nota – 5. Detalhamento dos cálculos referentes ao uso da borracha na fase 

de implantação da Empresa C, da Tabela – 7. 

 

Tabela B – 60. Massa total de borracha utilizada no Sistema de Lavagem de 

ônibus da Empresa C. 

 

Item 

 

Ǿ 

(cm) 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Espes. 

(m) 

Volume 

(m3) 

Densidade 

(t/m3) 

Massa 

(g) 

Tubul 3,50 0,11 50,00 0,003 0,02 1,30E+06 2,14E+04

 

As quantidades lineares das tubulações de borracha foram verificadas por 

meio de medições métrica, verificadas “in loco”. Após serem calculadas suas 

áreas e multiplicadas pelas suas espessuras de paredes e suas respectivas 

densidades foi calculada sua massa total. 

 

Calculada a massa total de borracha que é de 2,14E+04 g, dividiu-se este 

valor por 10 anos, considerando a depreciação dos equipamentos, segundo 

THOMSOM (2004), resultando uma massa total de 2,14E+03 g. 

 

 



ANEXO C 
 

Cálculos detalhados da fase de operação dos sistemas de lavagens das 

empresas A, B, e C, e também da operação da estação de tratamento de 

efluentes (ETE) da empresa A. 
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA EMPRESA A. 

Nota – 5. Mão-de-obra utilizada na estação de tratamento de efluentes (ETE) 

do sistema de lavagem de ônibus da Empresa A, da Tabela – 4. 

 

Tabela C – 1. Energia da mão-de-obra utilizada na estação de tratamento de 

efluentes (ETE) do sistema de lavagem de ônibus da Empresa A. 

 

Item 

 

Necessidade 

Diárias 

(kcal/H dia) 

Período 

 

(dia/ano)

Conver. 

Unidade 

(J/kcal) 

Operários  

 

(H) 

Energia  

 

(J/ano) 

Dias úties 2,50E+03 265,00 4,186 1 2,77E+06 

Sábado 2,50E+03 50,00 4,186 1 5,23E+05 

Domingo 2,50E+03 50,00 4,186 1 5,23E+05 

Total     3,82E+06 

 

A quantidade de funcionários foi verificada por meio da observação durante 

as lavagens dos ônibus e com informações adquiridas junto ao responsável 

da manutenção da empresa, há uma variação do número de lavagens em 

dias úteis e em finais de semana. A partir dessas informações, foi 

quantificado o valor da mão-de-obra. Este valor leva em consideração as 

calorias para um indivíduo suprir suas necessidades por dia, vezes o numero 

de dias trabalhados por ano e convertido em joules (Odum 1996) 
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Nota – 6. Energia elétrica utilizada na estação de tratamento de efluentes 

(ETE) do sistema de lavagem de ônibus da Empresa A, da Tabela – 4. 

 

Tabela C – 2. Consumo de energia elétrica utilizada na estação de 

tratamento de efluentes (ETE) do sistema de lavagem de ônibus da Empresa 

A. 

 

Item 

 

Consumo  

 

(kwh/dia) 

Período  

 

(dia/ano)

Conver. 

Unidade 

(J]kWh) 

Consumo 

total 

(J/ano) 

ETE 113,46 365,00 3,60E+06 1,50E+11 

 

Cálculos detalhados do consumo de energia elétrica estão no Anexo D. 

 

A partir destes valores foi realizada a multiplicação pelo número de metros 

quadrados lavados por ano, levando em consideração que a ETE funciona 

365 dias / ano, sendo feita a conversão de kWh, em joules.  
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Nota – 7. Produtos químicos utilizados na estação de tratamento de 

efluentes (ETE) do sistema de lavagem de ônibus da Empresa A, da Tabela 

– 5. 

 

Tabela C – 3. Massa total do consumo de produtos químicos utilizados na 

estação de tratamento de efluentes (ETE) do sistema de lavagem de ônibus 

da Empresa A. 

 

Item 

 

Consumo 

por mês 

(kg) 

Período 

 

(mês) 

Conver. 

Unidade 

(g/kg) 

Massa  

 

(g) 

Soda Cáut. 300,00 12,00 1,00E+03 3,60E+06 

Hipoclorito 50,00 12,00 1,00E+03 6,00E+05 

Total    4,20E+06 

 

As quantidades dos produtos químicos por mês, foram levantadas junto ao 

responsável da manutenção. 
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SISTEMA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESA A. 

Tabela C – 4. Áreas dos ônibus a serem lavadas da Empresa A. 

 

Item 

 

Frente 

e 

Traseira 

(m2) 

Lateral 

 

(m2) 

Teto  

 

(m2) 

Área 

 p/ 

 Ônibus 

(m2) 

Turismo 19,44 105,20 39,42 164,06 

Urbano 12,50 52,00 26,00 90,50 

Total    254,56 

 

Os valores das áreas dos ônibus foram calculados com medições realizadas, 

com uso de uma trena, de suas dimensões. 

 

Tabela C – 5. Unidade funcional do Sistema de Lavagem da Empresa A. 

 

Item 

 

Área p/ 

Ônibus   

(m2) 

Lavagens 

 por ano 

(ano) 

Total de 

lavagem 

(m2/ano) 

Turismo 164,06 58.576,00 9,61E+06 

Urbano 90,50 133.540,00 1,21E+07 

Total   2,17E+07 

 

Com as áreas de cada tipo de ônibus, multiplicada pela quantidade de 

ônibus lavado por ano determinou-se a unidade funcional. 
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Nota – 8. Sol – Áreas dos ônibus expostas a irradiação solar média por ano 

na Empresa A, da Tabela – 5. 

  

Tabela C – 6. Insolação média por ano das áreas expostas dos ônibus da 

Empresa A. 

