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RESUMO 

Este estudo utiliza a síntese em emergia para comparar o custo ambiental implícito na formação 

de um técnico em Administração em dois cursos subsequentes ofertados pelo Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, campus Inconfidentes, um dos 

quais ministrado presencialmente e, o outro, a distância. Analisou-se uma turma de cada 

modalidade em suas configurações reais atuais e a infraestrutura utilizada por cada uma, ambas 

selecionadas em razão de sua proximidade em número de vagas ocupadas (85%): uma turma 

presencial com 34 alunos e uma em EaD com 43 alunos. Foi verificada a subutilização de 

recursos infra estruturais e humanos, por meio de simulações envolvendo o número de alunos 

e a capacidade de atendimento dos professores e tutores. Os cálculos das emissões de dióxido 

de carbono resultantes da produção da energia necessária ao funcionamento de cada um dos 

sistemas são, também, apresentados. Os resultados indicam que, com as configurações atuais a 

infraestrutura necessária à formação de um técnico em Administração na modalidade EaD 

demanda maior suporte ambiental do que a necessária para a formação de outro pelo curso 

presencial, enquanto as simulações indicam um ponto de reversão. 

 

Palavras-chave: Emergia, curso EaD, curso presencial, CO2  
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ABSTRACT 

In this work an emergy synthesis was carried out aiming to compare the implicit environmental 

cost in forming management technicians by two secondary level courses at the Federal Institute 

of Education, Science and Technology of Southern Minas Gerais campus in Inconfidentes, MG, 

one of which given in a classroom environment, and the other being a Distance Teaching 

course. Two groups were selected for their relative closeness in proportion of attending students 

(85%): one regular classroom-attending group of 34 students and one Distance Teaching group 

of 43 students. The current utilization and sub-utilization rate of the available infra-structural 

resources was also assessed, by means of simulations with different numbers of students and 

the care capacity of teachers and tutors. CO2 emissions resulting from the systems operation 

were also calculated. Results point out that, under the current configurations, forming a 

management technician by the Distance Teaching method requires higher environmental 

support than via classroom teaching. The simulations, however, do indicate a turning point.  

 

Key words: Emergy, distance teaching, classroom course, CO2 
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1. INTRODUÇÃO 

 Em uma era em que a humanidade tem sido constantemente alertada pela comunidade 

científica a respeito da escassez e do iminente esgotamento dos recursos naturais, o papel da 

escola assume uma importância intrínseca no processo de difusão de atitudes ambientalmente 

corretas, devido à possibilidade da prática orientada por um docente preparado e pela 

possibilidade de que, através de projetos de extensão, os discentes levem a comunidade a 

repensar sua atitude em relação ao meio ambiente. O biólogo americano Howard T. ODUM, 

que desenvolveu uma forma de, a partir de uma unidade comum (o Joule de energia solar), 

contabilizar diferentes formas de energia que integram um sistema cuja principal saída é um 

produto ou serviço, conhecida como contabilidade ambiental em emergia (1996), declara que, 

além do ensino, da pesquisa e da extensão, uma grande universidade tem como missão 

desenvolver novas ideias para liderar o mundo e sugere a inclusão da educação ambiental em 

todos os currículos de graduação, indiretamente instando os gestores escolares a atentarem 

também para sua própria filosofia de gestão. Em se tratando de manutenção e expansão de 

infraestrutura escolar visando o atendimento a um número maior de alunos, é necessário olhar 

além das implicações financeiras envolvidas e atentar para as implicações ambientais 

intrínsecas e, muitas vezes, não imediatamente perceptíveis.  

Com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, no ano de 

2009, a Rede Federal de Ensino Técnico e Tecnológico tem passado por um amplo processo de 

expansão na oferta de cursos de formação profissional de nível técnico, que visam suprir a 

demanda por mão de obra em várias frentes. A rede conta, atualmente, com 354 unidades 

distribuídas por todas as regiões do território nacional, ofertando mais de 400.000 vagas para 

discentes. Tal expansão tem ocorrido por meio de mecanismos que permitem a fusão de antigas 

escolas técnicas para a formação de institutos, além da implementação de novos campi em 

regiões outrora desprovidas da assistência do Estado quanto à oferta de educação gratuita. Os 

institutos federais têm, como parte de sua missão, o compromisso de estender o alcance de sua 

ação às regiões vicinais por meio da oferta de cursos sob convênios com as municipalidades, 

extrapolando, assim, o território de seus campi. Surgem, desta forma, os polos avançados de 

ensino, em acordos com as administrações municipais, cuja contrapartida à oferta, controle 

didático-pedagógico, avaliação e certificação em cursos profissionalizantes subsequentes ao 

ensino médio e gratuitos é a concessão e manutenção da infraestrutura física e pessoal 

administrativo e, em alguns casos, professores. Atualmente, o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) possui 8 campi.  
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Da mesma forma e também sob a chancela da Secretaria de Ensino Técnico e 

Tecnológico (SETEC), diretamente vinculada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC),a 

rede Escola Técnica Aberta do Brasil (E-Tec Brasil) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

corroboram com o esforço da inclusão social com a oferta de cursos técnicos profissionalizantes 

e de graduação, respectivamente, ministrados a distância (EaD), hospedados por polos de apoio 

presencial credenciados e estrategicamente localizados. Os cursos em EaD do 

IFSULDEMINAS são oferecidos em mais de 20 polos de apoio presencial espalhados pela 

região sul do estado de Minas Gerais. 

 A contabilidade ambiental em emergia é uma metodologia que possui uma base 

científica rigorosa (ODUM, 1996) e tem sido utilizada em análises de sistemas educacionais. 

Sendo a informação que circula nesse tipo de sistema o seu item de maior valor, uma relação 

custo-benefício pode ser estabelecida quando se analisa o crescimento em qualidade do aluno 

com o investimento em recursos naturais renováveis e não renováveis, além dos recursos vindos 

da economia. MEILLAUD et al. (2005) avaliaram a informação transmitida aos graduandos do 

Instituto Federal de Tecnologia Suíço Lausanne e verificaram que o valor em emergia do 

conhecimento adquirido pelo egresso era três vezes maior do que o valor trazido por ele do 

ensino médio. CAMPBELL e LU (2009) avaliaram o sistema educacional dos Estados Unidos 

e concluíram que para cada unidade de emergia gasta em educação, um retorno 10 vezes maior 

é obtido em benefícios gerais à sociedade. Quanto ao investimento ambiental para implantação 

e funcionamento de cursos dentro de uma instituição de ensino, uma importante referência é o 

trabalho de SANTOS (2013), que utilizou a contabilidade em emergia para avaliar o 

investimento ambiental necessário à implantação e funcionamento dos cursos superiores de 

administração, farmácia e engenharia da Universidade Paulista. 

 Este trabalho propõe, por meio de um estudo de caso, uma análise do investimento 

ambiental necessário à implantação e oferta de um curso presencial e um em EaD para a 

formação de técnicos em administração e seu impacto sobre o ambiente, na forma de emissões 

de dióxido de carbono, em decorrência da produção da energia necessária ao seu 

funcionamento. Os resultados possibilitam, por meio de simulações, a verificação da utilização 

e subutilização das infraestruturas disponibilizadas e da capacidade de atendimento da equipe 

de professores, além de permitirem projeções orçamentárias em recursos naturais e das 

emissões de CO2 decorrentes. Com base nos resultados apresentados é possível, a partir do 

número de alunos que o gestor deseja atender, verificar qual modalidade, presencial ou EaD, é 

a mais adequada, do ponto de vista ambiental.  
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1.1. Objetivo geral 

O objetivo desta pesquisa é utilizar a contabilidade ambiental em emergia para, por meio 

de um estudo de caso, avaliar o investimento ambiental realizado para a implantação e operação 

dos cursos técnicos em Administração presencial e a distância do IFSULDEMINAS e o seu 

impacto, do ponto de vista do meio ambiente, visando trazer à tona as implicações da ação 

institucional em territórios intra e extra campi, fornecendo aos gestores uma visão mais ampla 

da questão do investimento em expansão. A análise compreende a duração completa de ambos 

os cursos, que é de dois anos. 

1.2. Objetivos específicos 

a) Utilizar a contabilidade ambiental em emergia para avaliar e comparar o investimento 

ambiental e a utilização dos recursos infra estruturais dos dois cursos sob estudo; 

b) Simular, analisar e comparar a utilização da estrutura e dos serviços em função do número 

de alunos atendidos e capacidade de atendimento da equipe de professores; 

c) Avaliar e comparar as emissões de CO2 dos sistemas reais e simulados; 

d) Analisar e comparar o investimento e a viabilidade entre as modalidades de ensino, 

presencial e EaD, do ponto de vista ambiental. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para a realização deste trabalho, foi necessária a pesquisa bibliográfica da aplicação da 

metodologia da análise em emergia em quatro campos básicos: construção de prédios, 

manutenção (uso) de infraestruturas físicas, informação em sistemas educacionais e emissões 

diretas e indiretas de CO2 pela produção de energia elétrica e produção e queima de 

combustíveis fósseis. A síntese em emergia de um sistema educacional inclui a contabilidade 

ambiental das várias formas de energia que integram o conjunto de fluxos que compõem a 

infraestrutura que abriga o processo de ensino/aprendizado, incluindo-se os fluxos de 

informação. Encontram-se na literatura trabalhos que tratam da contabilização dos materiais 

utilizados na construção de prédios, sua manutenção e utilização. Outros trabalhos apresentam 

formas de contabilização da informação em sistemas variados. Foram analisados, também, 

trabalhos contendo comparações entre as emissões de CO2 causadas pelo deslocamento físico 

a locais de reunião e as causadas pela substituição do deslocamento físico por teleconferências. 

2.1. Trabalhos da literatura relacionados a construção, manutenção e utilização de 

prédios 

 BROWN e BURANAKARN (2003) utilizam a avaliação da emergia empregada no 

ciclo de vida de materiais de construção e a emergia empregada na sua deposição e reciclagem. 

Calcularam diversas UEVs -Valor por Unidade de Emergia- que são amplamente empregadas 

em estudos envolvendo contabilidade ambiental em emergia. 

PULSELLI et al. (2007) exploram as etapas de construção, manutenção e uso de um 

prédio na Itália, com 2.700m2 divididos em um porão, subsolo, andar térreo e três andares 

superiores, compreendendo 24 apartamentos (residências e escritórios) e 58 habitantes. Para 

análise da etapa de construção do prédio, os materiais utilizados persistentes no tempo e que 

contém estocados em si energia e materiais foram contabilizados. Considerando-se 50 anos 

como o tempo de vida útil do prédio, a emergia desta etapa é de 21,47 x 1016seJ/ano. Na etapa 

da manutenção, foram calculados os fluxos necessários para se evitar a depreciação do estoque 

construído e a emergia desta é de 15,30 x 1016seJ/ano. O consumo de água, gás natural e 

eletricidade pelos utilizadores do prédio subsidiaram a análise da etapa denominada utilização 

do prédio, cuja emergia é de 6,76 x 1016seJ/ano. Da emergia total, 49% correspondem à etapa 

de construção, 35% à manutenção e 15% à sua utilização. 
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2.2. Emergia e informação 

ODUM (1996) calculou a emergia por indivíduo nos níveis da hierarquia educacional 

dividindo a emergia total dos Estados Unidos em 1980 pelo número de pessoas pertencentes a 

cada um desses níveis da mencionada hierarquia. A emergia de cada nível hierárquico dividida 

pelo consumo de energia metabólica por indivíduo resulta na UEV relativa a cada nível. 

ODUM (1999a) realizou a contabilidade ambiental em emergia da Universidade da 

Flórida visando a proposta de uma política ambiental para a instituição. Como resultado da 

avaliação das atitudes resultantes da consciência ecológica, o autor, declarando que a missão 

de uma universidade envolve ensino, pesquisa e serviço e que uma grande universidade tem 

como missão desenvolver novas ideias para liderar o mundo, sugere a inclusão da educação 

ambiental em todos os currículos de graduação, atingindo a todos os alunos do nível, 

objetivando formar profissionais cientes dos problemas ambientais. 

Considerando que a informação aprendida corresponde a 1% do fluxo de energia 

humana, ODUM (1999b) calculou a energia e a transformidade da informação do aprendizado. 

Para a energia do aprendizado, o número de habitantes do planeta (5,2 x 109 habitantes) foi 

multiplicado por 2.500 kcal/dia x 365 dias/ano x 4.186 J/kcal x 0,01 (= 1% da energia humana), 

obtendo 1,98 x 1017 J/ano. Obteve o valor da transformidade do aprendizado dividindo a 

emergia do planeta (9,44 x 1024seJ/ano) (ODUM, 1996) pela energia do aprendizado (1,98 x 

1017 J/ano), obtendo 4,76 x 107seJ/J. Adaptado à base 15,83 x 1024seJ/ano (ODUM et al., 2000), 

esse valor passa a 8,00 x 107seJ/J. 

Utilizando a síntese em emergia, MEILLAUD et al (2005) avaliaram a economia de 

energia obtida pela instalação de painéis solares na fachada do prédio e a informação 

transmitida aos graduandos do Instituto Federal de Tecnologia Suíço Lausanne em cujo sistema 

as entradas de informação, representadas pelos fluxos dos alunos do ensino médio e faculdade, 

perfizeram, aproximadamente, 95% da emergia requerida. Segundo verificado pela avaliação, 

o valor da emergia representativa do conhecimento adquirido pelo aluno graduado por meio das 

interações com os professores e outros alunos era três vezes maior do que a trazida por ele como 

egresso do ensino médio. 

CAMPBELL e LU (2009) avaliaram a atividade do sistema educacional dos Estados 

Unidos durante o período entre 1870 e 2006. A emergia do ensino e do aprendizado foram as 

medidas da emergia requerida para a cópia e a transferência de informação, o que foi calculado 

como a soma da emergia da educação, a experiência dos professores e a emergia trazida ao 
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processo de aprendizado pelos alunos. Os autores concluíram que um retorno 10 vezes maior é 

obtido em benefícios gerais à sociedade, para cada unidade de emergia gasta em educação. 

BERGQUIST et al. (2010) argumentam que a contribuição do serviço humano baseado 

em conhecimento empírico é potencialmente superestimado ou subestimado em um sistema, já 

que tal considera a UEV correspondente ao nível de conhecimento do agente na hierarquia da 

informação e conhecimento, ao invés do nível de conhecimento necessário para a realização de 

uma tarefa específica. Isso implica em presumir-se que a contribuição de um indivíduo que 

possua educação de alto nível, como, por exemplo, uma pessoa com título de PhD realizando 

trabalho manual, deve ser considerada como uma contribuição de alta qualidade, 

independentemente do contexto; os autores, então, propõem que uma medida mais apropriada 

da contribuição do trabalho deveria incorporar, pelo menos, quatro aspectos: o consumo de 

calorias, a qualidade e a quantidade de conhecimento, como o conhecimento foi gerado e obtido 

(i.e. transferido entre indivíduos e a sociedade) e em que contexto cultural o trabalho é aplicado. 

Argumenta-se que isso pode ser feito separando-se os estoques de informação das entradas de 

mão de obra nos diagramas dos sistemas e, subsequentemente, conectando-os aos processos de 

uma forma específica em relação à tarefa e dependente de fluxo. Simulando um sistema baseado 

em uma hipotética lavoura de subsistência de painço, os autores utilizaram kilobytes de 

informação como unidades de emergia específica por unidade, o equivalente à informação 

digitalmente armazenada necessária para se manter o sistema de produção de painço, segundo 

tabela do site Data Storage Calculator (Calculadora de Estocagem de Dados) multiplicada por 

uma UEV baseada no acúmulo de emergia externa entrando no sistema há mil anos, período 

que, segundo presume o National Research Council (Conselho Nacional de Pesquisa) (1996), 

equivale a quanto tempo o painço vem sendo usado domesticamente. 

ABEL (2011) avaliou a emergia da conversação, após desenvolver os Ciclos da 

Informação Cultural, uma analogia aos Ciclos da Informação estabelecidos por ODUM (1996), 

como mostrado na Tabela 1, cujo exemplo mais detalhado, dentre os poucos publicados pelo 

próprio, é o estudo realizado sobre uma espécie de árvore da floresta tropical em Porto Rico. 
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Tabela 1. Ciclos da informação (adaptado por ABEL, 2011) 

 Odum Abel 

Tipo Nome Número de ciclos Florestas tropicais Conversação 

I Cópia da informação Um (vários?) 
Duplicação de 

árvores 

Redifusão da 

informação guardada 

na memória 

II 

Isolamento e extração da 

informação em formato 

compacto 

Um 

Produção e 

dispersão de 

sementes 

Uma conversa e 

dispersão das pessoas 

III 
Sustentação (ampla) da 

informação compartilhada 
Vários Espécies mantidas 

Tópico de conversa 

sustentado 

IV 
Desenvolvimento da 

(nova) informação útil 

Muitos mais, com 

mutação e seleção 

Formação de 

espécies 

Formação de uma 

nova variante cultural 

 

Em seguida, o autor relata o primeiro estudo comportamental realizado por ele, voltado 

para a coleta de dados posteriormente aplicados à dinâmica do compartilhamento de cultura nos 

ciclos da informação, utilizando uma turma de 32 alunos para a análise da conversação entre 

estudantes universitários em Taiwan. Segundo anotações feitas pelos alunos participantes, dos 

mais de 4.000 tópicos de conversação abordados durante as três semanas de investigação, 39 se 

tornaram assuntos recorrentes e apenas três tópicos foram recorrentes entre eles. Utilizando 

estimativas levantadas em ABEL (2011) sobre o comportamento da conversação, tais como a 

duração média de uma conversação (9 minutos) e o número médio de pessoas que participam 

de uma conversação (2,5 pessoas), dentre outros, o autor estabelece a emergia da população 

envolvida em conversação e a energia do fluxo de informação do portador da conversação, 

calculando a transformidade da conversação, de forma contextualizada, estabelecendo, assim, 

um padrão de procedimentos para cálculos da transformidade da conversação em outros 

contextos.  

As instituições de ensino superior desempenham papel proeminente no debate a 

evolução da sociedade humana e sua posição na biosfera. Assim, ALMEIDA et al.(2013), 

aplicaram a síntese em emergia para avaliar o curso de Engenharia na Universidade Paulista. 

Os fluxos de energia e materiais usados na construção e uso do campus e a informação 

transmitida aos alunos foram avaliados. Os autores compararam os resultados aos obtidos pelos 

cursos de Farmácia, Engenharia e Administração e os usaram para visualizar o sistema 

holisticamente (informação e recursos) e suas relações com o meio ambiente. A quantificação 

do investimento em emergia para a implantação de duas disciplinas em cada um dos três cursos 

(Administração, Farmácia e Engenharia) no Programa de Engenharia, por meio dos fluxos de 

informação, forneceu contribuição importante aos diretores administrativos da universidade no 

planejamento das novas grades curriculares que incluem conceitos de desenvolvimento 

sustentável. 
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2.3. Comparação entre as emissões de CO2 por deslocamento para reuniões presenciais e 

por utilização da teleconferência. 

BALIGA et al., (2009) estudaram a economia em emissões de carbono propiciada pelo 

uso do deslocamento virtual em comparação com o deslocamento por veículo ou por ar. O 

trabalho teve como foco a energia consumida pela infraestrutura da rede de computadores, em 

particular a contribuição em emissões de carbono por diferentes redes de acesso. Seus cálculos 

mostram que o deslocamento virtual e a teleconferência reduzem substancialmente as emissões 

de carbono, utilizando, entre outros, o exemplo de que uma simples redução de 5% em uma 

viagem de carro economizará entre 50 e 160 kgCO2e (quilogramas de dióxido de carbono 

equivalente) por domicílio (o equivalente a 1% da emissão média de dióxido de carbono por 

domicílio), dependendo da qualidade da chamada de vídeo e do tipo de rede de acesso. 

ONG et al. (2014) compararam os custos diretos e incorporados em energia, pegada de 

carbono e tempo embutidos em encontros realizados tanto pessoalmente quanto por 

videoconferência, abrangendo desde a manufatura, exploração, custos operacionais e o descarte 

de equipamentos. O levantamento do custo médio em energia de videoconferências levou em 

consideração diferentes configurações e a qualidade técnica de equipamentos de diferentes 

níveis de desempenho, incluindo equipamentos utilizados por grandes sistemas de telepresença, 

como o Cisco Tele Presence System3000 (Sistema de Telepresença Cisco 3000), os custos 

operacionais com a rede e os terminais de videoconferência, incluindo os custos do ciclo de 

vida dos equipamentos. Foram calculados, também, o custo em energia e a pegada de carbono 

para o deslocamento de um passageiro por quilômetro em direção a um encontro presencial, 

por meio de voos domésticos e internacionais, trens e carros particulares, utilizando-se dos 

dados sobre energia e emissão de carbono fornecidos pelo Defra -The UK Department for 

Environment, Food and Rural Affairs (Departamento do Reino Unido para Assuntos 

Ambientais, Alimentares e Rurais). Segundo os autores, a Internet consome cerca de 90% do 

total da energia utilizada em sessões de videoconferência, porém, a intensidade da energia 

necessária à transmissão de dados está decrescendo a uma taxa de 1,65 vezes a cada 18 meses, 

o que torna cada vez mais viável a utilização do aparato de telepresença de alta qualidade. Os 

autores concluem que, atualmente, o gasto com energia e as emissões de carbono decorrentes 

de reuniões por videoconferência equivalem a, no máximo, 7% dos seus equivalentes 

relacionados aos deslocamentos para encontros presenciais e que tal economia, em termos de 

energia e emissão de carbono, tendem a persistir no futuro. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Coleta de dados 

Para a realização da contabilidade ambiental em emergia dos sistemas, foram coletados 

in loco, analisados e tratados todos os dados disponíveis referentes à infraestrutura necessária 

ao funcionamento dos cursos sob estudo. Os dados referem-se aos materiais que compõem a 

estrutura física e os fluxos de energia dos polos durante dois anos, relativos a duração dos 

cursos. Inclui-se a contabilização dos fluxos de informação envolvidos no processo de formação 

de técnicos em Administração. A coleta foi efetuada em 2012. 

3.1.1. Implantação e uso dos prédios 

A coleta dos dados referentes à estrutura física dos polos foi realizada em campo, por 

meio de medições dos setores pertencentes aos sistemas avaliados, em prédios compartilhados. 

Inicialmente, foram quantificados os materiais de construção das áreas utilizadas, a 

implantação da infraestrutura e a energia consumida com o uso da mesma. Foi considerado o 

prazo de 25 anos como tempo de vida útil dos prédios (TOMSON, 2004). MEILLAUD et al. 

(2005) e CAMPBELL e LU (2009) consideram, em seus trabalhos, o fluxo de materiais de 

manutenção durante o período analisado. Nesta pesquisa, o fluxo de materiais de manutenção 

não foi levado em consideração. Assim, considerou-se 25 anos como o tempo de vida útil do 

mobiliário e dos materiais de construção. O estabelecimento do tempo de vida útil dos 

equipamentos eletroeletrônicos seguiu a orientação da agenda tributária e tabelas práticas 

(Receita Federal do Brasil - Ministério da Fazenda), de 2005, variando entre 5 e 10 anos, 

dependendo do equipamento contabilizado. A vida útil dos livros da biblioteca foi considerada 

como 20 anos. 