  

Total de 

lavagem 

(m2/ano) 

Insolação 

Média 

(kWh/m2)

Conversão 

Unidade 

(J/kWh) 

Insolação 

 

 (J/ano) 

2,17E+07 4,14 3,60E+06 3,23E+14 

 

O índice de insolação foi calculado por meio de dados coletados a partir do 

site Sundata (www.cresesb.cepel.br/sundatn.htm - 11/03/04), e com os 

valores de latitude e longitude da região estudada, foi fornecida a média de 

insolação da cidade de São Paulo e com os valores das áreas dos ônibus, e 

multiplicados pelo número total de ônibus lavado, metro quadrado por ano 

de cada empresa, determinou-se o valor de insolação de cada uma delas. 
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Nota – 9. Evaporação (vento) – Massa de água evaporada por ano 

carregada por arraste nos ônibus da Empresa A, da Tabela – 5.  

 

Tabela C – 7. Evaporação por ano da massa de água carregada por arraste 

nos ônibus da Empresa A. 

 

Item 

 

Vol. de 

água / 

ônibus 

(l) 

Vol. 

água de 

arraste 

(%) 

Nº ônibus 

lav. por 

ano 

Densidade 

da água 

(g/l) 

Evaporação 

 

(g/ano) 

Turismo 500,00 0,05 58.760,00 1,00E+03 1,47E+09 

Urbano 400,00 0,05 133.540,00 1,00E+03 2,67E+09 

Total     4,14E+09 

 

O consumo de água por lavagem foi quantificado pela vazão média e 

calculada por meio da equação Q = V * t e com o auxilio de um tambor de 

200 l, com diâmetro de 50 cm e 1 m de altura e o tempo verificado com o 

uso de um cronômetro. Foi calculado assim, o consumo de água por 

lavagem que em seguida foi multiplicado pelo número de lavagens no 

período de um ano em cada empresa, considerando dias úteis e de finais de 

semana,dependendo do tipo de ônibus o consumo de água varia de acordo 

com a sua área. 

 

A evaporação foi adquirida admitindo que 5% do total da água utilizada em 

cada lavagem de ônibus, seria carregada por arraste e esta água, por 

evaporação, retornar novamente ao sistema ambiental. 
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Nota – 10. Água do poço artesiano utilizada no sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa A, da Tabela – 5. 

 

Tabela C – 8. Massa total da água do poço artesiano, utilizada no sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa A. 

   

Item 

 

Nº ônibus 

lav. por 

ano 

Vol. de 

água  

l/lav  

(l) 

Parcela 

 

(%) 

Densidade 

da água 

(g/l) 

Massa da 

água do 

poço 

(g/ano) 

Turismo 58.760,00 500,00 0,221 1,00E+03 6,50E+09 

Urbano 133.540,00 400,00 0,221 1,00E+03 1,18E+10 

Total     1,83E+10 

 

A água do poço artesiano corresponde ao complemento de água do sistema. 

Este complemento corresponde a 22,7%, sendo que este valor representa o 

percentual do consumo total de água por ano, de acordo com o balanço de 

massa (18.296/82.700)=0,221, mostrado na figura 13. 
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Nota – 11. Água da chuva captada pelo telhado e utilizada no sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa A, da Tabela – 5. 

 

Tabela C – 9. Massa total da água de chuva utilizada no sistema de lavagem 

de ônibus da Empresa A. 

 

Precipitação  

 

(mm/ano) 

Conver. 

Unidade 

(m/mm) 

Área do 

telhado 

(m2) 

Vol. 

água de 

chuva 

(m3) 

Densidade 

da água 

(g/m3) 

Massa da 

água de 

chuva 

(g/ano) 

1620,00 1,00E-03 3.000,00 4.860,00 1,00E+06 4,86E+09 

 

Para a empresa que capta água de chuva, foi verificado o índice 

pluviométrico no período de 1 (um) ano com o auxilio de dados coletados no 

INPE (www.cptec.inpe.br/~energia/clima/prec/evolucao/menores/prec24gr.gif 

- 12/03/04), e multiplicado pela área de cobertura, proporcionado assim, o 

volume de água de chuva. Este volume de água de chuva corresponde a 

5,88% do total por um ano do volume de água utilizado, sendo que este 

valor representa o percentual do consumo total de água por ano,de acordo 

balanço de massa (4.860/82.700)=0,588, mostrado na figura 13. 
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Nota – 12. Água de reuso utilizada no sistema de lavagem de ônibus da 

Empresa A, da Tabela – 4. 

 

Tabela C – 10. Volume total de água consumida no sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa A. 

Item 

 

Nº ônibus 

lav. por 

ano 

Vol. de 

água 

l/lav 

(l) 

Vol. De 

água 

l/ano  

(l) 

Turismo 58.576,00 500,00 2,93E+07 

Urbano 133.540,00 400,00 5,34E+07 

Total   8,27E+07 

 

Tabela C – 11. Volume de água consumida no sistema de lavagem de 

ônibus exceto a água de reuso na Empresa A. 

 

Origem das águas consumidas no 

sistema de lavagem 

Vol. De água 

l/ano (l) 

Água de chuva 4,86E+06 

Água do poço – operação 1,83E+07 

Subtotal 2,32E+07 

 

Tabela C – 12. Energia da água de reuso utilizada no sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa A. 

 

Item 
 
 

Vol. de 
água 
l/ano 
 (l) 

Conversão 
de 

unidade 
(l/J) 

Quantidade 
de água de 
reuso por 

ano (J/ano) 
Total 8,27E+07   

Subtotal 2,32E+07   
Água de reuso 5,95E+07 4,20E+03 2,50E+11 
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Nota – 13. Mão-de-obra utilizada no sistema de lavagem de ônibus da 

Empresa A, da Tabela – 5. 

 

Tabela C – 13. Energia da mão-de-obra utilizada no sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa A. 

 

Item 

 

Necessidades 

Diárias  

(kcal/H dia) 

Periodo 

 

(dia/ano)

Conver. 