Foram obtidos em energia (J), massa (g) ou volume (m3) todos os valores referentes às 

quantidades de materiais e de energia. As UEV’s relativas ao material de composição das 

infraestruturas foram retiradas da literatura. Os cálculos dos dados relativos ao consumo de 

água, energia elétrica e outros insumos (papel, plástico etc.) foram feitos com base na duração 

total dos cursos, que é de 2 anos. A água consumida em ambos os prédios provém de poço 

artesiano e o cálculo do consumo considerado baseia-se em dados encontrados em ALMEIDA 

et al., (2013); o consumo de energia elétrica foi calculado com base na potência nominal em 

watts de todos os equipamentos e recursos encontrados nos locais multiplicada pelo tempo 

médio de uso no decorrer dos cursos. O cálculo da radiação solar considerou apenas a área 

externa do espaço ocupado por cada um dos dois sistemas (polos) sob estudo, em suas 
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respectivas localizações, com base em dados encontrados no Atlas Solarimétrico, publicado 

pelas Centrais Elétricas de Minas Gerais – CEMIG - (2012).  

3.1.2. O acesso do aluno ao ambiente de aprendizado 

Considerou-se, aqui, a contabilização dos fluxos referentes ao emprego de materiais e 

serviços necessários ao acesso do aluno ao ambiente de aprendizado físico e virtual. Para o 

acesso ao polo presencial, são oferecidos um ônibus, combustível e motorista. Não há registros 

formais disponíveis sobre gastos com limpeza e manutenção do veículo; o consumo de diesel 

foi calculado com base na distância percorrida diariamente e para o cálculo do serviço prestado 

pelo motorista, utilizou-se informação fornecida pelo próprio sobre o tempo médio gasto para 

percorrer o itinerário. Para o acesso do aluno EaD ao ambiente virtual de aprendizado, 

considera-se o computador pessoal como veículo, o consumo médio de energia elétrica pelo 

tempo médio de acesso ao ambiente virtual de aprendizado (AVA) pelos alunos (OLIVEIRA e 

ALMEIDA, 2013) e os serviços prestados pelo coordenador da plataforma virtual; não foram 

encontrados dados disponíveis sobre a manutenção do software utilizado. 

 

Tabela 2. O acesso ao ambiente de aprendizado 

Acesso aos ambientes presencial e virtual de aprendizado 

Item Sistema Presencial Sistema EaD 

Veículo utilizado Ônibus médio Computadores 

Energia utilizada pelo veículo Óleo Diesel Energia elétrica 

Condutor do veículo (serviço) Motorista Coordenador da plataforma virtual 

 

Nesta etapa, foram calculadas as emissões diretas e indiretas de CO2 decorrentes da 

utilização do diesel e da eletricidade para acesso aos ambientes presencial e virtual de estudo, 

respectivamente, além da eletricidade utilizada para se operar os sistemas. Os cálculos se 

encontram no Anexo I. 

3.1.3. Informação 

a) Informação no sistema presencial 

Utilizando dados nacionais atualizados encontrados em DEMÉTRIO (2011), o cálculo 

de ODUM (1996) foi utilizado como base para se encontrar as transformidades da informação 

prévia trazida pelos alunos e a da informação transmitida pelos professores e tutores. Assim, os 

dados sobre os fluxos de informação contabilizados neste trabalho incluem: a- o conhecimento 

prévio trazido ao sistema pelo egresso do ensino médio, equivalente a 10% da emergia total do 
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mesmo (MEILLAUD et al, 2005); b- o conhecimento adquirido pelo aluno por meio do contato 

com professores (1%) e livros (1%) (MEILLAUD et al., 2005; CAMPBELL e LU, 2009);  

b) Informação no sistema EaD 

Neste caso, somam-se aos mencionados acima o conhecimento adquirido por meio de 

contato com o material produzido pelos professores conteudistas e tutores, por meio do acesso 

ao AVA. O curso Técnico em Administração, modalidade subsequente é um curso de formação 

de nível médio e o público-alvo são estudantes maiores de 18 anos que tenham concluído o 

ensino médio. A grade curricular do curso técnico em Administração analisado consiste de 19 

disciplinas, somando 810 horas/aula e estágio obrigatório de 150 horas, totalizando 960 

horas/aula. A equipe que conduz o curso é composta de bolsistas sob contrato que prevê 

cumprimento de 20 horas semanais de jornada de trabalho, durante 24 meses. Para fins de 

cálculo, considerou-se um total de 500 dias (2.000 horas) de trabalho para a equipe, distribuídos 

em dois anos, o que equivale ao limite de tempo de atendimento contratado. As equipes 

didático-pedagógicas dos cursos ministrados em EaD via programa E-Tec Brasil são formadas 

por: 

1. Professores conteudistas, que elaboram as aulas em acordo com o conteúdo previsto em 

ementa, em forma de textos em formato digital, utilização de textos complementares em 

formato digital e imagens utilizando softwares específicos, além de links para filmes de 

interesse disponíveis na web. O desenvolvimento do programa se dá por meio de 

postagens semanais. Os professores conteudistas avaliam os alunos por meio de 

exercícios semanais e provas on-line. Os alunos recebem, gratuitamente, versões 

impressas das apostilas de cada disciplina e uma versão digitalizada é apresentada no 

AVA. Para cada disciplina da grade é prevista uma atividade presencial essencialmente 

prática, com duração de duas horas, conduzida pelo professor conteudista no polo, 

durante as quais é vetado realizar avaliação, uma vez que a presença do aluno não é 

obrigatória. A contagem do tempo de trabalho dos professores conteudistas é uma 

aproximação, baseado no número de horas/aula produzidas para cumprir a carga horária 

específica da disciplina sob sua responsabilidade, incluindo-se as atividades presenciais. 

2. Tutores a distância, ou tutores on-line, com jornada de 20 horas de trabalho semanais, 

desenvolvendo atividades de fixação do conteúdo proposto pelo professor conteudista, 

por meio de chats temáticos e atendimento individual no AVA. Os tutores a distância 

são corresponsáveis pela avaliação dos alunos, por meio de exercícios e provas 

aplicados virtualmente e da participação efetiva dos alunos nos chats temáticos. A nota 
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atribuída ao aluno pelo tutor a distância é somada à nota atribuída pelo professor 

conteudista e equivale a 30% do total. 

3. Tutores presenciais, que cumprem jornada de quatro horas diárias, durante 500 dias, nos 

polos, onde e com quem o aluno tem a possibilidade de buscar apoio didático-

pedagógico presencial, receber cópias impressas das apostilas, dirimir dúvidas quanto 

aos recursos do AVA e/ou conteúdo de aula ou utilizar computador para acessar o 

mesmo em caso de impossibilidade de acesso em casa. Ao tutor presencial cabe, 

também a responsabilidade de monitorar a frequência de acesso dos alunos ao AVA, 

por meio de relatórios gerados pelo software para providências específicas. 

4. Professor responsável pelo acompanhamento do estágio obrigatório, com jornada de 

quatro horas diárias, 500 dias em dois anos. 

3.1.4. Dados sobre emissões de CO2 pela utilização do diesel e da produção de energia 

elétrica 

As quantidades de energia utilizada na operação dos sistemas, exceto a humana, 

fornecem os subsídios para o cálculo das emissões de CO2. Para o sistema presencial, cujas 

aulas ocorrem no período noturno, o cálculo do consumo de energia elétrica se baseia na 

potência nominal de lâmpadas e equipamentos elétricos multiplicada pelo tempo médio de uso 

durante o curso. O consumo de diesel pelo veículo utilizado para transporte de alunos ao polo 

e de volta ao local de origem é calculado com base em dados retirados de trabalhos encontrados 

na literatura sobre o assunto e entrevista com o responsável pelo setor. Os dados sobre o 

consumo de eletricidade pelo sistema EaD foram obtidos com base na potência nominal (Watt) 

das lâmpadas e potência média dos equipamentos e computadores do polo de apoio presencial 

e dos computadores utilizados pelos alunos em seu próprio ambiente de estudos, multiplicados 

pelo tempo médio de uso diário. A taxa de emissão de CO2 por kWh de energia hidrelétrica 

produzida utilizada neste trabalho foi publicada pela IEA - International Energy Agency 

(Agência Internacional de Energia) em 2012. Para o cálculo das emissões diretas geradas pela 

queima de diesel, considerou-se 2.604g de carbono puro por litro (CAMPOS et al, 2011). Para 

os cálculos das emissões indiretas, adotou-se o índice publicado pela revista Agro Analysis 

(Fundação Getúlio Vargas). 

3.2. Contabilidade ambiental em emergia 

O termo emergia significa energia incorporada. Um valor em emergia representa os 

recursos e serviços utilizados de forma direta ou indireta para a obtenção de um produto, 

processo ou serviço. A emergia, portanto, representa a quantidade de energia solar equivalente 
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necessária à obtenção de um fluxo de energia em um processo cuja saída é um produto ou 

serviço. Sua unidade é o joule de emergia solar (solar emjoule, seJ). 

O indicador de eficiência e qualidade utilizado neste método é a transformidade (seJ/J), 

ou UEV - Unit Emergy Value (Valor por Unidade de Emergia) - seJ/unidade específica: g, m3 

etc.), que aumenta a cada estágio de elaboração em um processo. Processos com 

transformidades ou UEVs menores são mais simples e eficientes. Calcula-se a emergia, o fluxo 

de emergia ou o empower por unidade de tempo multiplicando-se o fluxo de energia (J/ano) 

pela transformidade ou UEV. Estas, previamente calculadas e disponíveis na literatura, são 

utilizadas para o cálculo da emergia de produtos e serviços. 

As transformidades solares e as UEVs são a emergia solar necessária para se produzir 

um joule de um serviço ou produto e traduzem para valores em emergia (joules de emergia 

solar) os fluxos de energia de um dado sistema, sejam eles joules ou emergias específicas de 

massa (seJ/g) ou volume (seJ/m3) (SWEENEY et al., 2007). Os valores de transformidades e 

UEVs mais altos indicam maior complexidade, portanto, maior investimento na obtenção de 

um produto ou serviço. Os mais baixos indicam maior eficiência. A transformidade (ou UEV) 

indica a posição de um determinado fluxo na hierarquia da energia. 

Neste estudo a contabilidade ambiental em emergia é utilizada para se avaliar dois 

cursos técnicos em Administração oferecidos pelo campus Inconfidentes do IFSULDEMINAS 

- um dos quais ministrado em EaD e, o outro, presencialmente. Os recursos necessários para a 

oferta de uma estrutura física ou virtual na qual ocorra o acesso e a permanência do discente e 

seu contato com o professor e os recursos didáticos específicos utilizados durante o processo 

de sua formação para técnico em Administração foram analisados, abrangendo-se materiais, 

trabalho humano, energia e informação. A consequente emissão direta de CO2 na atmosfera 

também foi calculada. 

Embora haja diferenças entre as modalidades presencial e EaD quanto às estratégias de 

transmissão e reforço do conteúdo didático e sua assimilação pelo aluno, ambos os cursos sob 

estudo contam com o apoio de sua própria estrutura física, cujas funções e finalidades serão 

detalhadas adiante, além da tecnológica e dos recursos humanos. Assim, procedeu-se a 

contabilização, observando-se as etapas de implantação, manutenção e uso das mesmas. 

Os cursos de formação profissional técnica sob estudo pertencem à modalidade 

subsequente, sendo, portanto, cursos de nível médio; o pré-requisito para ingresso, no caso de 

cursos oferecidos por instituições federais de ensino, via processo seletivo, é a certificação de 

conclusão do Ensino Médio e idade mínima de 18 anos. Visando a verificação do aumento em 
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transformidade dos egressos e dos desistentes de ambos os cursos, a contabilização da 

informação parte da emergia da informação prévia trazida pelo egresso do Ensino Médio, e 

integra a esta a emergia da informação transmitida aos alunos pelos professores e tutores 

presenciais e à distância e a emergia da informação recebida dos livros cedidos e/ou 

disponibilizados pela biblioteca institucional. 

A contabilidade em emergia dos sistemas sob estudo foi realizada em etapas, nos moldes 

sugeridos por ODUM (1996), a saber: 

Etapa I: elaboração de um diagrama de energia com as representações dos fluxos para 

cada sistema (Figura 1). Nele são representadas as interações dos fluxos de recursos renováveis 

(R), não renováveis (N), recursos provenientes da economia (F), de informação e as saídas do 

processo. 

 

Figura1: Diagrama de energia exibindo a disposição dos fluxos que entram no sistema 

Legenda: (R) =renováveis; (N) =não renováveis; (F) =provenientes da economia); Y (saída) é a soma dos fluxos. 

Etapa II: elaboração da tabela. Nela são registrados todos os fluxos em quantidades 

específicas, que são multiplicados por suas respectivas transformidades e UEVs. O resultado é 

a emergia com a qual o item contribui com o sistema. A maior parte das transformidades e 

UEVs aqui utilizadas é encontrada na literatura e os dados das estruturas físicas em massa, 

energia e volume, foram levantados in loco. A estes, são incorporados os dados relativos ao 

fluxo de informação que ocorre durante o processo de formação de técnicos em Administração. 

A tabela 2 apresenta o modelo utilizado neste trabalho. 
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Tabela2: O modelo de Tabela da contabilidade ambiental em emergia adotado neste trabalho 

Item Descrição Unidade/ano 
Quantidade 

(2 anos) 

Emergia/unidade 

(seJ/unidade) 

Emergia 

(seJ) 

1      

2      

3      

   Emergia Total (seJ)  

 

Etapa III: interpretação dos resultados. 

Este trabalho apresenta simulações com turmas, infraestrutura e serviços sob diferentes 

configurações, visando-se determinar a subutilização e eventuais desperdícios dos recursos 

disponibilizados para a realização dos cursos. As simulações obedecem aos critérios 

estabelecidos pela departamento de desenvolvimento educacional e coordenação geral de 

ensino do campus para o número de vagas oferecidas para cursos presenciais e, no caso do 

sistema EaD, ao regulamento da SETEC para a configuração de turmas e responsabilidade dos 

tutores sobre as mesmas. 

Assim como em trabalhos anteriores (MEILLAUD et al., 2005; QIN et al., 2000; 

ALMEIDA et al., 2013), a emergia do aprendizado adotada aqui baseia-se no trabalho de 

ODUM (1999b), segundo o qual ela equivale a 1% do fluxo de energia humana especificamente 

empregada. Dados do Brasil foram utilizados para o cálculo das transformidades da informação 

transmitida pelos professores e tutores e a da informação prévia portada pelo aluno. 

Multiplicando-se as quantidades em energia pelas transformidades e em massa ou volume 

levantadas in loco pelas UEVs, obtêm-se a emergia investida. O critério adotado neste trabalho 

consiste do cálculo do consumo de kilocalorias durante o processo de aprendizagem baseado 

no tempo de contato presencial ou por meio virtual entre os alunos e os professores e tutores. 

Os valores atribuídos aos itens 1 a 8, na tabela, equivalem à parcela relativa (dois anos) da vida 

útil presumida dos materiais de construção e mobiliário. Os funcionários (tabela-item 9) 

persistem no tempo e formam um estoque, assim como os equipamentos paradidáticos (itens 

10 a 12) e os livros da biblioteca (item 13). Os insumos relativos ao uso da infraestrutura são 

os itens 14 a 20, sendo que o item 20 (livros) refere-se às apostilas consumíveis distribuídas aos 

alunos. 

As emergias por unidade anteriores a 2000 foram multiplicadas por 1,68 para conversão 

à base nova (até 2000, base 9,44 x 1024seJ/ano e após 2000, base 15,83 x 1024seJ/ano) - (ODUM 

et al., 2000). 
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As transformidades e UEV’s utilizadas neste trabalho e as respectivas referências são 

mostradas na Tabela 3. 

 Os resultados da contabilidade ambiental em emergia de cada sistema foram 

comparados por fases: implantação e uso da infraestrutura, acesso à informação e fluxo de 

informação nos sistemas. Para a análise da utilização e subutilização da infraestrutura e do 

trabalho humano nos sistemas, foram realizados cálculos baseados em cenários com simulações 

hipotéticas de funcionamento com o número mínimo de alunos por turma, o número máximo 

de alunos por turma e o número máximo de turmas completas que a equipe de professores do 

sistema presencial seria capaz de atender no turno de trabalho. Simulações correspondentes 

com turmas em EaD foram realizadas, para comparação direta do investimento ambiental 

necessário à implantação e funcionamento de ambas as modalidades. 

 

Tabela 3: Transformidades e UEVs utilizadas neste trabalho 

 

  

Entrada
UEV 

(sej/unidade)
Referência

Irradiação solar 1 Por definição

Energia Elétrica* 2.69E+05 Odum Pág 305

Funcionários 4.30E+06 Coelho et al, 2002

Serviços (coordenador de plataforma) 4.30E+06 Calculada

Madeira 8.79E+08 Buranakarn, 2003

Concreto 1.54E+09 Buranakarn, 2003

Informação do Aluno (EM) - (10%) 1.80E+09 Calculada

Vidro 2.16E+09 Buranakarn, 2003

Papel 2.38E+09 Meillaud et al., 2005

Cerâmica 3.06E+09 Buranakarn, 2003

Livro 3.45E+09 Odum, 1996

Informação Livro --> Aluno* (1%) 3.45E+09 Odum, 1996

Ventilador 4.10E+09 Geber: Björklund, 2001

Aço 4.15E+09 Buranakarn, 2003

Ferro 4.15E+09 Buranakarn, 2003

Plástico 5.75E+09 Buranakarn, 2003

Plástico (copos) 5.76E+09 Buranakarn, 1998

Informação Tutor --> Aluno - (1%) 2.86E+10 Calculada

Computador 8.90E+10 Di Salvo e Agostinho, under review

Data-show 1.13E+11 Cohen et al., 2006

Informação Professor conteudista 2.08E+11 Calculada

Água (Poço) 7.75E+11 Buenfil, 2001
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4. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS 

A antiga Escola Agrícola Federal de Inconfidentes, originou-se em 28 de fevereiro de 

1918, pelo Decreto n.º 12.893, nove anos após a criação da primeira Escola Agrícola no Brasil, 

ainda como Patronato Agrícola, vinculada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. 

Assim permaneceu até o final da década de 1950, quando então passou a ser denominada Escola 

Agrícola Visconde de Mauá, oferecendo o curso ginasial. 

A partir do dia 29 de dezembro de 2008, com sua integração ao projeto de criação do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, a partir da sua 

fusão com as antigas Escolas Agrícolas Federais de Machado e Muzambinho, passa a 

denominar-se campus Inconfidentes, ofertando, desde então, cursos de licenciatura, 

bacharelado, tecnológicos e de pós-graduação, além dos tradicionais cursos técnicos integrados, 

concomitantes e subsequentes ao ensino médio. 

Os cursos que embasam este estudo são o técnico em Administração - subsequente, 

modalidade EaD oferecido pelo polo de apoio presencial da rede E-Tec Brasil, situado no 

campus do IFSULDEMINAS em Inconfidentes e o técnico em Administração - subsequente, 

modalidade presencial, ministrado presencialmente no polo avançado de Jacutinga, MG. A 

atual edição do curso em EaD é oferecida, simultaneamente, em quatro polos de apoio 

presencial da rede E-Tec Brasil. O polo avançado presencial abriga duas turmas do curso. 

Atualmente, não há oferta de curso semelhante no campus da instituição. 

Ambos os sistemas se encontram sediados em prédios compartilhados com outros 

setores institucionais não diretamente relacionados a eles. Desta forma, para fins de análise, 

somente o espaço físico necessário ao seu funcionamento foi considerado. 

A definição das turmas partiu da proximidade observada entre ambas quanto a 

proporção de alunos remanescentes após registros de evasão- a turma EaD funciona com 86% 

das vagas ocupadas e o presencial, com 85%, considerando-se, ainda, que são as únicas em cada 

modalidade que, mesmo após os registros de desistência, não atingiram um quantitativo de 

alunos abaixo do necessário para a aprovação do seu funcionamento, ou 75% do total de vagas 

disponibilizadas, no momento em que o estudo foi iniciado. Ambos os polos são representativos 

típicos do padrão físico e funcional encontrado nos diversos polos avançados mantidos pelos 

campi do IFSULDEMINAS e dos vários polos da rede E-Tec Brasil nos quais o instituto oferece 

cursos em EaD. 
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4.1. Sistema EaD 

A turma EaD selecionada é hospedada pelo polo de apoio presencial e-Tecem 

Inconfidentes, sul de Minas Gerais, com 43 alunos inscritos no curso técnico em Administração; 

o polo funciona na sede do Centro de Ensino a Distância (CEAD) ocupando 133,3 m2 de um 

prédio de 250m2, localizado na fazenda-escola. O espaço físico que compõe o polo é dividido 

em quatro ambientes: recepção, sala de tutoria, videossala e laboratório de computadores, 

conforme especificações da SETEC; duas funcionárias fazem parte da infraestrutura, uma 

recepcionista e uma faxineira. A equipe pedagógica que conduz o curso é formada por dois 

tutores a distância e um tutor presencial; um professor responsável pela supervisão do estágio 

obrigatório, e professores conteudistas de 19 disciplinas (considerando-se um professor para 

cada disciplina) são comuns a todos os polos. Este estudo considera os computadores 

domésticos dos alunos como componentes do esquema de recepção e envio de informação - 

interação online - em forma de dados. 

4.2. Sistema Presencial 

A turma presencial selecionada frequenta o polo presencial instalado nas dependências 

da Escola Municipal Wilma Pieroni em Jacutinga-MG. O espaço denominado Polo Avançado, 

encontra-se sob cessão temporária ao IFSULDEMINAS pela Prefeitura Municipal, via 

convênio, para oferta de cursos técnicos variados à população local e vicinal. O curso Técnico 

em Administração ocupa 86,5m2 da estrutura do prédio, divididos entre sala de aula, videossala, 

sanitários e secretaria. A equipe que compõe a infraestrutura do curso nesse polo consiste de 

secretária, faxineira e coordenador de polo. Dezoito disciplinas integram a grade curricular. 

Considera-se que cada uma é ministrada por um professor diferente. Encontram-se ocupadas 

trinta e quatro vagas de quarenta inicialmente disponibilizadas. O acesso dos alunos ao 

ambiente de aprendizado (polo presencial) pode ser por meio de transporte coletivo gratuito, 

cedido pela prefeitura municipal local. 

Em ambos os casos, presencial e EaD, os prédios que acomodam os polos são 

construções antigas. Não há dados disponíveis sobre a mão de obra empregada em sua 

construção. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Contabilidade ambiental em emergia do curso técnico em Administração, modalidade 

presencial 

No diagrama de energia do setor do prédio cedido para a instalação do polo avançado 

onde é oferecido o curso técnico em Administração, estão representados os fluxos de energia e 

materiais estocados, que persistem no tempo; a implantação e o uso das instalações são uma 

memória de energia representada pelo símbolo estoque (maior). O retângulo maior representa 

o limite do sistema, que abrange os dois anos de duração do curso. 

Nesta fase, as entradas são materiais de construção, mobiliário, equipamentos elétricos 

ou eletrônicos e livros. Como o tempo de permanência dos funcionários no polo supera o dos 

alunos, este restrito ao tempo de duração do curso, considerou-se a mão de obra como um 

estoque. Na Tabela 4 encontram-se representadas as entradas dos materiais usados na 

construção das partes utilizadas pelo curso no prédio e na fabricação do mobiliário, nos itens 1 

a 8; os funcionários são representados no item 9; os itens 10 a 12 referem-se aos equipamentos 

elétricos ou eletrônicos e o item 13 refere-se ao total de livros pertencentes à biblioteca. Os 

dados coletados e os cálculos são apresentados nos Anexos A1 (implantação da infraestrutura), 

A2 (uso da infraestrutura), A3 (acesso à informação) e A4 (fluxos de informação). 

A interação dos usuários com as instalações é representada por um retângulo, 

simbolizando o uso do edifício. Nessa fase há constante fluxo de materiais e energia, cujas 

entradas são representadas em ordem crescente de qualidade, ou emergia por unidade/UEV. O 

fluxo de radiação solar se refere à incidência de luz solar sobre o prédio, resultando em 

economia em eletricidade durante o dia ao substituir a iluminação e o aquecimento artificiais. 

As saídas do processo são a infraestrutura específica do curso, e resíduos de água e sólidos 

resultantes do uso de papel e plástico. A Figura 2 é o diagrama de energia das instalações do 

polo avançado presencial. 
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Figura 2: Diagrama de energia das instalações do polo avançado do IFSULDEMINAS em Jacutinga-MG, sede 

do curso técnico em Administração, modalidade presencial. 

A Figura 3 mostra o diagrama contendo os fluxos de energia, materiais e informação do 

curso técnico em Administração, modalidade presencial do IFSULDEMINAS ministrado em 

Jacutinga-MG. A informação mostrada se refere à aquela necessária à formação de um técnico 

em Administração e que é transmitida ao aluno no decorrer do curso. O retângulo maior 

representa a janela de tempo estabelecida em dois anos, equivalentes à duração do curso. Por 

ser considerada uma memória de energia que circula no mundo e persiste no tempo, a 

informação trazida por professores e livros é representada pelo símbolo estoque. 

Entradas do processo: materiais e energia da infraestrutura (representados na Figura 2), 

a informação transmitida por professores e livros e a informação prévia, trazida pelos egressos 

do ensino médio. O curso técnico em Administração, onde interagem os alunos vindos do 

ensino médio, a infraestrutura do polo avançado e a informação trazida por professores e livros, 

é representado pelo símbolo interação. As saídas do processo são resíduos sólidos (papel e 

plástico), água, técnicos em administração e desistentes, que deixam o sistema com a parcela 

da emergia proporcional ao seu tempo de permanência no curso. 
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Figura 3:  Diagrama do curso Técnico em Administração do IFSULDEMINAS no polo avançado de Jacutinga-

MG /campus Inconfidentes. Os números incluídos nos círculos estão associados às linhas da Tabela 4. 

 

A Tabela 4 mostra todas as entradas e fluxos de energia em dois anos, o que equivale à 

duração do curso, incluindo o fluxo de informação necessário à formação de um técnico em 

Administração. Os cálculos relativos aos fluxos de informação do sistema apresentados nessa 

tabela foram realizados com base no trabalho de ODUM (1999a), que traz a avaliação 

simplificada da Universidade da Flórida, relativa ao ano de 1978. Foram calculadas para este 

estudo a transformidade da informação prévia do aluno, trazida para o sistema pelo egresso do 

Ensino Médio que vai se formar técnico em administração e a transformidade da informação 

transmitida pelo professor. 

A exemplo de trabalhos encontrados na literatura que incluem a contabilização da 

informação dentro de sistemas educacionais, constata-se, neste estudo de caso, que a 

informação prévia do aluno e a informação transmitida ao aluno pelo professor são os itens que 

mais contribuem para a formação do técnico em Administração. 
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Tabela 4: Contabilidade em emergia do curso de formação técnica em Administração do IFSULDEMINAS, polo 

avançado de Jacutinga-MG, modalidade presencial 

Item Descrição
Unidade/

2 anos

Quantidade 

(unidade)

Emergia/unidade 

(sej/unidade)

Emergia 

(sej)

% do total 

de emergia

Implantação

1 Concreto g 1.30E+07 1.54E+09 2.00E+16 43.6%

2 Aço g 4.03E+05 4.15E+09 1.67E+15 3.6%

3 Madeira g 1.94E+04 8.79E+08 1.71E+13 <1

4 Plástico g 4.42E+02 5.75E+09 2.54E+12 <1

5 Ferro g 3.42E+04 4.15E+09 1.42E+14 <1

6 Cerâmica g 2.69E+05 3.06E+09 8.23E+14 1.8%

7 Vidro (janelas e portas) g 1.34E+04 2.16E+09 2.89E+13 <1

8 Vidro (lâmpadas das luminárias) g 3.52E+02 2.16E+09 7.60E+11 <1

9 Funcionários J 2.17E+09 4.30E+06 9.33E+15 20.3%

10 Computadores g 1.50E+04 8.90E+10 1.34E+15 2.9%

11 Data-show g 1.44E+03 1.13E+11 1.63E+14 <1

12 Ventilador g 2.88E+03 4.10E+09 1.18E+13 <1

13 Livro (estoque - biblioteca)* J 1.23E+05 3.45E+09 4.24E+14 <1

Uso do prédio

14 Irradiação solar J 2.25E+09 1 2.25E+09 <1

15 Água (poço) m
3 9.52E+01 7.75E+11 7.38E+13 <1

16 Energia Elétrica J 1.17E+10 2.77E+05 3.25E+15 7.1%

17 Papel (sulfite) g 1.29E+05 2.38E+09 3.07E+14 <1

18 Papel (toalha e higiênico)) g 4.23E+04 2.38E+09 1.01E+14 <1

19 Plástico (copos) g 1.94E+04 5.76E+09 1.12E+14 <1
20 Livros (entram durante o curso) J 2.34E+06 3.45E+09 8.07E+15 17.6%

4.59E+16 100.00%

Acesso à informação

21 Veículo de transporte coletivo (ônibus médio) g 1.67E+06 4.15E+09 6.92E+15 23.1%

22 Óleo diesel J 1.89E+11 1.13E+05 2.13E+16 71.0%

23 Serviços (motorista) J 4.12E+08 4.30E+06 1.77E+15 5.9%

3.00E+16 100.00%

Informação (Odum)

24 Informação Professor Presencial J 1.48E+07 2.08E+11 3.08E+18 55.5%

25 Informação Livro --> Aluno* (1%) J 2.34E+06 3.45E+09 8.07E+15 <1

26 Informação do Aluno (EM) - (10%) J 1.37E+09 1.80E+09 2.46E+18 44.3%

5.55E+18 100.00%

Emergia Total 5.63E+18

 

A emergia total do curso presencial é 5,63 x 1018seJ / 2 anos; 98,6% (5,55 x 1018seJ) 

desse total corresponde ao fluxo de informação no sistema. Mais da metade desse total 

corresponde à informação que o aluno recebe do professor (3,08 x 1018seJ).1,4% é referente à 

infraestrutura, setor em que as maiores contribuições vêm do concreto e do consumo de diesel. 

A informação que o aluno traz do ensino médio é 2,46 x 1018 seJ, portanto a emergia do 

formando é 2,3 vezes maior. Esse ganho resulta do aprendizado adquirido por meio de contato 

com professores, material didático, recursos didático-pedagógicos e infraestrutura do polo 

avançado. 

Em acordo com a noção de que o processo educacional de formação ocorre de forma 

gradual e contínua, é correto afirmar que durante tal processo ocorre o aumento gradual e 
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contínuo de qualidade do aluno. Todos os itens da infraestrutura e os fluxos de energia e 

informação contribuem com a formação do aluno, que com eles interage e deles absorve 

parcelas da informação da qual necessita. A interrupção do processo, por parte do aluno, em 

dado momento antes da conclusão do programa, configura o desistente, que sai do sistema 

levando a emergia acumulada até o momento de sua saída, por ter usufruído de sua 

infraestrutura e dos seus fluxos de energia e informação antes de deixar o sistema. Quanto mais 

próximo da conclusão do programa ocorrer a desistência, maior será a emergia acumulada pelo 

desistente.  

5.2. Contabilidade ambiental em emergia do curso técnico em Administração, modalidade 

EaD 

 O diagrama de energia do setor do prédio onde se encontra instalado o polo de apoio 

presencial E-Tec (Figura 4) mostra os fluxos de energia e materiais estocados, que persistem 

no tempo; o retângulo maior representa o limite do sistema, que abrange os dois anos de duração 

do curso. 

 

 

 Figura 4: Diagrama de energia das instalações do polo de apoio presencial E-Tec do IFSULDEMINAS em 

Inconfidentes-MG. Os números nos círculos estão associados às linhas da Tabela 5 

 

As entradas computadas nessa fase são os materiais de construção, mobiliário, 

equipamentos elétricos ou eletrônicos e livros. Assim como ocorre no polo presencial, o tempo 

de permanência dos funcionários no polo E-Tec supera o dos alunos, este último restrito ao 

tempo de duração do curso. A mão de obra, portanto, foi considerada como um estoque. 
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O diagrama se baseia no padrão estrutural estabelecido pela SETEC, havendo, entre os 

polos de apoio presencial credenciados, diferenças não significativas em área construída. As 

saídas do processo são a infraestrutura do polo de apoio presencial e resíduos de água e sólidos 

resultantes do uso de papel e plástico. 

O diagrama contendo os fluxos de energia, materiais e informação do curso técnico em 

Administração, modalidade EaD do IFSULDEMINAS é mostrado na Figura 5. A informação 

necessária à formação de um técnico em Administração é transmitida via Ambiente Virtual de 

Aprendizado (AVA) no decorrer do curso. O retângulo maior representa a janela de tempo 

estabelecida em dois anos. Por ser considerada uma memória de energia que circula no mundo 

e persiste no tempo, a informação trazida por professores e livros é representada pelo símbolo 

estoque. 

Entradas do processo: materiais e energia da infraestrutura (mostradas na Figura 4), a 

informação transmitida por professores e livros e a informação prévia, trazida pelos egressos 

do ensino médio. O curso técnico em Administração em EaD, um sistema no qual interagem os 

alunos vindos do Ensino Médio, a infraestrutura do polo de apoio presencial e a informação 

trazida por professores e livros é representado pelo símbolo interação. As saídas do processo 

são técnicos em Administração, desistentes, resíduos sólidos (papel e plástico) e água. 

 

 

Figura 5: Diagrama do curso técnico em Administração, em EAD do IFSULDEMINAS em Inconfidentes-MG. 

Os números nos círculos estão associados às linhas da Tabela 5 
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A contabilidade da emergia do curso técnico em Administração ministrado em EaD é 

apresentada na Tabela 5. Utilizou-se dados coletados no ano de 2012. O cálculo do trabalho dos 

funcionários se baseia no consumo individual médio de kilocalorias por hora de jornada de 

trabalho. O memorial de cálculos se encontra nos Anexos B1 (implantação da infraestrutura), 

B2 (uso da infraestrutura), B3 (acesso à informação) e B4 (fluxo de informação no sistema). 
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Tabela 5: Contabilidade em emergia do curso de formação técnica em administração do IFSULDEMINAS, em    

EaD 

Item Descrição
Unidade/

2 anos

Quantidade 

(unidade)

UEV 

(sej/unida

de)

Emergia 

(sej)

% do total 

de emergia

Implantação do prédio

1 Concreto g 2.03E+07 1.54E+09 3.13E+16 38.2%

2 Aço g 6.30E+05 4.15E+09 2.61E+15 3.2%

3 Madeira g 4.73E+04 8.79E+08 4.16E+13 <1

4 Plástico g 4.54E+03 5.75E+09 2.61E+13 <1

5 Ferro g 6.85E+04 4.15E+09 2.84E+14 <1

6 Cerâmica g 3.77E+05 3.06E+09 1.15E+15 1.4%

7 Vidro (janelas) g 4.64E+03 2.16E+09 1.00E+13 <1

8 Vidro (lâmpadas) g 2.40E+02 2.16E+09 5.18E+11 <1

9 Funcionários J 3.01E+09 4.30E+06 1.29E+16 15.8%

10 Computador g 1.67E+05 8.90E+10 1.49E+16 18.2%

11 Data-show g 1.44E+03 1.13E+11 1.63E+14 <1

12 Ventilador g 2.88E+03 4.10E+09 1.18E+13 <1

13 Livro (estoque - biblioteca)* J 1.23E+05 3.45E+09 4.24E+14 <1

Uso do prédio 

14 Irradiação solar J 5.25E+09 1 5.25E+09 <1

15 Água (Poço) m
3 8.40E+00 7.75E+11 6.51E+12 <1

16 Energia Elétrica J 2.67E+10 2.69E+05 7.17E+15 8.8%

17 Papel (sulfite) g 1.14E+04 2.38E+09 2.71E+13 <1

18 Papel (toalha e higiênico)) g 2.52E+03 2.38E+09 6.00E+12 <1

19 Plástico (copos) g 1.71E+03 5.76E+09 9.85E+12 <1

20 Livros (entram durante o curso) J 3.12E+06 3.45E+09 1.08E+16 13.2%

8.18E+16 100.0%

Acesso à informação

21 Computadores alunos g 3.73E+05 8.90E+10 3.32E+16 71.5%

22 Energia Elétrica J 4.61E+10 2.69E+05 1.24E+16 26.7%

23 Serviços (coordenador de plataforma) J 2.01E+08 4.30E+06 8.64E+14 1.9%

4.65E+16 100.0%

Informação (Odum)

24 Informação Professor conteudista J 1.49E+07 2.08E+11 3.10E+18 43.6%

25 Informação Tutor --> Aluno - (1%) J 3.01E+07 2.86E+10 8.62E+17 12.1%

26 Informação Livro --> Aluno* (1%) J 3.24E+04 3.45E+09 1.12E+14 <1

27 Informação do Aluno (EM) - (10%) J 1.75E+09 1.80E+09 3.15E+18 44.3%

7.11E+18 100.0%

Emergia Total 7.24E+18

Desistentes (emergia que levam)

Desistentes Módulo I 1.81E+18

Desistentes Módulo II 3.62E+18

Desistentes Módulo III 5.43E+18

 

A área do polo de apoio presencial E-Tec Brasil é, também, a mínima operacionalmente 

possível, contando apenas com os itens considerados estritamente necessários. Da emergia total 

da infraestrutura, o concreto é o recurso que mais contribui (38,2%), seguido pelos 

computadores (18,2%); a emergia dos funcionários equivale a 15,8%. O sistema EaD utiliza o 

dobro da energia elétrica utilizada no presencial; esse gasto equivale a 8,8% de toda a emergia 

da infraestrutura. A informação é o item de maior contribuição dentro do sistema, com 98,2%. 

O investimento total em emergia do curso em EaD é 7,24 x 1018seJ. Um técnico formado por 

este curso possui emergia 28,6% maior do que a de um do presencial. O ganho em 
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transformidade do formando é 2,3 vezes maior do que a transformidade do mesmo quando 

egresso do ensino médio. 

5.3. Comparação por fases dos resultados da contabilidade ambiental em emergia dos 

sistemas sob estudo 

Visando uma análise mais detalhada da contribuição dos fluxos ao investimento 

ambiental final de cada sistema de forma a evidenciarem-se as peculiaridades de cada um, 

optou-se pela comparação direta entre as fases específicas da contabilidade ambiental, a saber: 

(i) implantação da infraestrutura, (ii) uso da infraestrutura, (iii) acesso à informação e (iv) 

informação. A disposição das fases é idêntica em todas as tabelas e todas possuem os fluxos 

alocados listados em ordem semelhante. 

5.3.1. Implantação da infraestrutura 

A soma da emergia dos fluxos da implantação e do uso da infraestrutura do curso 

presencial é 4,79 x 1016seJ/2 anos. Este valor indica o investimento ambiental necessário para 

manter os discentes em situação e ambiente de aprendizado/formação profissional. Nesse 

estudo de caso específico, a implantação do CEAD apresenta investimento em emergia mais 

alto do que o da implantação do polo presencial, 8,18 x 1016 seJ/2 anos, devido principalmente 

ao concreto e ao aço que compõem a estrutura física, a quantidade de computadores utilizados 

e a jornada de trabalho dos funcionários, que é mais longa. O gráfico apresentado na Figura 6 

compara os fluxos de emergia dos insumos necessários à implantação dos polos de cada 

modalidade.   

 

 

Figura 6: Comparação entre os fluxos de emergia dos insumos necessários à instalação dos polos EaD e 

presencial 
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5.3.2. Uso da infraestrutura 

Insumos necessários ao uso do prédio, como água, papel e plástico são consumidos em 

quantidades menores no Centro de Ensino a Distância (CEAD) do que no polo presencial, 

devido à circulação ínfima de alunos no local, como mostrado pelo gráfico da Figura 7. A 

emergia dos 25 computadores instalados e disponibilizados no CEAD corresponde a 18,2% da 

emergia da infraestrutura. Devido, portanto, ao elevado número de computadores no local, o 

polo EaD consome 120,6% mais energia elétrica do que o polo presencial. Os livros que entram 

todos os anos são versões impressas das apostilas, sendo uma apostila por cada uma das 19 

disciplinas, cedidas gratuitamente a cada um dos alunos. A grade curricular do curso presencial 

contém 18 disciplinas. 

 

Figura 7:  Comparação entre os fluxos de emergia dos insumos referentes ao uso dos polos EaD e presencial 

Somadas, as fases de implantação e uso do polo CEAD mostram um investimento 

ambiental em emergia 70% maior que o no polo presencial. 

5.3.3. O acesso do aluno à informação 

O acesso ao ambiente onde o aluno encontrará a informação necessária à sua formação 

é levado em consideração, uma vez que envolve fluxos de materiais e trabalho humano cuja 

emergia, em comparação, equivale a mais da metade da emergia da infraestrutura. A formação 

de um técnico em Administração resulta da interação do aluno com a infraestrutura e a 

informação recebida do professor e do material didático. Para que o aluno tenha acesso à essa 
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informação são necessários um veículo, a energia para movê-lo e o seu condutor. Na ausência 

de dados específicos sobre veículos utilizados individualmente para o deslocamento até o polo, 

considerou-se, para fins de cálculo, a utilização do veículo para transporte coletivo gratuito 

oferecido pela prefeitura municipal de Jacutinga, MG, independentemente do número de alunos 

que dele fazem uso em cada percurso realizado. Um ônibus tipo urbano pesando 12.500 kg, 

percorre, diariamente, um itinerário que se estende da área urbana até a zona rural, perfazendo 

60km/dia, em duas viagens de ida e volta (dado fornecido pelo condutor). O veículo é 

conduzido apenas por um motorista; sua contribuição em energia baseia-se no consumo calórico 

por duas horas diárias de serviço. Considerou-se 0,5 ldiesel/km para o consumo do veículo 

(Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores - Anfavea, apud IEMA, 2013). 

 

 

Figura 8: Diagramas simplificados do acesso dos alunos aos ambientes presencial e virtual de aprendizado 
A. Acesso ao ambiente virtual de aprendizado; B. Acesso ao ambiente presencial de aprendizado. 

O acesso ao ambiente virtual de aprendizado é contabilizado de forma análoga ao acesso 

dos alunos presenciais à infraestrutura física (veículo, energia usada e condutor), uma vez que 

também envolve materiais, energia e trabalho humano cujas emergias influenciam no resultado 

final da contabilidade do sistema. Dada a imprevisibilidade do comportamento do aluno quanto 

ao dispositivo utilizado como veículo para acesso ao AVA, considerou-se o acesso do aluno a 

ele como ocorrendo por meio de computador conectado à internet. O ambiente virtual de 
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aprendizado é gerenciado por um coordenador de plataforma, alimentado com conteúdo 

formativo pelos professores e é onde ocorre a interação do aluno com o estoque de informação, 

colegas e tutores. Tal processo é alimentado e mantido por meio de energia elétrica e serviços. 

A potência média dos computadores considerada aqui é 200W, com uma média de acesso diário 

de 1,96h/ aluno (OLIVEIRA e ALMEIDA, 2013). A energia elétrica comercial predominante 

na região sul de Minas Gerais é hidrelétrica. A coordenação da plataforma é executada por um 

professor que atua no ensino profissionalizante de nível médio. 

Em uma comparação direta entre as entradas necessárias ao acesso ao AVA e ao 

ambiente físico de aprendizado, verifica-se que há relação análoga, porém não diretamente 

proporcional entre os fluxos, como mostra a Figura 9.  

-  

Figura 9:Comparação entre os fluxos de emergia dos insumos referentes ao acesso dos alunos à informação via 

EaD e presencial 

 

O veículo utilizado para acesso ao ambiente virtual, representado pelos 43 

computadores pessoais dos alunos, possui um valor em emergia 4,8 vezes maior que o do ônibus 

utilizado no sistema presencial; quanto à energia, o investimento ambiental em eletricidade 

equivale a 58% do investimento em diesel. A energia metabólica consumida pelo motorista é o 

dobro da consumida pelo coordenador de plataforma, durante o cumprimento de sua jornada 

específica de trabalho. Resulta que o acesso ao ambiente virtual de aprendizado por meio de 

computadores domésticos possui valor em emergia 55% mais alto que o do acesso à sala de 

aula por meio do uso do transporte coletivo disponibilizado. 
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5.3.4. O fluxo de informação nos sistemas 

Os professores, livros e recursos didáticos são parte das entradas do sistema, com as 

quais os alunos interagem para delas absorverem a informação necessária à sua formação. 

ODUM (1996) estima que a absorção pelo aluno da informação transmitida pelo professor 

equivale a 1% da energia metabólica despendida pelo último durante o trabalho de transmissão. 

Este é o percentual adotado neste trabalho, apesar de MEILLAUD et al. (2005) e CAMPBELL 

e LU (2009) afirmarem ser razoável considerar 10% do tempo consumido pelos alunos e 

professores em interação educacional. A informação extraída dos livros equivale a 1%. A 

emergia da informação resulta da soma dessas entradas. A esse total soma-se a informação que 

o aluno traz do ensino médio. O resultado é o aumento na transformidade do aluno. 

Constata-se, neste estudo de caso, que, quando baseada na sugestão de Campbell e Lu, 

assim como na de Meillaud et al., de que é razoável considerar-se que 10% do tempo de que as 

pessoas dispõem é aproveitado em aprendizado, a entrada da informação prévia trazida pelo 

aluno ao sistema possui peso significativo a ser somado, no decorrer do tempo, ao fluxo de 

informação no estágio subsequente de sua formação continuada. Entretanto, no caso de ambos 

os cursos técnicos sob estudo, a supervisão do estágio obrigatório é responsabilidade de um 

professor cuja carga horária aumenta em 1,00 x 107 J a energia da informação do professor, 

resultando em um valor em emergia mais alto do que a da informação prévia do egresso do 

ensino médio. 

No sistema EaD, no qual a função de transmissor de informação inclui tutores on-line e 

presenciais, os cálculos da energia metabólica empregada no trabalho de transmissão de 

informação consideram o tempo de disponibilidade destes no sistema, interagindo em grupo ou 

individualmente com os alunos. O tempo que o professor conteudista dedica ao trabalho é uma 

aproximação adotada pela E-Tec Brasil, na qual se baseia a remuneração pelo trabalho de 

elaborar, organizar e postar o conteúdo e elaborar e corrigir testes. O trabalho do professor que 

supervisiona o estágio obrigatório equivale a 1,00 x 107 J e é somado ao trabalho dos 

professores conteudistas. 

Embora o resultado da contabilidade em emergia dos fluxos de informação no sistema 

EaD resulte em um valor 28% mais alto que o do sistema presencial em função da diferença no 

número de alunos, observa-se semelhanças nos percentuais relativos das entradas de ambos os 

sistemas no setor (~55%). Como mostrado na Figura 10, a soma da informação recebida pelo 

aluno dos professores e do supervisor de estágio se equipara em ambos os sistemas. 
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Figura 10: Comparação entre os fluxos de emergia da informação nos sistemas EaD e presencial 

 

Também se equipara em percentual, entre os sistemas, a informação que o aluno recebe 

dos livros. A pequena diferença para menos no sistema presencial se deve à sua grade com 18 

disciplinas, portanto, a mesma quantidade em professores e apostilas por aluno, contra 19 de 

cada no EaD. Não há diferença significativa quanto a contribuição da informação prévia do 

aluno entre os sistemas, já que, em ambos os casos, eles provêm da mesma fonte, que é o 

universo formado pelos egressos do ensino médio. A diferença vista no gráfico é explicada pela 

diferença no número de alunos. A emergia da informação por aluno no sistema presencial é de 

1,63 x 1017seJ/2 anos e no sistema EaD é 1,65 x 1017seJ/2 anos, proximidade explicada pelo 

número atual de alunos compartilhando a emergia total da informação de cada sistema: o fluxo 

de informação total no sistema EaD que possui 26% mais alunos é 28% maior que no sistema 

presencial. 