Unidade 

(J/kcal) 

Operários  

 

(H) 

Energia  

 

(J/ano) 

Dias úteis 2,50E+03 265,00 4,186 16 4,44E+07 

Sábado 2,50E+03 50,00 4,186 10 5,23E+06 

Domingo 2,50E+03 50,00 4,186 6 3,14E+06 

Total     5,27E+07 

 

A quantidade de funcionários foi verificada por meio da observação durante 

as lavagens dos ônibus e com informações adquiridas junto ao responsável 

da manutenção da empresa, há uma variação do número de lavagens em 

dias úteis e em finais de semana. A partir dessas informações, foi 

quantificado o valor da mão-de-obra. Este valor leva em consideração as 

calorias para um indivíduo suprir suas necessidades por dia, vezes o número 

de dias trabalhados por ano e convertido em joules (Odum 1996). 
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Nota – 14. Energia elétrica utilizada no sistema de lavagem de ônibus da 

Empresa A, da Tabela – 4. 

 

Tabela C – 14. Consumo de energia elétrica utilizada no sistema de lavagem 

de ônibus da Empresa A. 

 

Item 

 

 

Área  

por 

Ônibus 

(m2) 

Energia / 

ônibus 

lavado 

(kWh) 

Consumo  

(kwh / m2 

ônibus 

lavado) 

Total de 

lavagem 

 

(m2/ano) 

Conver. 

Unidade  

 

(J/kWh) 

Consumo 

total  

 

(J/ano) 

Turismo 164,06 0,584 3,56E-03 9,61E+06 3,60E+06 1,23E+11

Urbano 90,50 0,326 3,60E-03 1,21E+07 3,60E+06 1,60E+11

Total      2,83E+11

 

Com os valores das áreas dos ônibus e o consumo de energia elétrica por 

ônibus lavado, foram realizadas as contas da seguinte maneira. A partir da 

multiplicação pelo número de metros quadrados lavados por ano, levando 

em consideração dias úteis e dias de finais de semana sendo feita a 

conversão de kWh, em joules.  

 

Cálculos detalhados do consumo de energia elétrica por ônibus lavado estão 

no Anexo D. 
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SISTEMA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESA B 

 

 Tabela C – 15. Áreas dos ônibus a serem lavadas da Empresa B. 

 

Item 

 

Frente 

e 

Traseira 

(m2) 

Lateral 

 

(m2) 

Teto  

 

(m2) 

Área   

p/ 

Ônibus 

(m2) 

Urbano 12,5 52 26 90,5 

Total    90,5 

 

Os valores das áreas dos ônibus, foram calculados com medições métricas 

com uso de uma trena, de suas dimensões. 

 

Tabela C – 16. Unidade funcional do Sistema de Lavagem da Empresa B. 

 

Item 

 

Área p/ 

Ônibus 

(m2) 

Lavagens 

por ano 

Total de 

lavagem 

(m2/ano) 

Urbano 90,5 56.760,00 5,14E+06 

Total   5,14E+06 

 

Com as áreas de cada tipo de ônibus, multiplicada pela quantidade de 

ônibus lavado por ano determinou-se à unidade funcional. 
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Nota – 6. Sol – Áreas dos ônibus expostas a irradiação solar média por ano 

na Empresa B, da Tabela – 6. 

  

Tabela C – 17. Insolação média por ano das áreas expostas dos ônibus da 

Empresa B. 

 

Total de 

lavagem 

(m2/ano) 

Insolação 

Média 

(kWh/m2)

Conver. 

Unidade 

(J/kWh) 

Insolação  

 

(J/ano) 

5,14E+06 4,14 3,60E+06 7,66E+13 

Total   7,66E+13 

 

O índice de insolação foi calculado por meio de dados coletados a partir do 

site Sundata (www.cresesb.cepel.br/sundatn.htm - 11/03/04), e com os 

valores de latitude e longitude da região estudada, foi fornecida a média de 

insolação da cidade de São Paulo e com os valores das áreas dos ônibus, e 

multiplicados pelo número total de ônibus lavado, metro quadrado por ano 

de cada empresa, determinou-se o valor de insolação de cada uma delas. 
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Nota – 7. Evaporação (vento) – Massa de água evaporada por ano 

carregada por arraste nos ônibus da Empresa B, da Tabela – 6. 

 

Tabela C – 18. Evaporação por ano da massa de água carregada por arraste 

nos ônibus da Empresa B. 

 

Item 

 

Vol. de 

água / 

ônibus 

(l) 

Vol. 

água de 

arraste 

(%) 

Nº ônibus 

lav. por 

ano 

Densidade 

da água 

(g/l) 

Evaporação 

 

(g/ano) 

Urbano 300,00 0,05 56.760,00 1,00E+03 8,51E+08 

Total     8,51E+08 

 

O consumo de água por lavagem foi quantificado pela vazão média e 

calculada por meio da equação Q = V * t e com o auxilio de um tambor de 

200 l, com diâmetro de 50 cm e 1 m de altura e o tempo verificado com o 

uso de um cronômetro. Foi calculado assim, o consumo de água por 

lavagem que em seguida foi multiplicado pelo número de lavagens no 

período de um ano em cada empresa, considerando dias úteis e de finais de 

semana dependendo do tipo de ônibus o consumo de água varia de acordo 

com a sua área. 

 

A evaporação foi adquirida admitindo que 5% do total da água utilizada em 

cada lavagem de ônibus, seria carregada por arraste e esta água, por 

evaporação, retornar novamente ao sistema ambiental. 
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Nota – 8. Água do poço artesiano, utilizada no sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa B, da Tabela – 6. 

 

Tabela C – 19. Massa total da água do poço artesiano, utilizada no sistema 

de lavagem de ônibus da Empresa B. 

 

Item 

 

Nº ônibus 

lav. por 

ano 

Vol. de 

água  

l/lav  

(l) 

Densidade 

da água 

(g/l) 

Massa 

da água 

do poço 

(g/ano) 

Urbano 56.760,00 300,00 1,00E+03 1,70E+10 

Total    1,70E+10 

 

Em todas as empresas é consumida a água do poço artesiano. Na empresa 

B, esta é a única fonte de água.  
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Nota – 9. Mão-de-obra utilizada no sistema de lavagem de ônibus da 

Empresa B, da Tabela – 6. 

 

Tabela C – 20. Energia da mão-de-obra utilizada no sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa B. 

  

Item 

 

Necessidades 

Diárias  

(kcal/H dia) 

Período 

 

(dia/ano)

Conver. 

Unidade 

(J/kcal) 

Operários 

(H) 

Energia  

 

(J/ano) 

Dia útil 2,50E+03 265,00 4,186 6 1,66E+07 

Sábado 2,50E+03 50,00 4,186 4 2,09E+06 

Domingo 2,50E+03 50,00 4,186 2 1,05E+06 

Total     1,98E+07 

 

A quantidade de funcionários foi verificada por meio da observação durante 

as lavagens dos ônibus e com informações adquiridas junto ao responsável 

da manutenção da empresa, há uma variação do número de lavagens em 

dias úteis e em finais de semana. A partir dessas informações, foi 

quantificado o valor da mão-de-obra. Este valor leva em consideração as 

calorias para um indivíduo suprir suas necessidades por dia, vezes o numero 

de dias trabalhados por ano e convertido em joules. (Odum 1996) 
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Nota – 10. Energia elétrica utilizada no sistema de lavagem de ônibus da 

Empresa B, da Tabela – 6. 

 

Tabela C – 21. Consumo de energia elétrica utilizada no sistema de lavagem 

de ônibus da Empresa B. 

 

Item 

 

Área  

por 

Ônibus 

(m2) 

Energia / 

ônibus 

lavado 

(kWh) 

Consumo  

(kwh / m2 

ônibus 

lavado) 

Total de 

lavagem 

(m2/ano) 

Conver. 

Unidade 

(J/kWh) 

Consumo 

total 

(J/ano) 

Urbano 90,50 0,298 3,29E-03 5,14E+06 3,60E+06 6,09E+10

Total      6,09E+10

 

Com os valores das áreas dos ônibus e o consumo de energia elétrica por 

ônibus lavado, foi realizada as contas da seguinte maneira. A partir da 

multiplicação pelo número de metros quadrados lavados por ano, levando 

em consideração dias úteis e dias de finais de semana sendo feita a 

conversão de kWh, em joules.  

 

Cálculos detalhados do consumo de energia elétrica por ônibus lavado estão 

no Anexo D. 
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SISTEMA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESSA C. 

 

Tabela C – 22. Áreas dos ônibus a serem lavadas da Empresa C. 

 

Item 

 

Frente 

e 

Traseira 

(m2) 

Lateral 

 

(m2) 

Teto  

 

(m2) 

Área  

p/ 

Ônibus 

(m2) 

Turismo 19,44 105,20 39,42 164,06 

Total    164,06 

 

Os valores das áreas dos ônibus, foram calculados com medições métricas 

com uso de uma trena, de suas dimensões. 

 

Tabela C – 23. Unidade funcional do Sistema de Lavagem da Empresa C. 

 

Item 

 

Área p/ 

Ônibus 

(m2) 

Lavagens 

por ano 

Total de 

lavagem 

(m2/ano) 

Turismo 164,06 69.980,00 1,15E+07 

Total   1,15E+07 

 

Com as áreas de cada tipo de ônibus, multiplicada pela quantidade de 

ônibus lavado por ano determinou-se a unidade funcional; 
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Nota – 6. Sol – Áreas dos ônibus expostas a irradiação solar média por ano 

na Empresa C, da Tabela – 7. 

  

Tabela C – 24. Insolação média por ano das áreas expostas dos ônibus da 

Empresa C. 

 

Total de 

lavagem 

(m2/ano) 

Insolação 

Média 

(kWh/m2)

Conver. 

Unidade 

(J/kWh) 

Insolação  

 

(J/ano) 

1,15E+07 4,14 3,60E+06 1,71E+14 

Total   1,71E+14 

 

O índice de insolação foi calculado por meio de dados coletados a partir do 

site Sundata (www.cresesb.cepel.br/sundatn.htm - 11/03/04), e com os 

valores de latitude e longitude da região estudada, foi fornecida a média de 

insolação da cidade de São Paulo e com os valores das áreas dos ônibus, e 

multiplicados pelo número total de ônibus lavado, metro quadrado por ano 

de cada empresa, determinou-se o valor de insolação de cada uma delas. 
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Nota – 7. Evaporação (vento) – Massa de água evaporada por ano 

carregada por arraste nos ônibus da Empresa C, da Tabela – 7. 

 

Tabela C – 25. Evaporação por ano da massa de água carregada por arraste 

nos ônibus da Empresa C. 

 

Item 

 

Vol. de 

água / 

ônibus 

(l) 

Vol. 

água de 

arraste 

(%) 

Nº ônibus 

lav. por 

ano 

Desidade 

da água 

(g/l) 

Evaporação 

 

(g/ano) 

Turismo 500,00 0,05 69.980,00 1,00E+03 1,75E+09 

Total     1,75E+09 

 

O consumo de água por lavagem foi quantificado pela vazão média, 

calculada por meio da equação Q = V * t  e com o auxilio de um tambor de 

200 l, com diâmetro de 50 cm e 1 m de altura e o tempo verificado com o 

uso de um cronômetro. Foi calculado assim, o consumo de água por 

lavagem que em seguida foi multiplicado pelo número de lavagens no 

período de um ano em cada empresa, considerando dias úteis e de finais de 

semana, dependendo do tipo de ônibus o consumo de água varia de acordo 

com a sua área. 

 

A evaporação foi adquirida admitindo que 5% do total da água utilizada em 

cada lavagem de ônibus, seria carregada por arraste e esta água, por 

evaporação, retornar novamente ao sistema ambiental. 
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Nota – 8. Água do poço artesiano, utilizada no sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa C, da Tabela – 7. 

 

Tabela C – 26. Massa total da água do poço artesiano, utilizada no sistema 

de lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Item 

 

Nº ônibus 

lav. por 

ano 

Vol. de 

água  

l/lav 

 (l) 

Densidade 

da água  

 

(g/l) 

Massa 

da água 

do poço 

(g/ano) 

Turismo 69.980,00 500,00 1,00E+03 3,50E+10 

Total    3,50E+10 

 

Em todas as empresas é consumida a água do poço artesiano. Na empresa 

C, esta é a única fonte de água.  
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Nota – 9. Mão-de-obra utilizada no sistema de lavagem de ônibus da 

Empresa C, da Tabela – 7. 