6.3.4.1. Análise dos fluxos de informação sob abordagens alternativas 

Trabalhos que abordam formas alternativas de contabilização da informação têm sido 

encontrados na literatura, o que pode ser interpretado como crítica ao tratamento tradicional 

preconizado por ODUM (1996) e utilizado em trabalhos de outros autores, já que, mesmo que 

utilizado para análise de microssistemas, tal abordagem implica na utilização de um método de 

cálculo adequado a macros sistemas. A contabilização da informação em suas várias formas 

ainda representa uma grande interrogação no âmbito da aplicação da metodologia.  
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Assim, realizou-se aqui uma abordagem à energia da informação que circula no sistema 

presencial, por meio da releitura feita por ABEL (2011) dos ciclos da informação descritos por 

ODUM (1996), que os adaptou à contabilização da informação compartilhada por meio da 

conversação direta. Trata-se de uma análise de sensibilidade realizada com o intuito de verificar 

se os valores em emergia encontrados para os fluxos de informação sofreriam alteração 

significativa, com a adoção de uma nova forma de cálculo. A Tabela 6 compara os resultados 

dos cálculos feitos originalmente e os resultados da adaptação da abordagem de Abel, para o 

sistema presencial.  

Tabela 6: Comparação entre a emergia do sistema presencial com a informação calculada segundo Odum (1996) 

e segundo Abel (2011) 

 

 

Embora adaptado originalmente para a abordagem da conversação como forma de 

transmissão de informação em um microssistema, o método proposto por Abel mantém vínculo 

direto com a proposta original de Odum, uma vez que o suporte em emergia para a conversação 

inclui a transformidade média do ser humano, que é um dado macro. Os detalhes do cálculo 

estão no anexo J.  

Analisando-se os resultados obtidos para o sistema presencial, confirma-se o 

predomínio da emergia da informação. A abordagem pelo método proposto por Abel, pelo qual 

se substitui os valores da emergia da informação dos professores baseadas na energia 

Descrição
Unidade/

2 anos

Quantidade 

(unidade)

UEV 

(sej/unidade)

Emergia 

(sej)

% do total 

de 

emergia

Presencial Odum

Informação (Odum)

Informação Professor Presencial J 1.48E+07 2.08E+11 3.08E+18 55.63%

Informação Livro --> Aluno* (1%) J 2.34E+06 3.45E+09 8.07E+15 <0,1

Informação do Aluno (EM) - (10%) J 1.37E+09 1.80E+09 2.46E+18 44.37%

Emergia da informação 5.55E+18 100.00%

Informação que circula 5.55E+18 98.65%

Prédio 4.59E+16 <1

Acesso 3.00E+16 <1

Emergia total 5.63E+18 100.00%

Presencial Abel

professores e alunos em aula (conversação)

Informação aula J 2.88E+01 1.31E+18 3.76E+19 99.99%

Informação Livro --> Aluno* (1%) J 2.34E+06 3.45E+09 8.07E+15 <0,1

Emergia da Informação 3.76E+19 100.00%

Informação que circula 3.76E+19 99.93%

Prédio 4.59E+16 <0,1

Acesso 3.00E+16 <0,1

Emergia total 3.77E+19 100.00%

Presencial-34 alunos



46 

 

   

metabólica despendida durante a jornada de trabalho e a informação prévia dos alunos pela 

energia da conversação entre professores e alunos, resulta em um valor em emergia seis vezes 

maior, comparado à contabilidade original. A utilização deste método reduz a contribuição dos 

materiais e insumos infra estruturais a percentuais relativos extremamente baixos. 

BERGQUIST et al. (2014), discutiram a transformidade do trabalho realizado a partir 

do conhecimento empírico-prático adquirido, simularam a renovação contínua do estoque de 

conhecimentos acumulados, utilizados, perdidos e renovados sobre a cultura do painço, durante 

os mil anos estimados desde o início de seu uso doméstico e, ao realizar a contabilidade 

ambiental em emergia do sistema, propõem que os conhecimentos se encontrem atualmente 

armazenados em uma moderna mídia digital, em bytes. Os autores se basearam nas informações 

do site interativo http://www.unitarium.com/data para as conversões dos conteúdos escritos e 

orais em bytes. 

Utilizando-se a proposta acima, apresenta-se aqui uma abordagem alternativa à 

informação que circula no sistema EaD, substituindo-se, a título de verificação, os cálculos 

originais, que consideram a energia metabólica dos professores conteudistas e tutores e a 

energia dos livros como informação transmitida de professor para aluno por meio de estoques 

digitais de informação do ambiente de aprendizado virtual. Foi feita aqui uma primeira tentativa 

de cálculo de uma UEV para o byte de livro didático digital para a contabilização do conteúdo 

digital disponibilizado pelos professores no ambiente virtual de aprendizado, que forma um 

estoque sistematicamente renovado, integrando o fluxo de informação que circula no sistema. 

A Tabela 7 mostra a comparação entre o resultado do cálculo original e o resultado obtido 

utilizando-se a proposta dos referidos autores. Os detalhes do cálculo se encontram no Anexo 

J. 
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Tabela 7: Comparação entre a emergia do sistema EaD com a informação calculada segundo Odum (1996) e 

segundo Bergquist et al. (2014) 

 

  

A adaptação da proposta de Bergquist et al. para o sistema EaD consiste da integração 

do estoque de informação digital disponibilizado no AVA à tabela. O resultado mostra que o 

estoque de informação digital equivale a 30% da informação que circula no sistema e promove 

uma redução de 30% na emergia da informação do sistema, em comparação com a original.  

A análise de sensibilidade mostra que, dependendo da forma de cálculo empregada, a 

emergia total do sistema pode aumentar, como ocorreu com o sistema presencial, ou diminuir, 

como com o EaD. Em ambos os casos houve mudança na distribuição dos fluxos, mas a 

informação ainda equivale, também em ambos, a quase 100% do total em emergia, 

permanecendo como o fluxo mais importante dentro dos dois sistemas.  

 A Tabela 8 compara o percentual de contribuição dos fluxos de informação a ambos os 

sistemas sob ambas as abordagens feitas para cada um.   

EaD-43 alunos

Descrição
Unidade/

2 anos

Quantidade 

(unidade)

UEV 

(sej/unidade)

Emergia 

(sej)

% do 

total de 

emergia

Informação (Odum)

Professor acompanhamento de estágio obrigatório(1%) J 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00%

Informação Tutor --> Aluno - (1%) J 3.01E+07 2.86E+10 8.62E+17 12.12%

Informação Livro --> Aluno* (1%) J 3.24E+04 3.45E+09 1.12E+14 <0,1

Informação do Aluno (EM) - (10%) J 1.75E+09 1.80E+09 3.15E+18 44.29%

Emergia da informação 7.11E+18 98.23%

Predio 8.18E+16 1.13%

Acesso 4.65E+16 0.64%

Emergia total 7.24E+18

Informação (Bergquist et al.)

verbal instructions on line kb 1.94E+09 3.83E+08 7.43E+17 14.74%

Professor acompanhamento de estágio obrigatório(1%) J 1.00E+07 2.86E+10 2.87E+17 5.70%

Informação Tutor --> Aluno - (1%) J 3.01E+07 2.86E+10 8.62E+17 17.10%

Informação Livro --> Aluno* (1%) J 4.35E+04 3.45E+09 1.50E+14 <0,1

Informação do Aluno (EM) - (10%) J 1.75E+09 1.80E+09 3.15E+18 62.46%

Emergia da informação 5.04E+18 91.31%

Predio 9.86E+16 1.79%

Acesso 3.81E+17 6.90%

Emergia Total 5.52E+18
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Tabela 8: Comparativo do percentual de contribuição do fluxo de informação nas contabilidades dos sistemas, 

segundo propostas de Abel (presencial) e Bergquist et al. (EaD). 

Fluxo 

Presencial (% da emergia total) EAD (% da emergia total) 

Odum Abel Odum Bergquist 

(Info. prof.) (Info.aula) (Info. prof.) (Info.aula) 

Informação (professor ou aula) 55 ~100 29 48 

Informação livro <0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Informação do Aluno 44 0 71 52 

 

Por tratar-se aqui de um trabalho comparativo, optou-se por manter a abordagem 

original para os cálculos incluídos nas simulações realizadas, a fim de se manter a uniformidade 

na forma e procedimentos de análise, daqui por diante. 

A soma das fases de implantação, uso e acesso à informação no sistema presencial é 

7,59 x 1016seJ/2 anos e os correlativos do sistema EaD somam 1,28 x 1017seJ/2 anos. Para 

atender a um número de alunos 25% maior que o presencial, com a atual configuração, o sistema 

EaD exige um investimento em emergia 70% mais alto. A Figura 11, dividida em duas partes 

com escala ajustada para melhor visualização, resume os resultados obtidos na comparação por 

fases de contabilização entre os dois cursos, evidenciando a vantagem do sistema presencial, 

em termos de custo ambiental em emergia, demandando menos recursos em todas as fases 

analisadas. Na parte à esquerda, a comparação dos insumos relacionados à implantação e uso 

das estruturas. A parte à direita mostra a dimensão da contribuição da informação na emergia 

total dos sistemas. 

 

Figura 11: Comparação entre os fluxos referentes à implantação e uso do prédio, acesso à informação e 

informação que circula nos sistemas. 
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6.4. Análise da utilização e subutilização dos recursos disponíveis nos sistemas 

6.4.1. Orçamento em emergia 

Uma vez feito o levantamento em emergia da estrutura física e estabelecido o número 

de vagas a serem oferecidas, é possível, por meio de simulações, realizar-se uma projeção 

orçamentaria do investimento ambiental necessário à oferta de um curso. Tomadas as decisões 

e feito o investimento necessário, um dado sistema cujo funcionamento ocorre com carga 

abaixo da qual foi projetado para operar pode ser considerado subutilizado. Em sistemas 

educacionais, os critérios utilizados para definição de número máximo de alunos por turma se 

relacionam, principalmente, com questões didático-pedagógicas e outras à conveniência da 

gestão, podendo as dimensões físicas das salas de aula constituírem-se como fator limitante. O 

parágrafo único do artigo 25 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, determina que 

"...cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características 

regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo". O sistema 

presencial sob estudo apresenta um limite estabelecido de 40 alunos por turma, em função das 

dimensões físicas das salas de aula disponíveis. O sistema EaD segue determinação da SETEC, 

com turmas de 50 alunos no máximo, não se efetivando o funcionamento de turmas com número 

inicial de alunos menor do que 38, o que corresponde a 75% das vagas ofertadas. Parâmetros 

diferentes são encontrados quando se leva em consideração a utilização otimizada dos recursos 

ambientais empregados na instalação e operação de sistemas educacionais. Em sua atual 

configuração, o curso presencial incorre na subutilização do espaço físico - 34 alunos ocupam 

o espaço disponibilizado para 40 - e dos recursos utilizados em seu acesso ao polo, já que o 

consumo de diesel pelo ônibus não sofre alteração ao transportar qualquer número entre 0 e 50 

alunos. Observa-se, também, a subutilização da capacidade de atendimento da equipe de 

professores, que poderiam, segundo mostrado pelas simulações, atender a duas turmas de 40 

alunos cada, durante o termo escolar, sem necessidade de alteração na estrutura física do polo. 

No caso do sistema EaD, devido à subjetividade quanto à capacidade de atendimento dos 

professores conteudistas e da não necessidade de ampliação do espaço físico dos polos de apoio, 

a subutilização claramente observável ocorre apenas com a capacidade de atendimento dos dois 

tutores a distância que atendem os 43 alunos do polo. 

6.4.1.1. Utilização e subutilização dos recursos infra estruturais 

Por meio de simulações de configurações das turmas presencial e EaD, foi realizada a 

verificação do uso efetivo e da ociosidade de recursos de infraestrutura, recursos materiais e 

humanos oferecidos para o polo presencial operando por dois anos. As configurações obedecem 
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a disposições regimentais sobre o número mínimo e máximo de alunos por turma. Para cada 

simulação com o sistema presencial realizada, outra simulação foi realizada com as turmas de 

EaD, utilizando-se as proporções relativas correspondentes para fim de comparação da emergia 

total e da emergia por aluno. Em seguida, foi simulada e comparada a capacidade de 

atendimento das equipe de professores de ambos os sistemas, com base nos mesmos 

parâmetros. 

A turma presencial selecionada para este estudo contava 34 vagas ocupadas, portanto, 

operando por dois anos com 15% menos alunos do que o quantitativo pretendido inicialmente. 

A diferença entre o valor em emergia calculado por meio de simulação para funcionamento 

com 40 vagas ocupadas e o valor em emergia das configurações reais, com vagas ociosas, 

evidencia a subutilização de recursos estruturais e humanos (professores e mão de obra) e o 

desperdício de energia utilizada na iluminação do polo e do combustível gasto com o transporte 

coletivo. Quanto ao curso ministrado por EaD, 43 vagas foram preenchidas, ou 16% menos 

alunos do que o pretendido. No caso do EaD, há apenas subutilização da capacidade de 

atendimento dos professores conteudistas e tutores online e presenciais. Visando-se comparar 

as alterações necessárias na configuração da infraestrutura física e funcional, sem alteração no 

quadro de professores, para o curso presencial, considerou-se apenas o período diário de uso da 

infraestrutura disponibilizado pela Secretaria de Educação de Jacutinga ao IFSULDEMINAS, 

que é de 20 horas aula de 50 minutos por semana, no turno noturno. Para o sistema EaD foi 

considerada sua capacidade de atendimento proporcional à máxima capacidade do presencial, 

visto que a expansão do atendimento a alunos EaD não implica na expansão física do polo de 

apoio e não há regulamentação quanto à jornada diária de dedicação ao curso pelos docentes 

ou discentes. A utilização da capacidade máxima de atendimento de cada equipe de professores 

presenciais implica, necessariamente, na ampliação da infraestrutura e a da capacidade máxima 

de atendimento da equipe de professores conteudistas implica em aumento no número de tutores 

on-line e presenciais. São apresentadas, portanto, simulações dos quadros baseadas em 

circunstâncias diversas da real: a hipótese de que os cursos houvessem iniciado com a lotação 

máxima por turma de 40 alunos, para o presencial e 50 alunos para o EaD e outra, com o 

contingente mínimo de alunos, ou 30 para o presencial e 38 para o EaD. Considerando-se cada 

disciplina como sendo ministrada por um professor diferente, calculou-se quantas turmas 

poderiam ser atendidas simultaneamente pela mesma equipe presencial e uma simulação foi 

feita com este mesmo número de turmas em EaD, para comparação. 
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6.4.1.2. O sistema presencial com 40 alunos  

A Tabela 9 simula a contabilidade em emergia do curso presencial em sua proposta 

inicial, com 40 vagas ocupadas. Este cenário corresponde à configuração originalmente 

pretendida. Deste ponto em diante, portanto será a configuração referencial, para fins de 

comparação. Apenas os insumos cuja quantidade de entrada se relaciona diretamente com a 

quantidade de alunos no sistema foram recalculados. Os resultados mostram a ociosidade 

relativa de recursos que ocorre na situação atual. Os cálculos se encontram no Anexo C. 
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Tabela 7: Simulação de funcionamento do sistema presencial com 40 vagas ocupadas 

Descrição
Unidade

/2 anos

Quantidade 

(unidade)

Emergia/unidade 

(sej/unidade)

Emergia 

(sej)

% do 

total de 

emergia

Implantação

Concreto g 1.77E+07 1.54E+09 2.73E+16 47.1% F

Aço g 5.31E+05 4.15E+09 2.21E+15 3.8% F

Madeira g 4.20E+04 8.79E+08 3.69E+13 <1 F

Plástico g 7.59E+02 5.75E+09 4.37E+12 <1 F

Ferro g 8.83E+04 4.15E+09 3.67E+14 <1 F

Cerâmica g 2.69E+05 3.06E+09 8.23E+14 1.4% F

Vidro (janelas e portas) g 3.09E+04 2.16E+09 6.68E+13 <1 F

Vidro (lâmpadas das luminárias) g 7.56E+04 2.16E+09 1.63E+14 <1 F

Funcionários J 2.17E+09 4.30E+06 9.33E+15 16.1% F

Computadores g 1.50E+04 8.90E+10 1.34E+15 2.3% F

Data-show g 1.44E+03 1.13E+11 1.63E+14 <1 F

Ventilador g 4.80E+03 4.10E+09 1.97E+13 <1 F

Livro (estoque - biblioteca)* J 1.23E+05 3.45E+09 4.24E+14 <1 F

Uso do prédio 

Irradiação solar J 5.25E+09 1 5.25E+09 <1 R

Água (poço) m
3 1.12E+02 7.75E+11 8.68E+13 <1 R

Energia Elétrica J 1.96E+10 2.77E+05 5.43E+15 9.4% F

Papel (sulfite) g 1.52E+05 2.38E+09 3.61E+14 <1 F

Papel (toalha e higiênico)) g 4.98E+04 2.38E+09 1.18E+14 <1 F

Plástico (copos) g 2.28E+04 5.76E+09 1.31E+14 <1 F
Livros (entram durante o curso) J 2.76E+06 3.45E+09 9.52E+15 16.4% F

5.79E+16 100.0%

Acesso à informação

Veículo de transporte coletivo (ônibus médio)g 1.67E+06 4.15E+09 6.92E+15 23.1%

Óleo diesel J 1.89E+11 1.13E+05 2.13E+16 71.0%

Serviços (motorista) J 4.12E+08 4.30E+06 1.77E+15 5.9%

3.00E+16 100.00%

Informação (Odum)

Informação Professor Presencial + estágioJ 1.48E+07 2.08E+11 3.08E+18 51.59% F

Informação Livro --> Aluno* (1%) J 2.88E+04 3.45E+09 9.94E+13 <1 F

Informação do Aluno (EM) - (10%) J 1.61E+09 1.80E+09 2.89E+18 48.41% F

5.98E+18 100.00%

Emergia Total 6.06E+18

Desistentes (Emergia que levam)

Desistente Módulo 1 sej 1.52E+18

Desistente Módulo 2 sej 3.03E+18

Desistente Módulo 3 sej 4.55E+18

 

 

Em comparação com os resultados da simulação acima, a contabilidade ambiental em 

emergia do curso em sua configuração real, com 34 alunos, revela a ociosidade de recursos de 

infraestrutura disponibilizados. Não há alteração no acesso à informação, já que o veículo 

comporta igualmente 34 ou 40 alunos. Porém, um número de alunos 15% menor do que o 

inicialmente projetado, provoca uma alteração no valor da emergia por aluno, que passa de 1,66 

x 1017seJ/aluno 2 anos para 1,52 x 1017seJ/aluno 2 anos. Com 85% das vagas ocupadas, a 

subutilização do sistema é de 7% do valor em emergia projetado. 
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6.4.1.3.O sistema EaD com 50 alunos  

Calculou-se a emergia do sistema baseado no funcionamento de uma turma com todas 

as 50 vagas ocupadas. Para fins de elaboração de quadros comparativos dentro deste estudo, 

esta configuração foi considerada como referencial. Em seguida, ela foi comparada com a 

situação real, que conta com 43 alunos. Os cálculos se encontram na Tabela 10. Apenas os 

insumos cujo valor de entrada estão diretamente relacionados com o número de alunos são 

recalculados, uma vez que a infraestrutura segundo os padrões regulamentados não sofre 

modificações. Os detalhes dos cálculos se encontram no Anexo D. 
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Tabela 8: Simulação do curso técnico em Administração, modalidade EAD, operando com 50 alunos 

Item Descrição
Unidade

/2 anos

Quantidad

e (unidade)

UEV 

(sej/unida

de)

Emergia 

(sej)

% do total 

de 

emergia

Implantação do prédio

1 Concreto g 2.03E+07 1.54E+09 3.13E+16 37.1%

2 Aço g 6.30E+05 4.15E+09 2.61E+15 3.1%

3 Madeira g 4.73E+04 8.79E+08 4.16E+13 <1

4 Plástico g 4.54E+03 5.75E+09 2.61E+13 <1

5 Ferro g 6.85E+04 4.15E+09 2.84E+14 <1

6 Cerâmica g 3.77E+05 3.06E+09 1.15E+15 1.4%

7 Vidro (janelas) g 4.64E+03 2.16E+09 1.00E+13 <1

8 Vidro (lâmpadas) g 2.40E+02 2.16E+09 5.18E+11 <1

9 Funcionários J 3.01E+09 4.30E+06 1.29E+16 15.4%

10 Computador g 1.67E+05 8.90E+10 1.49E+16 17.7%

11 Data-show g 1.44E+03 1.13E+11 1.63E+14 <1

12 Ventilador g 2.88E+03 4.10E+09 1.18E+13 <1

13 Livro (estoque - biblioteca)* J 1.23E+05 3.45E+09 4.24E+14 <1

Uso do prédio

14 Irradiação solar J 5.25E+09 1 5.25E+09 <1

15 Água (Poço) m
3 2.10E+02 7.75E+11 1.63E+14 <1

16 Energia Elétrica J 2.86E+10 2.69E+05 7.69E+15 9.1%

17 Papel (sulfite) g 2.80E+03 2.38E+09 6.66E+12 <1

18 Papel (toalha e higiênico)) g 2.70E+03 2.38E+09 6.43E+12 <1

19 Plástico (copos) g 3.70E+03 5.76E+09 2.13E+13 <1

20 Livros (entram durante o curso) J 3.63E+06 3.45E+09 1.25E+16 14.9%

8.42E+16 100.0%

Acesso à informação

21 Computadores alunos g 4.34E+05 8.90E+10 3.86E+16 72.6%

22 Energia Elétrica J 5.10E+10 2.69E+05 1.37E+16 25.8%

23 Serviços (coordenador de plataforma) J 2.01E+08 4.30E+06 8.64E+14 1.6%

5.32E+16 100.0%

Informação (Odum)

24 Informação Professor conteudista J 1.49E+07 2.08E+11 3.10E+18 40.6%

25 Informação Tutor --> Aluno - (1%) J 3.01E+07 2.86E+10 8.62E+17 11.3%

26 Informação Livro --> Aluno* (1%) J 3.75E+04 3.45E+09 1.29E+14 <1

27 Informação do Aluno (EM) - (10%) J 2.03E+09 1.80E+09 3.66E+18 48.1%

7.62E+18 100.00%

Emergia Total 7.76E+18

Desistentes (emergia que levam)

Desistentes Módulo I 1.94E+18

Desistentes Módulo II 3.88E+18

Desistentes Módulo III 5.82E+18

 

O curso ministrado a distância para 43 alunos opera com 93% do custo ambiental 

referencial, mostrado na tabela acima. Dentre os itens da fase de implantação da configuração 

atual há o decréscimo de 19 livros para cada vaga não ocupada, em dois anos. O custo do acesso 

à informação atual corresponde a 87% do referencial, devido ao número menor de 

computadores acessando a plataforma, reduzindo, também, para 90,5% o consumo de energia 

elétrica. A emergia por aluno no sistema é, atualmente, 1,68 x 1017seJ/ aluno 2 anos e com 50 

alunos, seria 1,55 x 1017seJ/ aluno 2 anos. Neste caso, 7% da emergia prevista e disponibilizada 

não é utilizada. 
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6.4.1.4. O sistema presencial com 30 alunos  

A Tabela 11 mostra a emergia total do curso presencial hipoteticamente conduzido por 

dois anos com 30 alunos (ocupando 75% das vagas). Para esta projeção, foram refeitos os 

cálculos da emergia dos itens cujo consumo relaciona-se diretamente com o número de alunos: 

água, papel sulfite, papel toalha e higiênico, copos plásticos e apostilas. Ocorrem alterações na 

emergia da informação dos livros aos alunos e na entrada de informação prévia dos egressos do 

ensino médio no sistema. Itens como a implantação do prédio, o acesso ao ambiente de 

aprendizado, o trabalho realizado pelos professores e energia elétrica não são sensíveis ao 

número de alunos matriculados e frequentes. Os cálculos são apresentados no Anexo E. 
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Tabela 9: Simulação de funcionamento do sistema presencial com 30 vagas ocupadas 

Item Descrição
Unidade

/2 anos

Quantidade 

(unidade)

Emergia/unidade 

(sej/unidade)

Emergia 

(sej)

% do 

total de 

emergia

Implantação

1 Concreto g 1.30E+07 1.54E+09 2.00E+16 42.6%

2 Aço g 4.03E+05 4.15E+09 1.67E+15 3.6%

3 Madeira g 1.94E+04 8.79E+08 1.71E+13 <1

4 Plástico g 4.42E+02 5.75E+09 2.54E+12 <1

5 Ferro g 3.42E+04 4.15E+09 1.42E+14 <1

6 Cerâmica g 2.69E+05 3.06E+09 8.23E+14 1.8%

7 Vidro (janelas e portas) g 1.34E+04 2.16E+09 2.89E+13 <1

8 Vidro (lâmpadas das luminárias) g 3.52E+02 2.16E+09 7.60E+11 <1

9 Funcionários J 2.17E+09 4.30E+06 9.33E+15 19.9%

10 Computadores g 1.50E+04 8.90E+10 1.34E+15 2.8%

11 Data-show g 1.44E+03 1.13E+11 1.63E+14 <1

12 Ventilador g 2.88E+03 4.10E+09 1.18E+13 <1

13 Livro (estoque - biblioteca)* J 1.23E+05 3.45E+09 4.24E+14 <1

Uso do prédio 

14 Irradiação solar J 2.25E+09 1 2.25E+09 <1

15 Água (poço) m
3 8.40E+01 7.75E+11 6.51E+13 <1

16 Energia Elétrica J 1.96E+10 2.77E+05 5.43E+15 11.6%

17 Papel (sulfite) g 8.40E+04 2.38E+09 2.00E+14 <1

18 Papel (toalha e higiênico)) g 3.73E+04 2.38E+09 8.88E+13 <1

19 Plástico (copos) g 1.71E+04 5.76E+09 9.85E+13 <1
20 Livros (entram durante o curso) J 2.06E+06 3.45E+09 7.12E+15 15.2%

4.70E+16 100.0%

Acesso à informação

21 Veículo de transporte coletivo (ônibus médio)g 1.66E+06 4.15E+09 6.89E+15 23.0%

22 Óleo diesel J 1.89E+11 1.13E+05 2.13E+16 71.1%

23 Serviços (motorista) J 4.12E+08 4.30E+06 1.77E+15 5.9%

3.00E+16 100.0%

Informação (Odum)

24 Informação Professor Presencial J 1.48E+07 2.08E+11 3.08E+18 58.7%

25 Informação Livro --> Aluno* (1%) J 2.19E+04 3.45E+09 7.54E+13 <1

26 Informação do Aluno (EM) - (10%) J 1.21E+09 1.80E+09 2.17E+18 41.3%

5.25E+18 100.0%

Emergia Total 5.33E+18

Desistentes (Emergia que levam)

Desistente Módulo 1 sej 1.33E+18

Desistente Módulo 2 sej 2.67E+18

Desistente Módulo 3 sej 4.00E+18

 

A infraestrutura do curso presencial foi implantada para atender a 40 alunos. Com 

alteração no número de alunos, somente os insumos cujo volume de entrada são sensíveis ao 

número de alunos, como apostilas, plástico, papel e água sofrem alteração. A operação do curso 

com o número mínimo de 30 alunos (75% do total de vagas oferecidas) reduz a emergia da 

implantação e uso da infraestrutura em 19%. O acesso à informação não sofre alteração, já que 

o veículo utilizado é capaz de atender até 50 pessoas. A redução de 25% no número de alunos 

provoca a redução na emergia da informação que circula no sistema em 12%. A emergia por 

aluno sobe, em comparação com a versão com 40 alunos, para 1,78 x 1017seJ/ aluno 2 anos, 

uma vez que há menos alunos compartilhando a infraestrutura. A ociosidade de recursos da 
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estrutura física, energia elétrica, diesel e insumos não sensíveis à quantidade de alunos no 

sistema é de 15% no quadro atual, de 34 alunos e 25% na hipótese de funcionamento com 30 

alunos. 

6.4.1.5. O sistema EaD com 38 alunos  

Avaliou-se, a seguir, a emergia do sistema EaD, considerando-se o atendimento a uma 

turma com 75% das vagas ocupadas (38 alunos). Permanecem inalterados os dados relativos à 

infraestrutura e à carga horária de trabalho dos professores conteudistas, tutores on-line e 

presencial, do coordenador de plataforma e do professor que realiza o acompanhamento do 

estágio obrigatório. Como mostrado na Tabela 12, os itens com valores diferentes dos que 

constam da tabela referencial são os relativos aos fluxos de energia que são sensíveis ao número 

de alunos, como os livros, o número de computadores domésticos e o consumo de energia 

elétrica. O memorial de cálculos se encontra no Anexo F. 
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Tabela 10: Simulação de funcionamento do sistema EaD com 38 vagas ocupadas 

Item Descrição
Unidade

/2 anos

Quantidade 

(unidade)

UEV 

(sej/unidade)

Emergia 

(sej)

% do total 

de 

emergia

R

e

f

e
Implantação do prédio

1 Concreto g 2.03E+07 1.54E+09 3.13E+16 43.2%Buranakarn, 2003

2 Aço g 6.30E+05 4.15E+09 2.61E+15 3.6%Buranakarn, 2003

3 Madeira g 4.73E+04 8.79E+08 4.16E+13 <1Buranakarn, 2003

4 Plástico g 4.54E+03 5.75E+09 2.61E+13 <1Buranakarn, 2003

5 Ferro g 6.85E+04 4.15E+09 2.84E+14 <1Buranakarn, 2003

6 Cerâmica g 3.77E+05 3.06E+09 1.15E+15 <1Buranakarn, 2003

7 Vidro (janelas) g 4.64E+03 2.16E+09 1.00E+13 <1Buranakarn, 2003

8 Vidro (lâmpadas) g 2.40E+02 2.16E+09 5.18E+11 <1Buranakarn, 2003

9 Funcionários J 3.01E+09 4.30E+06 1.29E+16 17.9% C

10 Computador g 1.67E+05 8.90E+10 1.49E+16 20.5%Andre

11 Data-show g 1.44E+03 1.13E+11 1.63E+14 <1Cohen et al., 2006

13 Ventilador g 2.88E+03 4.10E+09 1.18E+13 <1 G

15 Livro (estoque - biblioteca) J 1.23E+05 3.45E+09 4.24E+14 <1Odum, 1996

Uso do prédio

16 Irradiação solar J 5.25E+09 1.00E+00 5.25E+09 <1 P
17 Água (Poço) m

3 2.10E+02 7.75E+11 1.63E+14 <1 B
18 Energia Elétrica J 2.86E+10 2.69E+05 7.69E+15 10.6% O

19 Papel (sulfite) g 2.80E+03 2.38E+09 6.66E+12 <1Meillaud et al., 2005

20 Papel (toalha e higiênico)) g 2.70E+03 2.38E+09 6.43E+12 <1Meillaud et al., 2005

21 Plástico (copos) g 3.70E+03 5.76E+09 2.13E+13 <1Buranakarn, 1998

22 Livros (entram durante o curso) J 1.99E+05 3.45E+09 6.88E+14 1.0%Odum, 1996

7.24E+16 100.0%

Acesso à informação

23 Computadores alunos g 3.32E+05 8.90E+10 2.95E+16 70.6%Di Salvo et al., 2014

24 Energia Elétrica* J 4.26E+10 2.69E+05 1.14E+16 27.3% O

25 Serviços (coordenador de plataforma) J 2.01E+08 4.30E+06 8.64E+14 2.1%Calculada

4.19E+16 100.0%

Informação (Odum)

26 Informação Professor conteudista J 1.49E+07 2.08E+11 3.10E+18 45.9%
C

a
27 Informação Tutor --> Aluno - (1%) J 3.01E+07 2.86E+10 8.62E+17 12.8%

C

a
28 Informação Livro --> Aluno* (1%) J 2.88E+04 3.45E+09 9.95E+13 <1Odum, 1996

29 Informação do Aluno (EM) - (10%) J 1.55E+09 1.80E+09 2.78E+18 41.3% C

6.74E+18 100.0%

Emergia Total 6.85E+18

Desistentes (emergia que levam)

 

A Tabela 12 descreve a simulação do funcionamento com uma diminuição em 12% na 

emergia, ou 9,10 x 1017seJ/2 anos, em relação ao cenário referencial. A utilização dos recursos 

infra estruturais é 14% mais baixa, principalmente devido à redução no número de apostilas 

distribuídas ao longo do curso. O acesso à informação é 21% mais baixo e o fluxo de informação 

diminui 11,5% O número reduzido de alunos resulta no aumento da emergia por aluno para 

1,80 x 1017seJ/ aluno 2 anos. 
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6.4.1.6. O sistema presencial com 200 alunos  

Foi verificado, em seguida, o potencial ocioso - subutilizado- da capacidade de 

atendimento da equipe de professores e funcionários que trabalha no curso. Para isso, foi 

considerada a atribuição original de disciplinas a cada professor. Três disciplinas constantes do 

currículo possuem carga horária de 80 horas/aula e treze disciplinas são ministradas em 40 

horas/aula cada; duas disciplinas são ministradas à distância (oferecidas em AVA) e possuem 

carga de 40 horas/aula, cada uma. Considerando-se o tempo de uso da infraestrutura, que é de 

20 horas por semana, no turno noturno, durante 80 semanas, tem-se que duas turmas poderiam 

frequentar o curso utilizando a mesma infraestrutura e equipe. A equipe de professores, por sua 

vez, com o uso pleno da carga horária e respeitando a sequência das disciplinas, conforme 

estabelecida em grade curricular, segundo o qual elas respeitam a sequência lógica da 

construção do conhecimento e devem ser concluídas no mesmo módulo (semestre) em que 

começam, poderia ministrar o curso simultaneamente em 5 turmas de 40 alunos, o que 

demandaria 3 salas de aula em funcionamento simultâneo, formando 200 técnicos em 

Administração. Nesse cenário, as entradas que necessariamente sofreriam alteração, em 

comparação com a configuração original, seriam todas as da fase de implantação, com o 

acréscimo de duas salas de aula e duas instalações sanitárias duplas (ABNT- Associação 

Brasileira de Normas Técnicas- Norma brasileira 5626), exceto livros do estoque e 

funcionários, todas as entradas da fase de uso da infraestrutura, os veículos de acesso à 

informação e todas as entradas ao fluxo de informação, exceto a professora supervisora de 

estágio. A Tabela 13 mostra a emergia total sob essa hipótese e o memorial de cálculos se 

encontra no Anexo G. 
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Tabela11: Simulação de funcionamento do sistema presencial com 200 vagas ocupadas 

Descrição
Unidade/

2 anos

Quantidade 

(unidade)

Emergia/unidade 

(sej/unidade)

Emergia 

(sej)

% do total 

de 

emergia

Implantação

Concreto g 2.56E+07 1.54E+09 3.94E+16 34.7%

Aço g 7.92E+05 4.15E+09 3.29E+15 2.9%

Madeira g 4.20E+04 8.79E+08 3.69E+13 <1

Plástico g 7.59E+02 5.75E+09 4.37E+12 <1

Ferro g 8.83E+04 4.15E+09 3.67E+14 <1

Cerâmica g 5.23E+05 3.06E+09 1.60E+15 1.4%

Vidro (janelas e portas) g 2.36E+04 2.16E+09 5.09E+13 <1

Vidro (lâmpadas das luminárias) g 5.12E+02 2.16E+09 1.11E+12 <1

Funcionários J 2.17E+09 4.30E+06 9.33E+15 8.2%

Computadores g 1.50E+04 8.90E+10 1.34E+15 1.2%

Data-show g 1.44E+03 1.13E+11 1.63E+14 <1

Ventilador g 4.80E+03 4.10E+09 1.97E+13 <1

Livro (estoque - biblioteca)* J 1.23E+05 3.45E+09 4.24E+14 <1

Uso do prédio

Irradiação solar J 2.25E+09 1 2.25E+09 <1

Água (poço) m
3 5.60E+02 7.75E+11 4.34E+14 <1

Energia Elétrica J 2.39E+10 2.77E+05 6.61E+15 5.8%

Papel (sulfite) g 7.58E+05 2.38E+09 1.80E+15 1.6%

Papel (toalha e higiênico)) g 2.49E+05 2.38E+09 5.92E+14 <1

Plástico (copos) g 1.14E+05 5.76E+09 6.57E+14 <1
Livros (entram durante o curso) J 1.38E+07 3.45E+09 4.74E+16 41.8%

1.14E+17 100.0%

Acesso à informação

Veículo de transporte coletivo (ônibus médio)g 8.33E+06 4.15E+09 3.46E+16 23.1%

Óleo diesel J 9.43E+11 1.13E+05 1.07E+17 71.0%

Serviços (motorista) J 2.06E+09 4.30E+06 8.86E+15 5.9%

1.50E+17 100.0%

Informação (Odum)

Informação Professor Presencial J 3.41E+07 2.08E+11 7.10E+18 32.9%

Informação Livro --> Aluno* (1%) J 1.39E+05 3.45E+09 4.79E+14 <1

Informação do Aluno (EM) - (10%) J 8.04E+09 1.80E+09 1.45E+19 67.1%

2.16E+19 100.0%

Emergia Total 2.18E+19

Desistentes (Emergia que levam)

Desistente Módulo 1 sej 5.46E+18

Desistente Módulo 2 sej 1.09E+19

Desistente Módulo 3 sej 1.64E+19

 

Comparativamente, tanto na situação atual como nas simulações com 30 e 40 alunos, a 

equipe opera com cerca de 20% de sua capacidade total de atendimento. Em comparação com 

o resultado da tabela referencial, a emergia total do sistema aumentaria em 260% para o 

atendimento a 200 alunos. Conforme os resultados apresentados na Tabela 13, para que atinja 

a capacidade máxima de atendimento da equipe de professores e funcionários, a estrutura física 

teria que sofrer aumento de 97%, valor que seria impulsionado, principalmente, pela produção 

de apostilas para os alunos, o que atingiria um total em emergia superior ao do concreto usado 

na construção e ampliação do polo; o investimento em emergia do acesso à informação 

quintuplicaria. Como resultado, o fluxo de informação no sistema aumentaria, em média, 261%. 

Neste caso, a emergia por aluno seria 1,09 x 1017seJ/ aluno 2 anos. 
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6.4.1.7. O sistema EaD com 250 alunos 

No que se refere à capacidade máxima de atendimento em um curso EaD, observa-se 

que os itens variáveis de maior impacto sobre o custo em emergia estão relacionados à equipe 

pedagógica. Cada turma de 50 alunos conta com dois tutores a distância e um tutor presencial; 

há o acréscimo de um computador para cada novo tutor presencial, resultando, também no 

aumento do consumo de energia elétrica no polo; para cada novo aluno, acrescenta-se um 

computador pessoal, há aumento no consumo de energia e 19 novos livros são confeccionados 

e distribuídos ao longo do curso; não há regulamentação sobre o volume de serviços prestados 

pelo professor que acompanha o estágio obrigatório, pela subjetividade característica da função, 

o que levou a optar-se por considerar fixa sua carga horária regulamentada. Considerou-se5 

turmas de 50 alunos, para verificação do comportamento dos setores no polo e da progressão 

do investimento em emergia para o funcionamento sob tal hipótese. O número de turmas aqui 

considerado implica em dobrar, tecnicamente, o tempo de trabalho do professor, que tem 

prevista a dedicação de 20% adicionais à sua carga horária para atividades extras, como 

correção de testes, atendimento ocasional a tutores e participação aleatória em chats. A Tabela 

14 exibe os valores da simulação do atendimento simultâneo a cinco turmas completas, com 50 

alunos cada. Os cálculos se encontram no Anexo H. 
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Tabela 12:Simulação de funcionamento do sistema EaD com 250 vagas ocupadas 

Descrição
Unidade

/ano

Quantidad

e (unidade)

UEV 

(sej/unidade)

Emergia 

(sej)

% do total 

de 

emergia

Implantação do prédio

Concreto g 2.03E+07 1.54E+09 3.13E+16 22.77%

Aço g 6.30E+05 4.15E+09 2.61E+15 1.90%

Madeira g 4.73E+04 8.79E+08 4.16E+13 0.03%

Plástico g 4.54E+03 5.75E+09 2.61E+13 0.02%

Ferro g 6.85E+04 4.15E+09 2.84E+14 0.21%

Cerâmica g 3.77E+05 3.06E+09 1.15E+15 0.84%

Vidro (janelas) g 4.64E+03 2.16E+09 1.00E+13 0.01%

Vidro (lâmpadas) g 2.40E+02 2.16E+09 5.18E+11 0.00%

Funcionários J 3.01E+09 4.30E+06 1.29E+16 9.43%

Computador g 2.00E+05 8.90E+10 1.78E+16 12.99%

Data-show g 1.44E+03 1.13E+11 1.63E+14 0.12%

Ventilador g 2.88E+03 4.10E+09 1.18E+13 0.01%

Livro (estoque - biblioteca)* J 1.23E+05 3.45E+09 4.24E+14 0.31%

Uso do prédio

Irradiação solar J 5.25E+09 1 5.25E+09 0.00%

Água (Poço) m
3 2.10E+02 7.75E+11 1.63E+14 0.12%

Energia Elétrica* J 2.86E+10 2.69E+05 7.69E+15 5.60%

Papel (sulfite) g 2.80E+03 2.38E+09 6.66E+12 0.00%

Papel (toalha e higiênico)) g 2.70E+03 2.38E+09 6.43E+12 0.00%

Plástico (copos) g 3.70E+03 5.76E+09 2.13E+13 0.02%

Livro (entra todo ano)* J 1.81E+07 3.45E+09 6.26E+16 45.61%

1.37E+17 100.00%

Acesso à informação

Computadores alunos g 2.13E+06 8.90E+10 1.90E+17 78.34%

Energia Elétrica* J 1.92E+11 2.69E+05 5.17E+16 21.31%

Serviços (coordenador de plataforma) J 2.01E+08 4.30E+06 8.64E+14 0.36%

2.42E+17 100.00%

Informação (Odum)

Informação Professor conteudista J 1.49E+07 2.08E+11 3.10E+18 12.04%

Informação Tutor --> Aluno - (1%) J 1.51E+08 2.86E+10 4.31E+18 16.76%

Informação Livro --> Aluno* (1%) J 1.83E+05 3.45E+09 6.30E+14 0.00%

Informação do Aluno (EM) - (10%) J 1.02E+10 1.80E+09 1.83E+19 71.20%

Emergia da informação 2.57E+19 100.00%

Emergia Total 2.61E+19  

 

Embora haja poucas variações no percentual relativo entre os itens que compõem o 

sistema, com exceção da produção de apostilas para os alunos, que aumentaria 400%, para o 

atendimento a 250 alunos a emergia total aumentaria 236%, em comparação com a emergia 

para 50 alunos. Os resultados mostram que para a exploração da capacidade total de 

atendimento da equipe de professores e funcionários não é necessária a expansão da estrutura 

física. A fase de uso da estrutura inclui um aumento na produção de apostilas para os alunos, 

que atinge um valor em emergia100% maior que o do concreto usado na construção do polo. O 

acesso à informação teria uma emergia 362% maior, impulsionada pela inclusão de 200 novos 

computadores domésticos, consumindo 277% mais energia elétrica. Com o número de tutores 
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quintuplicado, o fluxo de informação no sistema aumentaria 237% e a emergia por aluno seria 

1,04 x 1017seJ/ aluno 2 anos. 

6.5. Comparação dos sistemas estudados 

As Figuras 12 a 16 mostram a contabilidade em emergia dos sistemas e permitem 

comparações entre as configurações relacionadas entre si. A partir da carga máxima suportada 

por cada equipe, considerou-se a emergia equivalente à implantação de um novo sistema 

completo em cada caso. 

O gráfico de dispersão da emergia da estrutura física dos dois sistemas (mostrado na 

Figura 12) mostra que para a oferta dos cursos para um número pequeno de alunos (menor que 

~ 250), emprega-se menos emergia no curso presencial. A partir desse ponto, o EaD passa a se 

tornar mais vantajoso, visto que a emergia da estrutura física do CEAD independe do número 

de alunos ou de cursos nele hospedados. 

 

 

Figura12: Progressão da emergia da estrutura física dos sistemas, em função de sua ampliação para atendimento 

a quantidades maiores de alunos 

No que se refere ao uso do prédio, os sistemas se equivalem, sendo o custo em emergia 

diretamente proporcional ao número de alunos (Figura 13). A progressão em paralelo se deve, 

principalmente, ao número de livros (apostilas) distribuídas aos alunos - 18 para cada aluno 

presencial e 19 para cada aluno do EaD, sendo 2,50 x 1014seJ/2 anos o investimento ambiental 

para cada livro produzido. 
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Figura13:  Progressão da emergia dos insumos referentes ao uso da estrutura física dos sistemas, em função de 

seu aumento para atendimento a maiores quantidades de alunos 

Quanto ao acesso do aluno ao ambiente onde interagirá com a infraestrutura para 

absorver dela a informação oferecida da qual necessita para sua formação, o sistema presencial 

apresenta vantagem. O incremento em emergia nesse setor se dá a cada acréscimo de grupos de 

50 alunos, o que corresponde à capacidade do ônibus utilizado no transporte dos mesmos de 

um ponto ao polo e de volta ao ponto inicial, com o consequente aumento no consumo de diesel 

e serviços de motoristas. O investimento ambiental a cada incremento é de 3,00 x 1016seJ/2 

anos. Nesse quesito, o sistema EaD apresenta uma progressão linear no valor em emergia, em 

função da introdução de um novo computador doméstico a cada aluno ingressante ao sistema. 

Sendo a UEV do computador mais alta do que a do ônibus, o investimento ambiental no sistema 

EaD aumenta paulatinamente, como mostrado na Figura 14, fazendo com que, com o aumento 

do número de alunos e acesso ao ambiente de aprendizado presencial seja sempre mais viável 

do ponto de vista ambiental. 
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Figura14:  Progressão da emergia dos fluxos relativos ao acesso do aluno ao ambiente de aprendizado, em 

função de sua adequação para atendimento a maiores quantidades de alunos. 

Os fluxos de informação são sensíveis ao número de alunos, visto que um deles é a 

contribuição da informação prévia trazida por cada um e outro é a informação que cada um 

extrai dos livros. A cada incremento de 200 novos alunos no sistema, a emergia da informação 

transmitida pela equipe de professores presenciais aumentará em 3,08 x 1018seJ/ 2 anos. No 

caso do EaD, a emergia dos professores conteudistas do sistema segue constante em 3,10 x 

1018seJ/ 2 anos. A informação transmitida por três tutores é acrescentada, sempre que um novo 

grupo de 50 alunos ingressa no sistema, como mostra a Figura 15. 