 

Tabela C – 27. Energia da mão-de-obra utilizada no sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa C. 

 

Item 

 

Necessidades 

Diárias 

(kcal/H dia) 

Período 

 

(dia/ano)

Conver. 

Unidade 

(J/kcal) 

Operários 

(H) 

Energia  

 

(J/ano) 

Dias útil 2,50E+03 265,00 4,186 8 2,22E+07 

Sábado 2,50E+03 50,00 4,186 5 2,62E+06 

Domingo 2,50E+03 50,00 4,186 3 1,57E+06 

Total     2,64E+07 

 

A quantidade de funcionários foi verificada por meio da observação durante 

as lavagens dos ônibus e com informações adquiridas junto ao responsável 

da manutenção da empresa,há uma variação do número de lavagens em 

dias úteis e em finais de semana. A partir dessas informações, foi 

quantificado o valor da mão-de-obra. Este valor leva em consideração as 

calorias para um indivíduo suprir suas necessidades por dia, vezes o número 

de dias trabalhados por ano e convertido em joules (Odum 1996). 
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Nota – 10. Energia elétrica utilizada no sistema de lavagem de ônibus da 

Empresa C, da Tabela – 7. 

 

Tabela C – 28. Consumo de energia elétrica utilizada no sistema de lavagem 

de ônibus da Empresa C. 

 

Item 

 

Área  

por 

Ônibus 

(m2) 

Energia / 

ônibus 

lavado 

(kWh) 

Consumo  

(kwh / m2 

ônibus 

lavado) 

Total de 

lavagem 

 

(m2/ano) 

Conver. 

Unidade  

 

(J/kWh) 

Consumo 

total  

 

(J/ano) 

Turismo 164,06 0,395 2,99E-03 1,15E+07 3,60E+06 1,24E+11

Total      1,24E+11

 

Com os valores das áreas dos ônibus e o consumo de energia elétrica por 

ônibus lavado, foi realizada as contas da seguinte maneira. A partir da 

multiplicação pelo número de metros quadrados lavados por ano, levando 

em consideração dias úteis e dias de finais de semana sendo feita a 

conversão de kWh, em joules.  

 

Cálculos detalhados do consumo de energia elétrica por ônibus lavado estão 

no Anexo D. 

 



ANEXO D 
 
 
Cálculos detalhados do consumo de energia elétrica na fase de operação 

das instalações dos sistemas de lavagens das empresas A, B, e C, e 

também da operação das instalações da estação de tratamento de efluentes 

(ETE) da empresa A.  



Anexo D  
 

 

 164

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE) DA EMPRESA A. 

Tabela D – 1. Consumo de energia elétrica por dia da estação de tratamento 

de efluentes (ETE) da Empresa A. 

 

Item Potência  

bombas  

motores 

(Hp) 

No de 

bombas  

motores

Conver. 

Unidade 

(kW/Hp)

Potência  

bombas  

motores 

(kW) 

Tempo / 

ônibus 

lavado 

(h/ônibus) 

Energia 

/ ônibus 

lavado 

(kWh) 

Agitador 1 2 0,745 1,492 8 11,936 

Dosador ¼ 1 0,745 0,186 1 0,186 

Reservat. 5 3 0,745 11,175 8 89,400 

Filtr.Pres. 2 1 0,745 1,493 8 11,936 

Total      113,458

 

O consumo da energia elétrica foi quantificado por lavagem de ônibus, por 

meio da equação E = P * t, onde a potência de todas as bombas e motores 

elétricos utilizados no sistema, foram levantados “in loco”, observando as 

especificações técnicas em cada uma das respectivas plaquetas. Os tempos 

foram verificados a partir do uso de um cronômetro e dos dias de 

funcionamento, junto ao responsável da manutenção. 
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SISTEMA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESA A. 

 

Tabela D – 2. Tempo gasto por ônibus urbano lavado nas etapas com 

equipamentos elétricos do sistema de lavagem de ônibus da Empresa A. 

 

 

 

Item 

Tempo 

por 

etapa 

(s) 

Conver. 

Unidade 

 

(h/s) 

Tempo / 

ônibus 

lavado 

(h/ônibus) 

Ensaboa 30,00 3.6E-3 8,34E-3 

Enxágua 30,00 3.6E-3 8,34E-3 

Lav.Mec 120,00 3.6E-3 3,34E-2 

 

Tabela D – 3. Consumo de energia elétrica por ônibus lavado urbano no 

sistema de lavagem de ônibus da Empresa A. 

 

Item Potência  

bombas  

motores 

(Hp) 

N° de 

bombas  

motores 

Conver. 

Unidade 

(kW/Hp) 

Potência  

bombas  

motores 

(kW) 

Tempo / 

ônibus 

lavado 

(h/ônibus) 

Energia 

/ ônibus 

lavado 

(kWh) 

Ensaboa ½ 1 0,745 O,38 8,34E-3 0,003 

Enxágua 5 1 0,745 7,45 8,34E-3 0,062 

Lav.Mec 1*½ 7 0,745 7,83 3,34E-2 0,261 

Total      0,326 

 

O consumo da energia elétrica foi quantificado por lavagem de ônibus, por 

meio da equação E = P * t, onde a potência de todas as bombas e motores 

elétricos utilizados no sistema, foram levantados “in loco”, observando as 

especificações técnicas em cada uma das respectivas plaquetas. Os tempos 

foram verificados a partir do uso de um cronômetro e dos dias de 

funcionamento, junto ao responsável da manutenção. 
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Tabela D – 4. Tempo gasto por ônibus de turismo lavado nas etapas com 

equipamentos elétricos do sistema de lavagem de ônibus da Empresa A. 

 

 

 

Item 

Tempo 

por 

etapa 

(s) 

Conver. 