 

Figura15: Progressão da emergia da informação, em função do aumento em professores, tutores, livros e alunos 

nos sistemas 
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A emergia total de ambos os sistemas é proporcional ao número de alunos, 

determinantemente influenciada pelos fluxos de informação, já que as diferenças encontradas 

na implantação - com vantagem para o EaD -  e no acesso - com vantagem para o presencial - 

representam uma parcela pequena do fluxo total de energia. Já o quadro da emergia por aluno 

mostra que a modalidade presencial tem pequena vantagem nas simulações em que o aumento 

de alunos não implica no aumento de infraestrutura, acesso ao ambiente de aprendizado ou 

aumento no número de professores (simulações com 30 e 40 alunos e a situação real, com 34 

alunos). 

O gráfico de dispersão da emergia total de ambos os sistemas evidencia que, no que se 

refere à oferta dos cursos para um número pequeno de alunos, (menor que ~ 400), emprega-se 

menos emergia no curso presencial. A partir desse ponto, o EaD passa a se tornar mais 

vantajoso, visto que: 

A- Não haverá aumento na infraestrutura física do prédio do CEAD;  

B- Considerando-se a configuração atual do polo quanto às dimensões dos cômodos que 

o compõem, o investimento em infraestrutura no sistema presencial será gradual, com o 

acréscimo de uma sala de aula (incluindo-se o mobiliário, janelas, portas, lâmpadas etc.) ao 

investimento de 7,79 x 1015 seJ/2 anos a cada nova adição de até 80 alunos no sistema, além de 

uma instalação sanitária adicional, ou 2,70 x 1015seJ/ 2 anos, a cada 150 alunos adicionados. 

As dimensões da sala de aula, que acomoda 40 alunos, são o fator determinante para a definição 

do número de alunos a compor uma turma e o primeiro fator limitante no cálculo da capacidade 

de atendimento pela equipe de professores. 

Os percentuais de aumento em emergia das configurações referenciais (presencial com 

40 alunos e EaD com 50 alunos) para as simulações com 200 e 250 alunos, respectivamente, 

foram de 261% para o sistema presencial e 236% para o EaD. A linha de tendência, como 

mostra a Figura 16, revela que a emergia do sistema EaD se tornará mais baixa do que a do 

presencial, a partir do atendimento a aproximadamente 400 alunos, tornando esse o sistema 

mais viável, do ponto de vista ambiental. O gráfico mostra a tendência estendida até a 

triplicação dos sistemas. 
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Figura16: Progressão da emergia total dos sistemas em função de sua expansão para atendimento a maiores 

quantidades de alunos 

  

A Figura 17 mostra a inversão no valor da emergia por aluno, que é maior para os alunos do 

EaD no atendimento a um número mais baixo de alunos. Nas simulações de atendimento a um 

número maior que 200 alunos, a situação se inverte, passando a emergia por aluno presencial a 

possuir um valor mais alto que o do EaD. 

 

Figura 17: Comportamento da emergia por aluno nas simulações em ambos os sistemas, projetados até a 

triplicação do sistema EaD 
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A Figura18 mostra as diferenças em valores absolutos (emergia do sistema presencial - 

emergia do EaD) por aluno. 

 

Figura 18: Quadro comparativo da emergia por aluno nas simulações até a triplicação dos sistemas. 

 

6.6. Emissões de CO2 pelos sistemas 

          Recursos de comunicação a distância oferecidos pela tecnologia da informação 

têm sido vistos como uma alternativa mais ecologicamente correta à queima de combustíveis 

fósseis utilizados no deslocamento físico para encontros pessoais entre grupos, entretanto, 

possuem seu próprio custo em energia, CO2 e tempo (ONG et al., 2014). Processos virtuais de 

alta tecnologia são capazes de substituir processos físicos com relativa eficácia. Entretanto, 

trabalhos científicos têm abordado as emissões de gases de efeito estufa resultantes da produção 

da energia necessária para alimentar esses sistemas. O sistema convencional de acesso ao 

ambiente de aprendizado físico por meio de veículos automotores movidos a combustíveis 

fósseis ou etanol já integra um universo de ações envolvendo transportes que causam 

preocupação, destacadamente da comunidade científica, devido, entre outros fatores, ao 

preocupante nível de poluentes lançados na atmosfera e de seus efeitos sobre a qualidade de 

vida. 

          A energia elétrica utilizada na região Sudeste do Brasil, onde se encontram os 

sistemas avaliados é predominantemente hidrelétrica. No Brasil a emissão média foi de 81g de 

CO2/kWh entre 2008 e 2010, conforme publicação do IEA (Agência Internacional de Energia). 

. Este índice permitiu a realização do cálculo da emissão de CO2 total e a emissão por 

aluno, resultantes da produção da eletricidade que alimenta o polo avançado de Jacutinga-MG, 
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assim como os computadores dos alunos do sistema EaD e toda a infraestrutura do polo de 

apoio. 

Para o cálculo das emissões diretas geradas pela queima de diesel durante o transporte 

de alunos ao polo presencial, considerou-se 2.604g de carbono puro por litro de diesel 

(CAMPOS et al, 2011). Para os cálculos das emissões indiretas, adotou-se o índice publicado 

pela revista Agro Analysis (Fundação Getúlio Vargas). Os cálculos apresentados mostram a 

emissão de CO2 por aluno em quatro simulações por sistema: a capacidade mínima, a atual, a 

máxima por turma e a máxima possível de ser atendida pela equipe de professores, no caso do 

sistema presencial e a máxima que a infraestrutura do sistema EaD poderia suportar sem 

significativas alterações na equipe de professores e tutores. 

6.6.1. Emissão de CO2 resultante da produção da energia elétrica utilizada no polo 

presencial e o transporte dos alunos ao ambiente de aprendizado 

Os números relativos ao consumo e às consequentes emissões de dióxido de carbono 

resultantes da produção de energia para se manter o sistema presencial independe do número 

de alunos até o limite de 80, sofrendo alteração significativa quando levada em consideração a 

hipótese do atendimento para 81 a 160 alunos, com o aumento de uma sala de aula e a 200 

alunos, com o acréscimo de uma terceira sala de aula, já que tal quadro demandaria aumento 

no consumo de energia elétrica em 165,19% e, com o número de veículos de transporte coletivo 

triplicado, no aumento proporcional no consumo de diesel (300%). 

6.6.2. Emissão de CO2 resultante da produção da energia elétrica utilizada no polo EaD 

O sistema EaD apresenta aumento gradual proporcional ao número de alunos 

computados nas simulações de capacidade de atendimento, uma vez que cada novo aluno 

ingressante no sistema deve dispor de um computador próprio para acesso ao ambiente de 

aprendizado, o que influencia diretamente o consumo de energia elétrica pelo sistema. O 

consumo apresentado pela infraestrutura (polo de apoio presencial), por sua vez, não apresenta 

alteração. Foram calculados os níveis de emissões de CO2 para as capacidades mínima, máxima 

por turma, máxima por equipe de professores e a real (43, 38, 50 e 250 alunos, respectivamente), 

considerando-se a taxa de conversão de 81g de CO2 por kWh produzido. Os números 

apresentados na Tabela 13 mostram que o sistema presencial emite 95 vezes mais CO2 do que 

o EaD, em suas configurações com o mínimo de alunos, chegando a 120 vezes, nas 

configurações com números maiores. As tabelas com os cálculos para cada configuração se 

encontram no Anexo I. 
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Tabela 13: Emissões de CO2 dos sistemas, calculadas para 2 anos 

 

 

Os cálculos da Tabela 13 evidenciam que, embora ocultadas pelas propaladas vantagens 

do sistema EaD, as emissões de CO2 ocorrem, de fato, mesmo que em proporções muito 

menores do que as causadas pelo sistema presencial. Portanto, uma análise parcial dos sistemas 

baseada somente nas emissões podem levar a conclusões enganosas, como a de que o sistema 

EaD é mais vantajoso sob quaisquer circunstâncias. Uma análise sob uma metodologia mais 

sofisticada e abrangente como a contabilidade em emergia pode complementar as informações 

mais simples e auxiliar na escolha do melhor modelo para situações específicas. Observa-se 

que o tipo de análise a ser feita e decisão a ser tomada dependem, além do tamanho do público 

que se pretende atender, do sistema do entorno, podendo a gestão assumir uma postura de 

priorização da diminuição da emissão de poluentes na atmosfera ou considerar como fator 

limitante a exploração e uso dos recursos da natureza como norteador em tomadas de decisão. 

  

Configuração Emissões diretas Emissões indiretas Total (g/2 anos)

até 50 alunos 9.49E+07 1.89E+07 1.14E+08

de 51 a 200 alunos 4.75E+08 9.34E+07 5.68E+08

Configuração Emissões diretas Emissões indiretas Total (g/2 anos)

38 alunos 0.00E+00 1.20E+06 1.20E+06

43 alunos 0.00E+00 1.28E+06 1.28E+06

50 alunos 0.00E+00 1.39E+06 1.39E+06

250 alunos 0.00E+00 4.57E+06 4.57E+06

Sistema Presencial

Sistema EaD
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7. Conclusão 

Este estudo apresenta a contabilidade ambiental em emergia de uma turma presencial e 

outra de EaD dos cursos técnicos em Administração, ofertados pelo IFSULDEMINAS, campus 

Inconfidentes. Dadas as diferenças na emergia das infraestruturas e do número de alunos 

atendidos e da duração dos cursos, em comparação com outros trabalhos envolvendo sistemas 

educacionais, em especial ALMEIDA et al., (2013), os resultados da contabilidade ambiental 

obtidos neste estudo de caso podem ser considerados coerentes, posicionando-se em uma ordem 

de grandeza condizente com as dimensões dos sistemas. Quanto aos resultados obtidos nas 

simulações com números maiores de alunos, também os resultados obtidos acompanharam a 

tendência, apesar de as estruturas físicas dos sistemas estudados aqui serem, em proporção, 

correspondentes a uma fração das apresentadas por aqueles autores, o que corrobora com a 

afirmação de ODUM (1996, p.220) de que "a informação pode ser o componente mais 

importante de muitos sistemas...". 

A análise dos resultados obtidos a partir da contabilidade da situação real e das 

simulações realizadas evidencia que o número de alunos é não apenas a variável que influencia 

diretamente o investimento ambiental em emergia necessário ao funcionamento dos sistemas, 

mas também a única variável presente neste estudo que possui a propriedade de determinar qual 

sistema é mais vantajoso, em termos ambientais. Neste estudo de caso, observa-se que o sistema 

EaD investe 70% mais emergia em infraestrutura, para atender a um número de alunos 25% 

maior que o sistema presencial. No atendimento a números menores de alunos, do ponto de 

vista dos recursos ambientais, portanto, o sistema presencial é mais vantajoso, tendência que 

diminui gradualmente até que o número de alunos atendidos atinja cerca de 400, quando a 

situação se inverte, passando o sistema EaD a apresentar uma relação custo ambiental versus 

benefício social paulatinamente melhor em termos de emergia total e emergia por aluno ao ser 

utilizado para atendimento a um maior número de alunos, vantagem corroborada pelos índices 

de emissão de dióxido de carbono. A expansão da capacidade de atendimento pelo sistema 

presencial ocasionaria gastos mais altos com a estrutura física, manutenção, transporte e 

pessoal. O EaD depende somente do aumento de pessoal para expandir sua capacidade de 

atendimento a números de alunos cada vez maiores. Ao contrário do que ocorre no sistema 

presencial, no sistema EaD não ocorre subutilização ou desperdício de recursos físicos, 

enquanto sua disponibilização e operação forem justificadas pelo serviço prestado ao número 

mínimo de alunos necessário para a autorização de funcionamento de, pelo menos, uma turma. 

As emissões diretas e indiretas de CO2 causadas pelo sistema EaD são sempre menores, porém, 
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a análise em emergia é capaz de trazer à tona um maior e mais completo volume de informação 

sobre os sistemas e suas implicações, que se perdem em análises mais simples, como as de 

emissão de CO2. 

Por meio deste estudo de caso, estruturou-se um procedimento viável , por meio da 

análise em emergia, de avaliação/comparação/seleção de modalidades de curso a ser adotado a 

partir da disponibilidade em infraestrutura ou da disponibilidade de recursos para investimento 

em infraestrutura, do número de vagas que se pretende disponibilizar a partir da análise de 

demanda e dos recursos humanos disponíveis, propiciando ao gestor e/ou ao tomador de 

decisões uma visão geral que vai além daquela puramente financista, evidenciando a 

contribuição da natureza e os impactos sofridos pelo meio ambiente em favor da educação. 
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8. Proposta para trabalhos futuros 

Como propostas para trabalhos futuros, sugere-se estender a contabilidade ambiental de 

todos os cursos presenciais e em EaD ofertados pelos oito campi do IFSULDEMINAS e utilizar 

a síntese em emergia para avaliar e analisar o investimento ambiental e as emissões de gases 

poluentes das infraestruturas de ensino e de comunicação institucional no IFSULDEMINAS. 
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Anexo A -POLO AVANÇADO DE JACUTINGA 

A.1 Implantação do prédio 

Concreto 

Sala de aula + videossala 

Medidas de 01 (uma) sala: 

Piso = 42,8 m2 x 0,25 (espessura) = 10,7 m3 

Laje = 42,8 m2 x 0,25 (espessura) = 10,7 m3 

Paredes = (excluindo-se as áreas das janelas e porta) = 14,48m2 + 15,53m2 + 15,53m2 + 9,21m2 = 54,75 m2 / 0,08 m2 (bloco de concreto) = 685 

blocos x 9.746 g/bloco = 6.676.000 g 

Total salas de aula: 10,7 m3 + 10,7 m3=21,4 m3 x 2.500 kg/m3 = 5.35 x107 g + 6.67 x 106 =  

6.02 x 107 g x 2 salas = 1,20 x 108g 

 

Recepção/secretaria: 

3m x 6m= 18m2 

Piso: 18m2 x 0,25m (espessura) = 4,5m3 x 2.500kg/m3 = 1,13 x 107g 

Laje: 18m2 x 0,25m (espessura) = 4,5m3 x 2.500kg/m3 = 1,13 x 107g  

Paredes: (excluindo-se a área da porta) = 29,32m2 + 15,70m2 = 45m2/ 0,08 m2 (bloco de concreto) = 563 blocos x 9.746 g/bloco = 5.486.998g 

= 5,48 x 106g   

Total Recepção/secretaria = 1,13 x 107g (x 2) + 5,48 x 106g =2,80 x 107g 

 

Sanitários:  

2,5m x 4m= 10m2 

Piso: 10m2 x 0,25m (espessura) = 2,5m3 x 2.500kg/m3 = 6,25 x 106g 

Laje: 18m2 x 0,25m (espessura) = 2,5m3 x 2.500kg/m3 = 6,25 x 106g 

Paredes: (excluindo-se a área da porta) = 11m2 + 21m2 = 32m2/ 0,08 m2 (bloco de concreto) = 400 blocos x 9.746 g/bloco = 3.898.400 g = 3,89 

x 106g x 2 sanitários = 7,79 x 106g 

Total sanitários = 6,25 x 106g (x2) + 7,79 x 106g = 2,03 x 107g 

 

Total concreto Polo Jacutinga: 

1,20 x 108g + 2,80 x 107g +2,03 x 107g = 1,68 x 108 g/ 25 anos (vida útil) x 0,97 (% de concreto) x 2 anos = 1,30 x 107g/2 anos 

 

Aço 

Considerando-se 97% concreto e 3% aço: 

Massa: 1,68 x 108 g x 0,03/25 anos x 2 anos = 4,03 x 105 g/2 anos 

 

Madeira 

1.3.1 Carteiras: 80 x 1.400g = 1,12 x 105 g 

1.3.2 Apagador: 2 x 155g = 3,10 x 102g 

1.3.4 Lousa: 1,10m x 5,9m = 6,49m2 x 0,02m = 0,1289m3 x 527kg/m3 (Resende et al., 2007) =         6,84 x 104 g x 2 lousas = 1,37 x 105g 

1.3.5 Mesa professor: 2 x 4.822g = 9,64 x 103g  

1.3.6 Mesa recepção/secretaria = 1 x 12.560g = 1,25 x 104g 

Total madeira: 1,12 x 105 g + 3,10 x 102g + 1,37 x 105g + 9,64 x 103g + 1,25 x 104g =                2,71 x 105g/25 anos (deprec.) x 2 anos = 2,17 

x 104g/2 anos 

 

Plástico 

Pés plásticos de cadeiras e mesa do professor: 384 unid. x 9g = 3.46 x 103g  

Cesto de lixo: 3 unidade x 6,88 x 102g = 2,06 x 103g 

Total de plástico = (considerando-se peça do mobiliário) = 5,52 x 103g/25 anos x 2 anos =     4,42 x 102g/2 anos 
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Ferro 

Carteiras: 80 unidades x 4,30 x 103g = 3,44 x 105g 

Mesa do professor: 2 unidades x 8,75 x 103g = 1,75 x 104g 

Luminárias: 12 unidades x 4,95 x 103g = 5,94 x 104g 

Armário: 2 x 46.300g = 9,26 x 104g    

Total Ferro: 3,44 x 105g + 1,75 x 104g + 5,94 x 104g + 9,26 x 104g /25 anos x 2 anos = 

4,11 x 104g/2 anos  

 

Cerâmica 

Vasos sanitários: 6 unidades x 30kg = 180.000g 

Piso: (sanitários) 2m x 3m x 2 = 12m2 + (salas) 85,6m2 = 97,6m2 x 0,01m (espessura) = 0,976m3 

Densidade = 3.260kg/m3 

Massa: 0,976m3 x 3.260kg/m3 = 3,18 x 106 g 

Total cerâmica:  3,18 x 106g + 1,80 x 105g = 3,36 x 106g / 25 anos x 2 anos = 2,69 x 105g/ 2 anos  

 

Vidro (janelas e portas) 

Janelas (2 salas): 4 x 720cm x 45,4 cm x 0,5cm = 65.376 cm3 

Densidade do vidro: 2,579 g/cm3 (simetric.co.uk/si_materials.htm) 

65.376cm3 x 2,579 g/cm3 = 1,68 x 105g /25 anos (vida útil) * 2 anos = 1,34 x 104 g / 2 anos 

 

Vidro 

Lâmpadas:  

44 lâmpadas x 100g/lâmpada = 4.4 x 103g / 25 anos (vida útil) x 2 anos = 3.52 x 102 g / 2 anos 

Total vidro: 1,34 x 104 g / 2 anos + 3.52 x 102 g / 2 anos = 1.38 x 104 g/2 anos 

 

Funcionários 

3 funcionários (01 coordenador de polo, 01 secretária e 01 faxineira)  

Jornada de trabalho = 3,6h/dia x 200 dias/ano 

3 x 120 kcal/h x 3,6h/dia x 4186 J/kcal x 200 dias/ano x 2 anos = 2,17 x 109 J/ 2 anos 

 

Computador 

01 computador (videossala) 

Massa: 16.400g (CPU, monitor, teclado, mouse) 

01 computador (secretaria) 

Massa: 21.250g (CPU, monitor, teclado, mouse, impressora) 

Total = 37.650g 

Depreciação: 5 anos 

Total: 15.060g/2 anos 

 

Datashow 

01 aparelho (videossala) 

Massa: 3,6kg = 3.600g 

Depreciação: 5 anos 

Total: 1.440g/2 anos 

 

Ventilador 

03 aparelhos 

Massa: 3 x 4.800g = 14.400g 

Depreciação: 10 anos 

Total: 2.880g/2 anos 
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Livros (estoque biblioteca) 

 

Cálculo da energia dos livros da biblioteca 

 
1 x 106 livros = 7,85 x 1018seJ (emergia) (Odum, 1996) 

1 livro = 7,85 x 1012seJ (emergia/livro) 

Transformidade = 2,054 x 109seJ/J (Odum, 1996) 

 

Energia = Emergia/transformidade 

Energia = 7,85 x 1012seJ / 2,054 x 109seJ/J 

Energia de um livro = 3,82 x 103 J/livro 

 

A.2 Uso do prédio 

Água (de poço) 

Considerando 1,4 m3 / aluno.ano (Almeida et al., 2013): 

Total água: 1,4 m3 x 34 alunos x 2 anos = 9,52 x 101 m3/ 2 anos 

 

Energia Elétrica: 

Iluminação: 

Sala de aula: 16 lâmpadas 

Videossala: 16 lâmpadas 

Recepção: 08 lâmpadas 

Sanitários: 2 x 2 lâmpadas cada 

 

Total: 44 lâmpadas fosforescentes de 40W. 

 
44 lâmpadas x 40W (potência) = 1760W x 3,6h/dia x 205 dias/ano = 1.298.880 Wh 

 

Computadores: 

Sala de vídeo 

Potência: 200W 

200w x 2 h/dia x 205 dias/ano= 82.000 Wh/ano  

 

Recepção/secretaria 

200w x 3,6h/dia x 205 dias/ano = 147.600Wh /ano  
 

Datashow: 

Potência: 250W 

250W x 2h/dia x 205 dias/ano = 102.500Wh /ano 

 

J=W/seg 

1.298.880Wh + 82.000Wh + 147.600Wh + 102.500Wh x 2 anos = 3.261.960Wh x 3.600 J/Wh =  

Gasto total Energia Elétrica: 1,17 x 1010J/ 2 anos 

 

Papel Sulfite 

 

379.016g / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos, 2010) = 1.895g/aluno.ano 

 
IFS= 1.895g/aluno x 34 alunos = 1.895g/aluno.ano x 34 alunos x 2 anos = 1,29 x 105 g/ 2 anos 
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Papel toalha e higiênico 

 

Papel toalha: 

 

84.096g / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 420,48 g /aluno.ano 

 

IFS= 420,48g /aluno.ano x 34 alunos x 2 anos = 2,86 x 104 g  2 anos 

 

Papel higiênico: 

 

40.296g / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 201,48g /aluno.ano 

 

IFS= 201,48g /aluno.ano x 34 alunos x 2 anos = 1,37 x 104 g/ 2 anos 
 

Total papel toalha e higiênico: 

 
2,86 x 104 g / 2 anos + 1,37 x 104 g / 2 anos = 4,23 x 104 g / 2 anos 

 

Plástico (copos) 

 

Massa do pacote com 100 copos = 188,6 g (Santos 2010) 

 
56.999 g/ 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 285 g /aluno.ano 

 

IFS= 285 g /aluno.ano x 34 alunos x 2 anos = 1,94 x 104g / 2 anos 

 

Apostilas que entram em 2 anos: 

Energia das apostilas (total que entra em 2 anos) = 3,82 x 103 J/livro x 612 livros =  

2,34 x 106 J/2 anos  

 

Energia dos livros da biblioteca = 3,82 x 103 J/livro x 322 livros / 20 anos x 2 anos = 1,23 x 105J / 2 anos 

Total livros:  2,34 x 106 J/2 anos + 1,23 x 105J / 2 anos = 2,46 x 106 J 

 

A.3 Acesso à informação 

 

Veículo 

Veículo para acesso: ônibus médio 

Massa: 12.500.000g (dados do fabricante) = 1,25 x 107g (aço) 

Vida útil: 15 anos (http://200.198.22.36/html/atendimento/dffretado.htm) 

Total Aço = 1,67 x 106 g / 2 anos 

 

Energia 

Energia utilizada no acesso: óleo Diesel 

Consumo: 0,5 ldiesel/km x 15km (trecho) x 2 (viagens/dia) x 410 dias = 6150 ldiesel 

Conversão: 1ldiesel = 0,850 kg 

 

6150 ldieselX 0,850 kg / ldiesel = 5227,5 kg/diesel 

PCI = 8.620 kcal/kg (www.aalborg-industries.com.br/downloads/poder-calorifico-inf.pdf) 

Energia = 5227,5 kg/diesel x 8.620 kcal/kg x 4.186 J/kcal = 1,89 x 1011 J/2 anos 

 

Serviço 

01 motorista x 2 viagens diárias 

Duração de cada viagem: 01 hora 

01 x 2h/ dia x 120 kcal/h x 4186 J/kcal x 410 dias = 4,12 x 108 J/ 2 anos 
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A.4 Informação (segundo Odum) 

 

Cálculo da energia dos professores 

Carga horária do curso = 800h+ 20% de atividades extraclasse 

120 x 4.186 J/kcal x 800 x 1.2 =4,82 x 108 J 

Carga horária do professor supervisor de estágio obrigatório 

120 x 4.186J/kcal x 4h/dia x 500 dias = 1,00 x 109 J 

Total energia professores = 4,82 x 108 J + 1,00 x 109 J x 0,01 = 1,48 x 107 J 

 

Informação livro --> aluno 

Total livros biblioteca:  1,23 x 105 J + total livros que entram em 2 anos: 2,34 x 106 J x 0,01 

Total= 2,46 x 104J 

 

Cálculo da informação Prévia do aluno ingressante 

34 alunos x 120 kcal/h x 4186 J/kcal x 800h = 1,37 x 1010J/ 2 anos 

0,1 x 1,37 x 1010J / 2 anos = 1,37 x 109J / 2 anos 

 

Cálculo da transformidade da informação dos egressos do Ensino Médio 

Tempo em classe diário = 5h/dia 

Alunos que terminaram o Ensino Médio = 2.197.657 (Sinopse Estatística da Educação Básica, INEP, 2010) 

2.197.657 x 120 kcal/h x 4.186 J/kcal x 5h/dia x 205 dias/ano = 1,13 x 1015 J/ano (energia) 

Emergia do Brasil = 7.74 x 1024seJ/ano (Demétrio, 2012) 

UEV dos egressos do Ensino Médio = Emergia do Brasil / Energia dos egressos 

UEV = 7,74 x 1024seJ/ano / 1,13 x 1015 J/ano = 6,85 x 109 seJ/J   

 

A.5. Memorial de cálculo de indicadores deste estudo 

 

Emergia do curso por aluno 

Emergia do curso = 5,63 x 1018seJ/2 anos 

Total de alunos do curso = 34 

Emergia do curso/aluno = 1,66 x 1017seJ/aluno.2 anos 

 

Emergia total (2 anos) da informação recebida dos professores por aluno  

Informação recebida dos professores =1,57 x 1017seJ/2 anos 

Total = 1,57 x1017seJ / 34 alunos = 4,61 x 1015seJ /aluno 2 anos 

 

Emergia total (2 anos) da informação recebida do professor que acompanha o estágio obrigatório, por aluno  

Informação recebida do professor orientador de estágio: 1,43 x 1015seJ/ 34 alunos 2 anos 

= 4,20 x 1013seJ/aluno 2 anos 

 

Emergia total da informação recebida dos livros, por aluno  

Informação recebida dos livros didáticos e da biblioteca =1,18 x 1014seJ/ 34 alunos 2 anos 

= 3,47 x 1012seJ/aluno 2 anos 

 

Informação total recebida, por aluno 

4,61 x 1015seJ /aluno 2 anos (de professores) + 4,20 x 1013seJ/aluno 2 anos (de prof. orientador de estágio) + 3,47 x 1012seJ/aluno 2 anos (de 

livros) 

 = 4,66 x 1015seJ/aluno 2 anos 
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Anexo B – POLO DE APOIO PRESENCIAL EaD- CEAD 

 

B.1 Implantação do prédio-sede 

 

 

Concreto 
 

Piso total= 133,29 m2 x 0,25 (espessura) = 33,32 m3 

Laje total = 133,29 m2 x 0,25 (espessura) = 33,32 m3 

Paredes*(excluindo-se as áreas das janelas e porta) = (2 x 33,43m2) + (2 x 22,47m2) - 9,2m2 = 102,6m2 x 0,25 = 25,65m3 

Paredes** (excluindo-se área de porta de janelas e parede comum com laboratório de informática) = 18,78m2 (parede c/porta) + 22,33m2 

(parede lateral) + 8,58m2 (parede fundos - janelas) = 49,69m2 x 0,25 = 12,42m3 

Densidade do concreto: 2.500 k/m3 

Total de concreto: (considerando-se 97% concreto e 3% aço) 104,71m3 x 2.500.000 g/m3 =  

2,62 x 108 g x 0,97 = 2,54 x 108g 

Vida útil: 25 anos 

Total em 2 anos: 2,54 x 108g /25 anos x 2 anos = 2,03 x 107 g/2 anos 

 

Aço 

Considerando-se 97% de concreto e 3% de aço: 

Concreto armado total = 104,71m3 x 2.500.000 g/m3 = 2,62 x 108 g x 0,03 = 7,86 x 106g 

Vida útil: 25 anos 

Total em 2 anos: 7,86 x 106g /25 anos x 2 anos = 6,30 x 105 g/2 anos  

 

Madeira 

Carteiras: 40 x 1.400g (prancheta) = 56.000g 

Mesas de computador: 27 x 4.800g = 129.600g 

Lousas: 1,10m x 5,9m = 6,49m2 x 0,02m = 0,1289m3 x 527kg/m3 (Resende et al., 2007) =         6,84 x 104 g x 2 lousas = 137000g 

Portas: 2,10m x 0,80m x 3 portas = 5,05m2 x 0,03m = 0,15m3x 527kg/m3 (Resende et al., 2007) = 79.05kg x 1000g = 79.050g 

Divisórias: 2 x 22,47m2 = 44,94m2 x 0,008m = 0,36m3x 527kg/m3 (Resende et al., 2007 / http://cecemca.rc.unesp.br/ojs/index.php/holos) = 

189.720g 

Total: 591.370g / 25 anos (vida útil) x 2 anos = 4,73 x 104g/2 anos 

 

Plástico 

Carteiras (capas plásticas p/ pés): 40 x 4 x 8,9g = 1.424g 

Cadeiras: 28 x 1,9kg de matéria plástica p/cadeira = 53.200g 

Cestos de lixo: 3 x 688,76g (balança) = 2.066,28g 

Total plástico: 5.67 x 104g/25 anos (vida útil) x 2 anos= 4,54 x 103g/2 anos  

 

Ferro 

Carteiras: 40 x 5.700g (balança) = 228.000g 

Mesas: 27 x 8.800g (balança) = 237.600g 

Armários:  

Chapas de ferro frontais e fundos= altura (180cm) x largura (200cm) x 0,1cm x 2 = 7.200cm3 

Chapas de ferro laterais = (altura 180cm) x (profundidade 40cm) x 0,1 x 2 = 1.440cm3 

Chapas superior, inferior e prateleiras =largura (200cm) x profundidade (40cm) x 0,1 x 7 = 5.600cm3.  

Total: 14.240cm3 

Densidade do ferro: 7,870 g/cm3 (http://www.hypertextbook.com/physics/matter/density/) 

14.240cm3x 7,870 g/cm3 = 112.068,8g x 3 armários = 336.206,4g 

Luminárias: 11 x 4.950g (balança) = 54.450g  

Total ferro: 856.256,4g / 25 anos x 2 anos = 6.85 x 104 g/2 anos 
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Cerâmica 
 

Vasos sanitários: 4 unidades x 30kg = 120.000g 

Piso: (sanitários) 2m x 2m x 2 = 8m2 + (salas) 133,25m2 = 141,25m2 x 0,01m (espessura) = 1.41m3 

Densidade = 3.260kg/m3 

Massa: 1,41m3 x 3.260kg/m3 = 4,59 x 106 g 

Total cerâmica:  120.000g + 4.590.000g / 25 anos x 2 anos = 3,77 x 105/ 2 anos  

 

Vidro (janelas e lâmpadas) 

Vidro janelas: Área das janelas =5 x 9000cm2 = 45.000cm2 x 0,5cm = 22.500cm3 

Densidade do vidro: 2,579 g/cm2 (simetric.co.uk/si_materials.htm) 

22.500cm3 x 2,579 g/cm3 = 58.027,5g/25 anos x 2 anos = 4.642,2 g/2 anos 

Vidro lâmpadas: 30 x 100g (balança) = 3.000g / 25 anos x 2 anos = 2,40 x 102g/2 anos 

Total vidro: 61.027,5g/25 anos (vida útil) x 2 anos = 4,88 x 103g /2 anos 

 

Funcionários 

2 funcionários (01 secretária e 01 faxineira)  

Jornada de trabalho = 6h/dia x 250 dias/ano 

= 120 kcal/h x 6h/dia x 4186 J/kcal x 250 dias/ano x 2 anos = 3,01 x 109 J/2 anos 

 

Computadores 

Computadores instalados no polo: 25 

Massa: 16.700 g 

25 x 16.700g / 5 anos (vida útil) x 2 anos = 1.67 x 105 g/ 2 anos 

 

Datashow 

01 aparelho (videossala) 

Massa: 3,6kg = 3.600g 

Depreciação: 5 anos 

Total: 1.440g/2 anos 

 

Ventilador 

03 aparelhos 

Massa: 3 x 4.800g = 14.400g 

Depreciação: 10 anos 

Total: 2.880g/2 anos 

 

Livros (estoque da biblioteca) 

Energia dos livros polo = 3,82 x 103 J/livro x 817 livros = 3,12 x 106 J 

Energia dos livros da biblioteca = 3,82 x 103 J/livro x 322 livros = 1,23 x 106 J / 20 anos (vida útil) x 2 anos = 

1,23 x 105J/ 2 anos 

Total livros: 4,35 x 106 J / 20 anos (vida útil) = 2,18 x 105 J / 2 anos 

 

B.2 - Uso do prédio-sede 

 

Irradiação Solar 

 

Água (poço artesiano) 

Considerando 1,4 m3 / aluno.ano (Almeida et al., 2013): 

Total água: 1,4 m3 x 3 funcionários x 2 anos = 8,4 m3/ 2 anos 
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Energia Elétrica  

Computadores instalados no polo: 25 

Potencia média (CPU + monitor): 200W 

Tempo de uso diário: 2h/dia 

200W x 25 computadores x 2 h/dia x 250 dias/ano x 2 anos = 5.000.000 Wh/2 anos  

J=W/seg 

5.000.000 Wh/ 2 anos x 3.600 J/Wh = 1,80 x 1010 J/2 anos 

 

Datashow: 1 unidade 

Potência: 250W 

Tempo de uso: uma aula presencial/disciplina x 2 h = 19 x 2 = 38h 

250 x 38 = 9500 

9500W x 3600 J/W = 3.42 x 107 J/ 2 anos 

 

Lâmpadas:30 x 40W 

30 x 40W x 4h/dia x 500 dias = 2.400.000 W/ 2 anos 

J=W/s 

2.400.000W x 3.600 J/W = 8,64 x 109 J / 2 anos 

 
Total Energia Elétrica = 2,67 x 1010 J/2 anos 

 

Papel  

Papel Sulfite: 

 

379.016g / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos, 2010) = 1.895g/aluno.ano 
 

CEAD= 1.895g/funcionário x 3funcionários (2 secretárias e 1 tutora presencial) = 1.895g/funcionário.ano x 3 funcionários x 2 anos = 1,14 x 

104 g/ 2 anos 

 

Papel toalha e higiênico: 

 

84.096g / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 420,48 g /aluno.ano 
 

CEAD= 420,48g /funcionário.ano x 3 funcionários x 2 anos = 2,52 x 103 g / 2 anos 

 

Plástico 

Massa do pacote com 100 copos = 188,6 g (Santos 2010) 

 

56.999 g/ 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 285 g /aluno.ano 
 

CEAD= 285 g /funcionário.ano x 3funcionários x 2 anos = 1,71 x 104g / 2 anos 

 

Livros (apostilas dos alunos) 

Alunos:43 

Disciplinas em 2 anos: 19 

Cada disciplina = 1 apostila 

43 x 19 = 817 

Energia do livro (Odum) = 3,82 x 103 J/livro 

Total apostilas: 817 livros x 3,82 x 103 J/livro = 3,12 x 106 J 
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B.3 - Acesso à informação 

 

Computadores dos alunos 

Veículo para acesso: computadores dos alunos (43) e servidor (01) 

Massa considerada: 21.250g (CPU, monitor, teclado, mouse, impressora)   

Vida útil: 5 anos  

Total computadores: 43 x 21.250g /5 anos (vida útil) x 2 anos = 3,65 x 105 g / 2 anos 

Total servidor: 22.350g/5 anos (vida útil) x 2 anos = 8,94 x 103 g/2 anos 

Total veículo: 3,65 x 105 g / 2 anos + 8,94 x 103 g/2 anos = 3,73 x 105 g / 2 anos 

 

Energia elétrica 

Computadores dos alunos: 43 

Potencia média (CPU + monitor+ impressora): 200W 

Tempo de uso diário: 1,96h/dia 

200W x 43 computadores x 1,96 h/dia x 250 dias/ano x 2 anos = 8.428.000 Wh/2 anos  

J=W/seg 

8.428.000 Wh/ 2 anos x 3.600 J/Wh = 3,03 x 1010 J/2 anos 

 

Servidor Web: 01 

Potência Média: 250W 

Tempo de uso diário: 24h 

250W x 24h/dia x 730 dias = 4.380.000 Wh / 2 anos 

4.380.000 Wh / 2 anos x 3.600 J/Wh = 1,58 x 1010 J/ 2 anos 

Total Energia Elétrica: 3,03 x 1010 J/2 anos + 1,58 x 1010 J/ 2 anos = 4,61 x 1010 J/ 2 anos 

 

Serviços (coordenador de plataforma) 

120 kcal/h x 4186 J/kcal x 2000 h/ 5 dias = 2,01 x 108J 

 

B.4 - Informação (segundo Odum) 

 

Cálculo da informação recebida do professor pelo aluno   

 

Energia do professor (considerando-se 20% adicionais em atividades extraclasse): 

810h (carga horária do curso) x 120 kcal/h x 4186 J/ kcal x 1,2 = 4,88 x 108 J  

 

Energia do supervisor de estágio obrigatório: 

120 kcal/h x 4186 J/kcal x 4h/dia x 500 dias = 1,00 x 109 J 

 

Informação prof. --> aluno = 1% (Odum) 

Total: 4,88 x 108 J + 1,00 x 109 J x 0,01 = 1,49 x 107 J  

 

Cálculo da informação recebida dos tutores pelo aluno 

Tutores a distância: 02 

Tutor presencial: 01 

3 x 120 kcal/h x 4186 J/kcal / 4h/dia x 500 dias = 3,01 x 109 J 

Informação tutor --> aluno = 1% (Odum) 

Total: 3,01 x 109 J x 0,01 =3,01 x 107 J 
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Cálculo da informação recebida dos livros pelo aluno 

Total livros da biblioteca: 322 x 3,82 x 103J = 1,23 x 106 J/ 20 anos (vida útil) x 2 anos = 1,23 x 105 J 

Total apostilas (entram em 2 anos): 817 x 3,82 x 103 J = 3,12 x 106 J 

Informação livros --> aluno = 1% (Odum) 

Total: 1,23 x 105 J+ 3,12 x 106 J x 0,01 =3,24 x 104 J 

 

Cálculo da informação trazida pelo egresso do Ensino Médio 

43 alunos x 120 kcal/h x 4186 J/kcal x 810h = 1,75 x 1010 J 

Informação prévia do aluno = 10% (Meillaud, 2005) 

Total: 1,75 x 1010 J x 0,1 = 1,75 x 109J 

 

B.5 - Memorial de cálculo de indicadores deste estudo 

 

Emergia do curso por aluno 

Emergia do curso = 7,24 x 1018seJ/aluno 2 anos 

Total de alunos do curso = 43 

Emergia do curso/aluno = 1,68 x 1017seJ/aluno 2 anos 

 

Emergia total (2 anos) da informação recebida dos professores e tutores, por aluno  

Informação recebida dos professores = 3,10 x 1018seJ 

Informação recebida dos tutores = 8,62 x 1017seJ 

Total = 3,10 x 1018seJ + 8,62 x 1017seJ / 43 alunos =9,21 x 1016seJ /aluno 2 anos 

 

Emergia total da informação recebida dos livros, por aluno  

Informação recebida dos livros didáticos e da biblioteca =1,12 x 1014seJ/ 2 anos 43 alunos  

=2,60 x 1012seJ/aluno 2 anos 

 

Informação total recebida, por aluno 

Total Informação (Odum): 7,11 x 1018seJ 

Total Informação (Odum)/aluno = 7,11 x 1018seJ /43 alunos 2 anos = 1,65 x 1017 seJ/aluno 2 anos 
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Anexo C –Cálculos para o curso presencial com 40 alunos 

 

C.1 - Itens cujas entradas variam em função do número de alunos 

  

Livros (estoque da biblioteca) 

Energia dos livros da biblioteca = 3,82 x 103 J/livro x 322 livros = 1,23 x 106 J / 20 anos (vida útil) x 2 anos = 1,23 x 105J / 2 anos 

 

Água (de poço) 

Considerando 1,4 m3 / aluno.ano: 

Total água: 1,4 m3 x 40 alunos x 2 anos = 1,12 x 102 m3/ 2 anos 

 

Papel sulfite 
 

379.016g / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 1.895g/aluno.ano 

 

IFS= 1.895g/aluno x 40 alunos = 1.895g/aluno.ano x 2 anos = 1,52 x 105 g/ 2 anos 

 

Papel toalha e papel higiênico 

Papel toalha 

 

84.096g / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 420,48 g /aluno.ano 

 
IFS= 420,48g /aluno.ano x 40 alunos x 2 anos = 3,36 x 104 g / 2 anos 

 

Papel higiênico 

 

40.296g / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 201,48g /aluno.ano 

 
IFS= 201,48g /aluno.ano x 40 alunos x 2 anos = 1,61 x 104 g / 2 anos 

 

Total papel toalha e papel higiênico = 4,98 x 104 g / 2 anos 

 

 

Plástico (copos) 

 

Massa do pacote com 100 copos = 188,6 g (Santos 2010) 
 

56.999 / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 285 g /aluno.ano 

 
IFS= 285 g /aluno.ano x 40 alunos x 2 anos = 2,28 x 104g / 2 anos 

 

 

Livros dos alunos (apostilas) 

 

Energia das apostilas (entram em 2 anos) = 3,82 x 103 J/livro x 720 livros = 2,76 x 106 J 

 

Veículos 

 

Ônibus 44 lugares: 12.500.000 g (massa) (dados do fabricante) 

Vida útil: 15 anos (http://200.198.22.36/html/atendimento/dffretado.htm) 

Massa total (aço) 12.500.000 g / 15 anos = 1,67 x 106 g / 2 anos 
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Diesel 
 

Energia utilizada por um veículo no acesso: óleo Diesel 

Consumo: 0,5 ldiesel/km x 15km (trecho) x 2 (viagens/dia) x 410 dias = 6150 ldiesel 

Conversão: 1ldiesel = 0,850 kg 

 

6150 ldieselX 0,850 kg / ldiesel = 5.227,5 kg/diesel 

PCI = 8.620 kcal/kg (www.aalborg-industries.com.br/downloads/poder-calorifico-inf.pdf) 

Energia = 5.227,5 kg/diesel x 8.620 kcal/kg x 4.186 J/kcal = 1,89 x 1011 J/2 anos  

Serviços (motoristas) 
 

2 viagens diárias 

Duração de cada viagem: 01 hora 

2h/ dia x 120 kcal/h x 4186 J/kcal x 410 dias = 4,12 x 108 J/ 2 anos 

 

Informação (Odum) 

 

Informação do livro para o aluno 

Energia dos livros polo = 3,82 x 103 J/livro x 720 livros = 2,75 x 106 J 

Energia dos livros da biblioteca = 3,82 x 103 J/livro x 322 livros/ 20 anos (vida útil) x 2 anos = 1,23 x 105J 

Total: 2,75 x 106 J + 1,23 x 105 J x 0,01 = 2,88 x 104 J 

 

Informação prévia do aluno egresso do Ensino Médio 

40 alunos x 120 Kcal/hora x 4186 J/kcal x 800h x 0,1 = 1,61 x 109 J 

 

C.2 - Memorial de cálculo de indicadores deste estudo 

 

Emergia do curso por aluno 

Emergia do curso = 6,06 x 1018seJ/2 anos 

Total de alunos do curso = 40 

Emergia do curso/aluno = 1,52 x 1017seJ/aluno 2 anos 

 

Emergia total (2 anos) da informação recebida dos professores + supervisor de estágio obrigatório por aluno  

Informação recebida =3,08 x 1018seJ 

Total = 3,08 x 1018seJ / 40 alunos =7,70 x 1016seJ /aluno 2 anos 

 

Emergia total da informação recebida dos livros, por aluno  

Informação recebida dos livros didáticos e da biblioteca =9,94 x 1013seJ/ 40 alunos 2 anos 

=2,49 x 1012seJ/aluno 2 anos 

 

Informação total recebida, por aluno 

5,98 x 1018seJ / 40 alunos =1,49 x 1017seJ/aluno 2 anos 
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Anexo D. Cálculos para o curso em EaD com 50 alunos 

 

D.1 - Itens cujas entradas variam em função do número de alunos 

 

Livros (apostilas que entram em 2 anos) 

Energia das apostilas (entram em 2 anos) = 3,82 x 103 J/livro x 950 livros = 3,63 x 106 J 

 

Computadores dos alunos 

Total computadores: 50 x 21.250g /5 anos (vida útil) x 2 anos = 4,25 x 105 g / 2 anos 

Total servidor: 22.350g/5 anos (vida útil) x 2 anos = 8,94 x 103 g/2 anos 

Total veículo de acesso ao AVA: = 4,25 x 105 g / 2 anos + 8,94 x 103 g/2 anos = 4,34 x 105 g / 2 anos 

 

Energia elétrica (acesso à informação) 

 

Computadores dos alunos (potencia): 200W 

200W x 50 computadores x 1,96 h/dia x 250 dias/ano x 2 anos = 9.800.000 Wh/2 anos  

J=W/seg 

9.800.000 Wh/ 2 anos x 3.600 J/Wh = 3,53 x 1010 J/2 anos 

 

Servidor (potencia): 250W  

250W x 24h/dia x 730 dias = 4380000 Wh / 2 anos 

J=W/seg 

4380000 Wh / 2 anos x 3.600 J/Wh = 1,57 x 1010 J / 2 anos 

 

Total Energia (acesso à informação) = 5,10 x 1010 J / 2 anos 

 

 

Informação do livro para o aluno 

 

Total livros biblioteca: 322 livros x 3,82 x 103 J/20 anos (vida útil) x 2 anos = 1,23 x 105 J/ 2 anos 

Total apostilas (entram em 2 anos): 50 x 19 x 3,82 x 103 J = 3,63 x 106 J/ 2 anos 

Informação do livro para o aluno = 1% 

1,23 x 105 J/ 2 anos+ 3,63 x 106 J/ 2 anos x 0,01 = 3,75 x 104 J / 2 anos  

 

Informação prévia do egresso do Ensino Médio 

Energia da informação trazida do ensino médio = 10% (Meillaud, 2005) 

50 x 120 kcal/h x 4.186 J/kcal X 810h x 0.1 = 2,03 x 109 J / 2 anos 

 