Unidade 

 

(h/s) 

Tempo / 

ônibus 

lavado 

(h/ônibus) 

Ensaboa 60,00 3.6E-3 0,0167 

Enxágua 90,00 3.6E-3 0,025 

Lav.Mec 180,00 3.6E-3 0,05 

 

Tabela D – 5. Consumo de energia elétrica por ônibus lavado de turismo no 

sistema de lavagem de ônibus da Empresa A. 

 

Item Potência  

bombas  

motores 

(Hp) 

No de 

bombas  

motores 

Conver. 

Unidade 

(kW/Hp) 

Potência  

bombas  

motores 

(kW) 

Tempo / 

ônibus 

lavado 

(h/ônibus) 

Energia 

/ ônibus 

lavado 

(kWh) 

Ensaboa ½ 1 0,745 O,38 0,0167 0,006 

Enxágua 5 1 0,745 7,45 0,025 0,186 

Lav.Mec 1*½ 7 0,745 7,83 0,05 0,392 

Total      0,584 

 

O consumo da energia elétrica foi quantificado por lavagem de ônibus, por 

meio da equação E = P * t, onde a potência de todas as bombas e motores 

elétricos utilizados no sistema, foi levantados “in loco”, observando as 

especificações técnicas em cada uma das respectivas plaquetas. Os tempos 

foram verificados a partir do uso de um cronômetro e dos dias de 

funcionamento, junto ao responsável da manutenção. 
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SISTEMA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESA B. 

 

Tabela D – 6. Tempo gasto por ônibus urbano lavado nas etapas com 

equipamentos elétricos do sistema de lavagem de ônibus da Empresa B. 

 

 

 

Item 

Tempo 

por 

etapa 

(s) 

Conver. 

Unidade 

 

(h/s) 

Tempo / 

ônibus 

lavado 

(h/ônibus) 

Enxágua 120,00 3.6E-3 3,34E-2 

Lav.Mec 120,00 3.6E-3 3,34E-2 

 

Tabela D – 7. Consumo de energia elétrica por ônibus lavado urbano no 

sistema de lavagem de ônibus da Empresa B. 

 

Item Potência  

bombas  

motores 

(Hp) 

No de 

bombas  

motores 

Conver. 

Unidade 

(kW/Hp) 

Potência  

bombas  

motores 

(Kw) 

Tempo / 

ônibus 

lavado 

(h/ônibus) 

Energia 

/ ônibus 

lavado 

(kWh) 

Enxágua 1*½ 2 0,745 2,24 3,34E-2 0,074 

Lav.Mec 1*½ 6 0,745 6,72 3,34E-2 0,224 

Total      0,298 

 

O consumo da energia elétrica foi quantificado por lavagem de ônibus, por 

meio da equação E = P * t, onde a potência de todas as bombas e motores 

elétricos utilizados no sistema, foi levantados “in loco”, observando as 

especificações técnicas em cada uma das respectivas plaquetas. Os tempos 

foram verificados a partir do uso de um cronômetro e dos dias de 

funcionamento, junto ao responsável da manutenção. 
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SISTEMA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESA C. 

 

Tabela D – 8. Tempo gasto por ônibus de turismo lavado nas etapas com 

equipamentos elétricos do sistema de lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

 

 

Item 

Tempo 

por 

etapa 

(s) 

Conver. 

Unidade 

 

(h/s) 

Tempo / 

ônibus 

lavado 

(h/ônibus) 

Ensaboa 30,00 3.6E-3 8,34E-3 

Enxágua 90,00 3.6E-3 0,025 

Lav.Mec 270,00 3.6E-3 0,075 

 

Tabela D – 9. Consumo de energia elétrica por ônibus lavado de turismo no 

sistema de lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Item Potência  

bombas  

motores 

(Hp) 

No de 

bombas  

motores 

Conver. 

Unidade 

(kW/Hp) 

Potência  

bombas  

motores 

(kW) 

Tempo / 

ônibus 

lavado 

(h/ônibus) 

Energia 

/ ônibus 

lavado 

(kWh) 

Ensaboa ½ 1 0,745 O,38 8,34E-3 0,003 

Enxágua 1*½ 2 0,745 3,73 0,025 0,056 

Lav.Mec 1*½ 4 0,745 7,83 0,075 0,336 

Total      0,395 

 

O consumo da energia elétrica foi quantificado por lavagem de ônibus, por 

meio da equação E = P * t, onde a potência de todas as bombas e motores 

elétricos utilizados no sistema, foram levantados “in loco”, observando as 

especificações técnicas em cada uma das respectivas plaquetas. Os tempos 

foram verificados a partir do uso de um cronômetro e dos dias de 

funcionamento, junto ao responsável da manutenção. 

 



ANEXO E 
 
Cálculos detalhados das fases de implantação e operação dos sistemas de 

lavagens das empresas B, e C, para a simulação do uso da água de chuva. 
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SISTEMA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESA B. 

 

Nota – 13. Detalhamento dos cálculos referentes ao consumo de concreto 

armado na fase de implantação da simulação do uso da água de chuva no 

sistema de lavagem de ônibus da Empresa B, da Tabela – 10. 

  

Tabela E – 1. Volume de concreto do reservatório de água de chuva do 

Sistema de lavagem de ônibus da Empresa B. 

 

Reservat 

 

Capac. 

(m3) 

Largura 

(m) 

Compr. 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

Espes. 

(m) 

Concreto 

(m3) 

1,0 150,00 5,00 10,00 3,00 200,00 0,20 40,00 

Total             40,00 

 

O valor da capacidade do reservatório foi considerado igual ao da Empresa 

A, a partir disso para o reservatório 1, foi assumidas suas dimensões e suas 

espessuras das paredes, em forma de cubos, para então serem calculados 

os volumes de concreto. 

 

Tabela E – 2. Conversão do volume total de concreto em massa do Sistema 

de lavagem de ônibus da Empresa B. 

 

Massa total de 

concreto 

Volume 

(m3) 

Densidade 

(t/m3) 

Massa 

 (g) 

Sub-total 1 40,00 2,50E+06 1,00E+08 

 

O total do volume de concreto foi multiplicado por sua densidade e calculada 

assim, a massa total de concreto.  
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Continuação da nota 13, tabela – 10. 

  

Tabela E – 3. Massa de aço utilizada em relação ao consumo de concreto 

armado no Sistema de lavagem de ônibus da Empresa B. 

 

Volume 

(m3) 

Aço/ 

(m3) 

concreto 

Conversão 

de 

unidade 

Massa 

(g) 

40,00 150,00 1,00E+03 6,00E+06 

Sub-total 2   6,00E+06 

 

Em todas as edificações, o concreto utilizado é armado, logo contendo aço 

em sua estrutura, assim consideraremos que em cada métro cubico de 

concreto haja 150 kg de aço. 

 

Tabela E – 4. Massa total de concreto armado utilizado no Sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa B. 

 

Item 
Massa 

 (g) 
Depreciação 

(ano) 
Massa 

(g) 
Sub-total 1 1,00E+08 25 4,00E+06 
Sub-total 2 6,00E+06 25 2,40E+05 

Total 1,83E+08 25 4,24E+06 
 

Esta tabela mostra a soma das massas totais de concreto e aço que 

compõem o concreto armado e dividiu-se por 25 anos, considerando a 

depreciação das edificações segundo THOMSOM (2004).  
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Nota – 14. Detalhamento dos cálculos referentes ao uso de PVC na fase de 

implantação da Empresa B, da Tabela – 10. 

 

Tabela E – 5. Massa total de PVC utilizado no Sistema de Lavagem de 

ônibus da Empresa B. 

 

Item 

 

Ǿ 

(cm) 

Largura 

(cm) 

Compr. 

(cm) 

Espess. 

(cm) 

Volume 

(cm3) 

Densidade 

(g/cm3) 

Massa 

(g) 

Tubul 15,00 47,13 15.000,00 0,25 176.737,50 1,40 2,47E+05

 

As quantidades lineares das tubulações de PVC foram estimadas por meio 

de medições métrica, verificadas “in loco”. Após ser considerado o diâmetro 

da tubulação, foi seu volume a partir de sua área e multiplicada pela sua 

espessura de parede e sua respectiva densidade foi calculada sua massa 

total. 

 

Calculada a massa total de PVC que é de 2,47E+05g, dividiu-se este valor 

por 10 anos, considerando a depreciação das instalações segundo 

THOMSOM (2004), resultando uma massa total de 2,47E+04g. 
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Nota – 15. Água da chuva captada pelo telhado e utilizada no sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa B, da Tabela – 10. 

 

Tabela E – 6. Massa total da água de chuva utilizada no sistema de lavagem 

de ônibus da Empresa B. 

 

Precipitação  

 

(mm/ano) 

Conver. 

Unidade 

(m/mm) 

Área do 

telhado 

(m2) 

Vol. 

água de 

chuva 

(m3) 

Densidade 

da água 

(g/m3) 

Massa da 

água de 

chuva 

(g/ano) 

1620,00 1,00E-03 2.300,00 3.730,00 1,00E+06 3,73E+09 

 

Para realizar a simulação do uso da água de chuva, foi verificado o índice 

pluviométrico no período de 1 (um) ano com o auxilio de dados coletados no 

INPE (www.cptec.inpe.br/~energia/clima/prec/evolucao/menores/prec24gr.gif 

- 12/03/04), e multiplicado pela área de cobertura, proporcionado assim, o 

volume de água de chuva. Este volume de água de chuva corresponde a 

34% do total dos recursos utilizados no sistema em massa por um ano, 

mostrado na figura 23. 
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Nota – 16. Água do poço artesiano, utilizada no sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa B, da Tabela – 10. 

 

Tabela E – 7. Massa total da água do poço artesiano, utilizada no sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa B. 

 

Origem das águas consumidas no 

sistema de lavagem 

Vol. De água 

l/ano (l) 

Água de chuva – Simulação 3,73E+09 

Água do poço – Atual 1,70E+10 

Água do poço – Simulação 1,33E+10 

 

Com o valor da massa de água de chuva calculada na tabela E – 6, e 

subtraindo este valor da massa de água do poço artesiano calculada na 

tabela C - 19, obteve-se o valor da água do poço artesiano, para a simulação 

do uso da água de chuva. 

  

 



Anexo E  
 

 

 175

SISTEMA DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESA C. 

 

Nota – 13. Detalhamento dos cálculos referentes ao consumo de concreto 

armado na fase de implantação da simulação do uso da água de chuva no 

sistema de lavagem de ônibus da Empresa C, da Tabela – 11. 

  

Tabela E – 8. Volume de concreto do reservatório de água de chuva do 

Sistema de lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Reserv. 

 

Capac. 

(m3) 

Largura 

(m) 

Compr

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

Espes. 

(m) 

Concreto 

(m3) 

1,0 150,00 5,00 10,00 3,00 200,00 0,20 40,00 

Total             40,00 

 

O valor da capacidade do reservatório foi considerado igual ao da Empresa 

A, a partir disso para o reservatório 1, foi assumidas suas dimensões e suas 

espessuras das paredes, em forma de cubos, para então serem calculados 

os volumes de concreto. 

 

Tabela E – 9. Conversão do volume total de concreto em massa do Sistema 

de lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Massa total de 

concreto 

Volume 

(m3) 

Densidade 

(t/m3) 

Massa 

 (g) 

Sub-total 1 40,00 2,50E+06 1,00E+08 

 

O total do volume de concreto foi multiplicado por sua densidade e calculada 

assim, a massa total de concreto.  
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Continuação da nota 13, tabela – 11. 

  

Tabela E – 10. Massa de aço utilizada em relação ao consumo de concreto 

armado no Sistema de lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Volume 

(m3) 

Aço/ 

(m3) 

concreto 

Conversão 

de 

unidade 

Massa 

(g) 

40,00 150,00 1,00E+03 6,00E+06 

Sub-total 2   6,00E+06 

 

Em todas as edificações, o concreto utilizado é armado, logo contendo aço 

em sua estrutura, assim consideraremos que em cada métro cubico de 

concreto haja 150 kg de aço. 

 

Tabela E – 11. Massa total de concreto armado utilizado no Sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Item 
Massa 

 (g) 
Depreciação 

(ano) 
Massa 

(g) 
Sub-total 1 1,00E+08 25 4,00E+06 
Sub-total 2 6,00E+06 25 2,40E+05 

Total 1,83E+08 25 4,24E+06 
 

Esta tabela mostra a soma das massas totais de concreto e aço que 

compõem o concreto armado e dividiu-se por 25 anos, considerando a 

depreciação das edificações segundo THOMSOM (2004).  
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Nota – 14. Detalhamento dos cálculos referentes ao uso de PVC na fase de 

implantação da Empresa C, da Tabela – 11. 

 

Tabela E – 12. Massa total de PVC utilizado no Sistema de Lavagem de 

ônibus da Empresa C. 

 

Item 

 

Ǿ 

(cm) 

Largura 

(cm) 

Compr. 

(cm) 

Espess 

(cm) 

Volume 

(cm3) 

Densidade 

(g/cm3) 

Massa 

(g) 

Tubul 15,00 47,13 15.000,00 0,25 176.737,50 1,40 2,47E+05

 

As quantidades lineares das tubulações de PVC foram estimadas por meio 

de medições métrica, verificadas “in loco”. Após ser considerado o diâmetro 

da tubulação, foi seu volume a partir de sua área e multiplicada pela sua 

espessura de parede e sua respectiva densidade foi calculada sua massa 

total. 

 

Calculada a massa total de PVC que é de 2,47E+05g, dividiu-se este valor 

por 10 anos, considerando a depreciação das instalações segundo 

THOMSOM (2004), resultando uma massa total de 2,47E+04g. 
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Nota – 15. Água da chuva captada pelo telhado e utilizada no sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa C, da Tabela – 11. 

 

Tabela E – 13. Massa total da água de chuva utilizada no sistema de 

lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Precipitação  

 

(mm/ano) 

Conver. 

Unidade 

(m/mm) 

Área do 

telhado 

(m2) 

Vol. 

água de 

chuva 

(m3) 

Densidade 

da água 

(g/m3) 

Massa da 

água de 

chuva 

(g/ano) 

1620,00 1,00E-03 3.700,00 6.000,00 1,00E+06 6,00E+09 

 

Para realizar a simulação do uso da água de chuva, foi verificado o índice 

pluviométrico no período de 1 (um) ano com o auxilio de dados coletados no 

INPE (www.cptec.inpe.br/~energia/clima/prec/evolucao/menores/prec24gr.gif 

- 12/03/04), e multiplicado pela área de cobertura, proporcionado assim, o 

volume de água de chuva. Este volume de água de chuva corresponde a 

10% do total dos recursos utilizados no sistema em massa por um ano, 

mostrado na figura 23. 
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Nota – 16. Água do poço artesiano, utilizada no sistema de lavagem de 

ônibus da Empresa C, da Tabela – 11. 

 

Tabela E – 14. Massa total da água do poço artesiano, utilizada no sistema 

de lavagem de ônibus da Empresa C. 

 

Origem das águas consumidas no 

sistema de lavagem 

Vol. De água 

l/ano (l) 

Água de chuva – Simulação 6,00E+09 

Água do poço – Atual 3,50E+10 

Água do poço – Simulação 2,90E+10 

 

Com o valor da massa de água de chuva calculada na tabela E – 6, e 

subtraindo este valor da massa de água do poço artesiano calculada na 

tabela C - 26, obteve-se o valor da água do poço artesiano, para a simulação 

do uso da água de chuva. 

 
 



ANEXO F 
 

Para que pudesse ser realizada a contabilidade emergética, foram 

feitas visitas técnicas nas seguintes Empresas: A, B e C 

   

Nestas visitas técnicas nas empresas de ônibus (transporte urbano e 

de turismo), foram observadas e quantificadas as instalações e 

procedimentos no sistema de lavagem dos ônibus, utilizando os seguintes 

instrumentos: tabela e questionário, que estão a seguir.  
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COLETA DE DADOS 
 

EMPRESA DE TRANSPORTE ____________________________________ 

 

DATA_________________LOCAL_________________________________ 

 

REPRESENTANTE DA EMPRESA_________________________________ 

 

Descrição Quantidade Unidade

Numero de ônibus lavado por dia   

Tempo gasto por lavagem   

Numero de funcionários por lavagem   

Consumo de água por lavagem   

Consumo de água por mês de lavagem   

Consumo de energia elétrica por lavagem   

Consumo de energia elétrica por mês   

Consumo de shampoo por lavagem   

Área do setor em m2   

   

   

   

   

Obs:   

- existe permanente manutenção nos ônibus   

-         % da frota esta diariamente em manutenção   

- consumo de energia elétrica da ETE por dia :    

 Útil   

 Final de semana   
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Questionário 

 
1-À água utilizada nas lavagens dos ônibus são da rede publica 

(Sabesp), de poço artesiano , água de reuso e/ou outras? Quais? 

 

2-Houve troca e/ou aquisição de novos equipamentos? Em caso 

afirmativo, especifique quais. 

 

3-Houve execução de obras civis? Em caso afirmativo, como 

permaneceu o processo de lavagem durante as mesmas? 

 

4-Qual o custo do investimento para a implantação do sistema de 

reuso de água? 

 

5-Qual a porcentagem de economia no consumo de água, após a 

implantação do sistema? 

 

6-Estão reutilizando água em outros setores e/ou serviços além da 

lavagem dos ônibus? Especifique. 

 

7-Que aspectos negativos surgiram com a implantação do sistema de 

reuso da água? 

 

8-Houve trabalho de conscientização de que a água de reuso é 

imprópria para o consumo humano? Caso afirmativo de que forma foi/é 

realizado? 

 

9-Existe um trabalho de conscientização permanente para os 

funcionários de que não devem desperdiçar a água e sempre que possível 

reutilizá-la? Se sim, de que forma? 
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