D.2 - Memorial de cálculo de indicadores deste estudo 

 

Emergia do curso por aluno 

Emergia do curso = 7,76 x 1018seJ/2 anos 

Total de alunos do curso = 50 

Emergia do curso/aluno = 1,55 x 1017seJ/aluno 2 anos 

 

Emergia total (2 anos) da informação recebida dos professores e tutores, por aluno  

Informação recebida dos professores = 3,10 x 1018seJ 

Informação recebida dos tutores = 8,62 x 1017seJ 

Total = 3,10 x 1018seJ + 8,62 x 1017seJ / 50 alunos =7,92 x 1016seJ /aluno 2 anos 
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Emergia total da informação recebida dos livros, por aluno  

Informação recebida dos livros didáticos e da biblioteca =1,29 x 1014seJ/ 50 alunos 2 anos 

=2,58 x 1012seJ/aluno 2 anos 

 

Informação total recebida, por aluno 

Total Informação (Odum): 7,62 x 1018seJ/2 anos 

Total Informação (Odum)/aluno = 7,62 x 1018seJ /50 = 1,52 x 1017 seJ/aluno 2 anos 
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Anexo E. Cálculos para o curso presencial com 30 alunos 

 

E.1 Itens cujas entradas variam em função do número de alunos 

 

Água 

 

Considerando 1,4 m3 / aluno.ano (Almeida et al., 2013): 

Total água: 1,4 m3 x 30 alunos x 2 anos = 8,40 x 101 m3/ 2 anos 

 

Papel sulfite 

 

Papel sulfite 34 alunos + 1 secretária = 9,48 x 104 g / 2 anos 

 

Papel sulfite 30 alunos + 1 secretária = 9,48 x 104 g (2 anos) / 35 x 30 = 8,40 x 104 g / 2 anos 

 

Papel (toalha e higiênico)  

 

Papel toalha: 

 

84.096g / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 420,48 g /aluno.ano 
 

IFS= 420,48g /aluno.ano x 30 alunos x 2 anos = 2,52 x 104 g / 2 anos 

 

Papel higiênico: 

 

40.296g / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 201,48g /aluno.ano 
 

IFS= 201,48g /aluno.ano x 30 alunos x 2 anos = 1,21 x 104 g / 2 anos 

 
Total papel toalha e higiênico: 

 

2,52 x 104 g / 2 anos + 1,21 x 104 g / 2 anos = 3,73 x 104 g / 2 anos 

 

Plástico (copos) 

 

Massa do pacote com 100 copos = 188,6 g (Santos 2010) 

 
56.999 g/ 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 285 g /aluno.ano 

 

IFS= 285 g /aluno.ano x 30 alunos x 2 anos = 1,71 x 104g / 2 anos 

 

8,40 x 103g / 2 anos 

 

Livros (biblioteca e apostilas) 

 

Energia dos livros da biblioteca = 3,82 x 103 J/livro x 322 livros = 1,23 x 106 J / 20 anos x 2 anos =1,23 x 105J / 2 anos 

Energia das apostilas (total que entra em 2 anos) = 3,82 x 103 J/livro x 540 livros =  

2,06 x 106J/2 anos 
 

Informação dos livros para o aluno 

 

Energia de um livro = 3,82 x 103 J/livro 

 

Energia dos livros polo = 3,82 x 103 J/livro x 540 livros = 2,06 x 106 J 

Energia dos livros da biblioteca = 3,82 x 103 J/livro x 322 livros = 1,23 x 106 J 

Energia da informação dos livros para o aluno = 1% (Odum, 1999b) 

Energia da informação dos livros para os alunos: 

Total: 2,18 x 106 J x 0,01 = 2,19 x 104 J 

 

Informação prévia do egresso do Ensino Médio 

 

30 alunos x 120 kcal/h x 4186 kcal/J x 800h x 0,1 (Meillaud, 2005) =1,21 x 109 J 
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Anexo E.2 - Memorial de cálculo de indicadores deste estudo 

 

Emergia do curso por aluno 

Emergia do curso = 5,33 x 1018seJ/2 anos 

Total de alunos do curso = 30 

Emergia do curso/aluno = 1,78 x 1017seJ/aluno 2 anos 

 

Emergia total (2 anos) da informação recebida dos professores por aluno  

Informação recebida dos professores = 3,08 x 1018seJ 

Total = 3,08 x 1018seJ / 30 alunos =1.02 x 1017seJ /aluno 2 anos 

 

Emergia total da informação recebida dos livros, por aluno  

Informação recebida dos livros didáticos e da biblioteca =7,54 x 1013seJ/ 30 alunos 2 anos 

=2,51 x 1012seJ/aluno 2 anos 

 

Informação total recebida, por aluno 

Total Informação (Odum): 5,25 x 1018seJ 

Total Informação (Odum)/aluno = 5,25 x 1018seJ /30 = 1,75 x 1017 seJ/ aluno 2 anos 
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Anexo F. Cálculos para o curso em EaD com 38 alunos 

 

F.1 - Entradas cujas quantidades variam em função do número de alunos 

 

Livros (entram em 2 anos) 

Energia das apostilas (entram em 2 anos) = 3,82 x 103 J/livro x 722 livros = 2,76 x 106 J 

 

Computadores dos alunos 

Total computadores: 38 x 21.250g /5 anos (vida útil) x 2 anos = 3,23 x 105 g / 2 anos 

Total servidor: 22.350g/5 anos (vida útil) x 2 anos = 8,94 x 103 g/2 anos 

Total veículo de acesso ao AVA: 3,23 x 105 g / 2 anos + 8,94 x 103 g/2 anos = 3,32 x 105 g / 2 anos 

 

Energia elétrica (acesso à informação) 

 

Computadores dos alunos (potencia): 200W 

200W x 38 computadores x 1,96 h/dia x 250 dias/ano x 2 anos = 7.488.000 Wh/2 anos  

J=W/seg 

7.488.000 Wh/ 2 anos x 3.600 J/Wh = 2,68 x 1010 J/2 anos 

 

Servidor (potencia): 250W  

250W x 24h/dia x 730 dias = 4380000 Wh / 2 anos 

J=W/seg 

4380000 Wh / 2 anos x 3.600 J/Wh = 1,57 x 1010 J / 2 anos 

 

Total Energia (acesso à informação) = 4,26 x 1010 J / 2 anos 

 

 

Informação do livro para o aluno 

 

Total livros biblioteca: 322 livros x 3,82 x 103 J/20 anos (vida útil) x 2 anos = 1,23 x 105 J/ 2 anos 

Total apostilas (entram em 2 anos): 38 x 19 x 3,82 x 103 J = 2,76 x 106 J/ 2 anos 

Informação do livro para o aluno = 1% 

1,23 x 105 J/ 2 anos+ 2,76 x 106 J/ 2 anos x 0,01 = 2,88 x 104 J / 2 anos  

 

Informação prévia do egresso do Ensino Médio 

Energia da informação trazida do ensino médio = 10% (Meillaud, 2005) 

38 x 120 kcal/h x 4.186 J/kcal X 810h x 0.1 = 1,55 x 109 J / 2 anos 

 

F.2 - Memorial de cálculo de indicadores deste estudo 

 

Emergia do curso por aluno 

Emergia do curso = 6,85 x 1018seJ/2 anos 

Total de alunos do curso = 38 

Emergia do curso/aluno = 1,80 x 1017seJ/aluno 2 anos 

 

Emergia total (2 anos) da informação recebida dos professores e tutores, por aluno  

Informação recebida dos professores = 3,10 x 1018seJ 

Informação recebida dos tutores = 8,62 x 1017seJ 

Total = 3,10 x 1018seJ + 8,62 x 1017seJ / 38 alunos =1,04 x 1017seJ /aluno 2 anos 
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Emergia total da informação recebida dos livros, por aluno  

Informação recebida dos livros didáticos e da biblioteca =9,95 x 1013seJ/ 38 alunos 2 anos 

=2,61 x 1012seJ/aluno 2 anos 

 

Informação total recebida, por aluno 

Total Informação (Odum): 6,74 x 1018seJ 

Total Informação (Odum)/aluno = 6,74 x 1018seJ /38 = 1,77 x 1017 seJ 2 anos 
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Anexo G. Cálculos para o curso presencial com 200 alunos 

 

G.1 Entradas cujas quantidades variam em função do número de alunos 

 
Concreto:  
 
1. Salas de aula (11) 

Medidas de 01 (uma) sala: 

Piso = 42,8 m2 x 0,25 (espessura) = 10,7 m3 

Laje = 42,8 m2 x 0,25 (espessura) = 10,7 m3 

Paredes = (excluindo-se as áreas das janelas e porta) = 14,48m2 + 15,53m2 + 15,53m2 + 9,21m2 = 54,75 m2 / 0,08 m2 (bloco de 

concreto) = 685 blocos x 9.746 g/bloco = 6.676.000 g 

Total sala de aula: 21,4 m3 x 2.500 kg/m3 = 5.35 x107 g + 6.67 x 106 =  

6.02 x 107 g  

Considerando as dimensões da sala em que o curso é ministrado: 

6.02 x 107 g x 4 (sendo uma delas a videossala) = 2,41 x 108 g 

 

Total concreto Polo Jacutinga, caso o curso fosse ministrado para 5 turmas, utilizando-se 3 salas de aula: 

2,41 x 108 g (3 salas de aula + videossala) + 2,80 x 107g (recepção/secretaria) + 6,09 x 107g (3 sanitários) = 3,30 x 108 g/ 25 anos 

(vida útil) x 0,97 (% de concreto) x 2 anos = 2,56 x 107g / 2 anos 

 
Aço: 
 
Considerando-se que total de aço = total de concreto x 3% 

Total concreto = 3,30x 108g /25 anos x 2 anos x 0,03 = 7,92 x 105 g / 2 anos 

 
Madeira: 
 
1.3.1 Carteiras: 160 x 1.400g = 2,24 x 105 g 

1.3.2 Apagador: 4 x 155g = 6,20 x 102g 

1.3.4 Lousa: 1,10m x 5,9m = 6,49m2 x 0,02m = 0,1289m3 x 527kg/m3 (Resende et al., 2007) =         6,84 x 104 g x 4 lousas = 2,73 

x 105g 

1.3.5 Mesa professor: 3 x 4.822g = 1,45 x 104 g  

1.3.6 Mesa recepção/secretaria = 1 x 12.560g = 1,25 x 104g 

Total madeira: 2,24 x 105 g + 6,20 x 102g + 2,73 x 105g + 1,45 x 104 g + 1,25 x 104g   = 5,25 x 105g/25 anos(deprec.) x 2 anos = 

4,20 x 104g/2 anos 

 
Plástico 
 
Pés plásticos de cadeiras e mesa do professor: 672 unid. x 9g = 6,05 x 103g  

Cesto de lixo: 5 unidades x 6,88 x 102g = 3,44 x 103g 

Total de plástico = (considerando-se peça do mobiliário) = 9,49 x 103 g/25 anos x 2 anos =     7,59 x 102g/2 anos 

 
Ferro 
 
Carteiras: 160 unidades x 4,30 x 103g = 6,88 x 105 g 

Mesa do professor: 4 unidades x 8,75 x 103g = 3,50 x 104g 

Luminárias: 30 unidades x 4,95 x 103g = 1,49 x 105g 

Armário: 5 x 46.300g = 2,32 x 105g    

Total Ferro: 6,88 x 105 g + 3,50 x 104g + 1,49 x 105g + 2,32 x 105g / 25 anos x 2 anos = 

8,83 x 104 g/2 anos  
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Cerâmica 

Vasos sanitários: 10 unidades x 30kg = 300.000g 

Piso: (sanitários) 2m x 3m x 4 = 24m2 + (salas) 171,2m2 = 195,2m2 x 0,01m (espessura) = 1,952m3 

Densidade = 3.260kg/m3 

Massa: 1,952m3x 3.260kg/m3 = 6,36 x 106 g 

Total cerâmica:  6,36 x 106 g + 1,80 x 105g = 6,54 x 106g / 25 anos x 2 anos = 5,23 x 105g/ 2 anos  

 
Vidro (janelas e portas) 
 
Janelas (3 salas): 6 x 720cm x 45,4 cm x 0,5cm = 98.064cm3 

Densidade do vidro: 2,579 g/cm3 (simetric.co.uk/si_materials.htm) 

98.064cm3 x 2,579 g/cm3 = 2,53 x 105g /25 anos (vida útil) * 2 anos = 2,02 x 104 g / 2 anos  

 

Janelas (recepção): 720cm x 45,4cm x 0,5cm = 1,63 x 104 cm3 x 2,579 g/cm3=  

4,20 x 104 g / 25 anos (vida útil) x 2 anos = 3,36 x 103 g/2 anos 

Total: 2,02 x 104 g / 2 anos + 3,36 x 103 g/2 anos = 2,36 x 104 g 

 
Lâmpadas das luminárias:  

64 lâmpadas x 100g/lâmpada = 6,40 x 103 / 25 anos (vida útil) x 2 anos = 5,12 x 102 g / 2 anos 

Total vidro: 2,02 x 104 g / 2 anos + 3,36 x 103 g/2 anos + 5,12 x 102 g / 2 anos = 2,41 x 104 g/2 anos 

 
Ventiladores 
 
5 aparelhos 

Massa: 5 x 4.800g = 24.000g 

Depreciação: 10 anos 

Total: 4,80 x 103 g / 2 anos 

 
Água (de poço) 
 
Considerando 1,4 m3 / aluno.ano: 

Total água: 1,4 m3 x 200 alunos x 2 anos = 5,60 x 102 m3/ 2 anos 

 
Energia elétrica 
 
Iluminação: 

Sala de aula: 16 lâmpadas x 4 = 64 lâmpadas 

Videossala: 16 lâmpadas 

Recepção: 08 lâmpadas 

Sanitários: 4 x 2 lâmpadas cada = 8 lâmpadas 

 
 
Iluminação: 

96 lâmpadas fosforescentes de 40W. 

96 lâmpadas x 40W (potência) = 3840W x 3,6h/dia x 205 dias/ano = 2.833.920 Wh/ano 
 
Computadores: 

Sala de vídeo + Recepção/secretaria 

Potência: 200W 

2 x 200w x 3,6 h/dia x 205 dias/ano= 295.200 Wh/ano  

 
Datashow: 

Potência: 250W 

250W x 3,6h/dia x 205 dias/ano = 184.500Wh /ano 

J=W/seg 

2.833.920 Wh/ano + 295.200 Wh/ano + 184.500Wh /ano x 2 anos = 5.446.440 Wh x 3.600 J/Wh =  

Gasto total Energia Elétrica: 2,39 x 1010J/ 2 anos 
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Papel sulfite 
 
379.016g / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 1.895g/aluno.ano 
 
IFS= 1.895g/aluno x 200 alunos = 1.895g/aluno.ano x 2 anos = 7,58 x 105 g/ 2 anos 
 
Papel toalha e papel higiênico 
 
Papel Toalha 
 
84.096g / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 420,48 g /aluno.ano 
 
IFS= 420,48g /aluno.ano x 200 alunos x 2 anos = 1,68 x 105 g / 2 anos 
 
Papel higiênico 
 
40.296g / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 201,48g /aluno.ano 
 
IFS= 201,48g /aluno.ano x 200 alunos x 2 anos = 8,06 x 104 g / 2 anos 
 
Total papel toalha e papel higiênico = 2,49 x 105g / 2 anos 
 
 
Plástico (copos) 
 
Massa do pacote com 100 copos = 188,6 g (Santos 2010) 
 
56.999 / 200 alunos UNIP -Farmácia (Santos 2010) = 285 g /aluno.ano 
 
IFS= 285 g /aluno.ano x 200 alunos x 2 anos = 1,14 x 105g / 2 anos 
 
 
Livros 
 
Energia dos livros polo = 3,82 x 103 J/livro x 3.600 livros = 1,38 x 107 J 

Energia dos livros da biblioteca = 3,82 x 103 J/livro x 322 livros / 20 anos x 2 anos = 1,23 x 105J 

 

Veículos 
 
Ônibus 44 lugares: 12.500.000 g (massa) (dados do fabricante) 

Vida útil: 15 anos (http://200.198.22.36/html/atendimento/dffretado.htm) 

200 alunos/ 44 lugares = 5 ônibus 

Massa total (aço) 5 x 12.500.000 g / 15 anos = 8,33 x 106 g / 2 anos 

 
Diesel 
 
Energia utilizada por um veículo no acesso: óleo Diesel 

Consumo: 0,5 ldiesel/km x 15km (trecho) x 2 (viagens/dia) x 410 dias = 6150 ldiesel 

Conversão: 1ldiesel = 0,850 kg 

 

6150 ldieselX 0,850 kg / ldiesel = 5.227,5 kg/diesel 

PCI = 8.620 kcal/kg (AALBORG, 2008) 

Energia = 5.227,5 kg/diesel x 8.620 kcal/kg x 4.186 J/kcal = 1,88 x 1011 J/2 anos  

5 x 1,88 x 1011 J/2 anos = 9,43 x 1011 J/ 2 anos 

 
Serviços (motoristas) 
 
5 motoristas x 2 viagens diárias 

Duração de cada viagem: 01 hora 

5 x 2h/ dia x 120 kcal/h x 4186 J/kcal x 410 dias = 2,06 x 109 J/ 2 anos 
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Informação do professor presencial 
 
Considerando-se acréscimo de 20% em atividade extraclasse: 
 
800 h x 120 kcal/h x 4186 J/kcal x 1.2 x 5 x 0,01 = 2,41 x 107 J/ 2 anos 
 
+ atividade do professor supervisor de estágio obrigatório: 
 
120 kcal/h x 4186 J/kcal x 4 horas/dia x 500 dias x 0,01 = 1,00 x 107 J/ 2 anos 
 
Total =3,41 x 107 J/ 2 anos  
 
 
Informação do livro para o aluno 
 
Energia da informação dos livros para o aluno = 1% (Odum, 1999b) 

Total livros: 1,23 x 105 J (estoque) + 1,38 x 107 (apostilas) x 0,01 =  

 
 
Informação prévia dos egressos do Ensino Médio 
 

200 alunos x 120 kcal/h x 4186 J/kcal x 800h = 8,04 x 1010J / 2 anos 

0,1 x 8,04 x 1010J / 2 anos= 8,04 x 109J / 2 anos 

 

G.2 - Memorial de cálculo de indicadores deste estudo 

 

Emergia do curso por aluno 

Emergia do curso = 2,18 x 1019seJ/2 anos 

Total de alunos do curso = 200 

Emergia do curso/aluno = 1,09 x 1017seJ/aluno.2 anos 

 

Emergia total (2 anos) da informação recebida dos professores + supervisor de estágio obrigatório por aluno  

Informação recebida =7,10 x 1018seJ 

Total = 7,10 x 1018seJ/ 200 alunos =3,55 x 1016seJ /aluno 2 anos 

 

Emergia total da informação recebida dos livros, por aluno  

Informação recebida dos livros didáticos e da biblioteca =4,79 x 1014seJ/ 200 alunos 2 anos  

=2,40 x 1012seJ/aluno 2 anos 

 

Informação total recebida, por aluno 

2,16 x 1019seJ / 200 alunos =1,08 x 1017seJ/aluno 2 anos 
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Anexo H - Cálculos para o curso em EaD com 250 alunos 

 

H.1 - Itens cujas quantidades variam em função do número de alunos 

 

Computadores 

Computadores instalados no polo: 30 

Massa: 16.700 g 

30 x 16.700g / 5 anos (vida útil) x 2 anos = 2,00 x 105 g/ 2 anos 

 

Livros (apostilas dos alunos) 

Energia das apostilas = 3,82 x 103 J/livro x 4.750 livros = 1,81 x 107 J 

 

Computadores dos alunos 

Total computadores: 250 x 21.250g /5 anos (vida útil) x 2 anos = 2,12 x 106 g / 2 anos 

Total servidor: 22.350g/5 anos (vida útil) x 2 anos = 8,94 x 103 g/2 anos 

Total veículo: 2,12 x 106 g / 2 anos + 8,94 x 103 g/2 anos = 2,13 x 106 g / 2 anos 

 

Energia elétrica (acesso à informação) 
 
Computadores dos alunos (potencia): 200W 

200W x 250 computadores x 1,96 h/dia x 250 dias/ano x 2 anos = 49.000.000 Wh/2 anos  

J=W/seg 

49.000.000 Wh/2 anos x 3.600 J/Wh = 1,77 x 1011 J/2 anos 

 
Servidor (potencia): 250W  

250W x 24h/dia x 730 dias = 4380000 Wh / 2 anos 

J=W/seg 

4380000 Wh / 2 anos x 3.600 J/Wh = 1,57 x 1010 J / 2 anos 

 
Total Energia (acesso à informação) = 1,92 x 1011 J / 2 anos 
 
Informação tutor-aluno 
 
15 tutores x 120 kcal/h x 4186 J/kcal x 2000h x 1% = 1,51 x 108 J / 2 anos 
 
Informação do livro para o aluno 
 
Informação do livro para o aluno = 1% 

1,81 x 107J / 2 anos +1,23 x 105 J x 0,01 = 1,83 x 105 J / 2 anos  

 

Informação prévia do egresso do Ensino Médio 

Energia da informação trazida do ensino médio = 10% (Meillaud, 2005) 

250 x 120 kcal/h x 4.186 J/kcal X 810h x 0.1 = 1,02 x 1010 J / 2 anos 

 

H.2 - Memorial de cálculo de indicadores deste estudo 

 

Emergia do curso por aluno 

Emergia do curso = 2,61 x 1019seJ/ 

Total de alunos do curso = 250 

Emergia do curso/aluno = 1,04 x 1017seJ/aluno 2 anos 
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Emergia total (2 anos) da informação recebida dos professores e tutores, por aluno  

Informação recebida dos professores = 3,10 x 1018seJ 

Informação recebida dos tutores = 4,31 x 1018seJ 

Total = 3,10 x 1018seJ +4,31 x 1018seJ/ 250 alunos 2 anos =2,96 x 1016seJ /aluno 2 anos 

 

Emergia total da informação recebida dos livros, por aluno  

Informação recebida dos livros didáticos e da biblioteca =6,30 x 1014seJ/ 250 alunos 2 anos 

=2,52 x 1012seJ/aluno 2 anos 

 

Informação total recebida, por aluno 

Total Informação (Odum): 2,57 x 1019seJ 

Total Informação (Odum)/aluno = 2,57 x 1019seJ/250 alunos 2 anos = 1,03 x 1017 seJ/aluno 2 anos 
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Anexo I – Emissões de CO2 pelos sistemas 

 

Tabela I-1. Cálculo das emissões diretas e indiretas do sistema presencial. 

 
 

 

*http://www.iea.org/co2highlights/CO2highlights.pdf 

**http://www.agroanalysis.com.br/especiais_detalhe.php?idEspecial=41&ordem=5 

***http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-86212011000200011&lang=pt -                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamentos Unidade Consumo 2 anos

Emissões 

Indiretas                

g 2 anos

Emissões 

Diretas                  

g  2 anos

Computadores (2) kWh 459,2 3,72E+04 0,00E+00

Lâmpadas (44) kWh 2597,76 2,10E+05 0,00E+00

Datashow kWh 205 1,66E+04 0,00E+00

Ônibus ldiesel 36450 1,86E+07 9,49E+07

Total 1,89E+07 9,49E+07

1,14E+08

Equipamentos Unidade Consumo 2 anos

Emissões 

Indiretas                

g 2 anos

Emissões 

Diretas                  

g  2 anos

Computadores (2) kWh 459,2 3,72E+04 0,00E+00

Lâmpadas (76) kWh 4487,04 3,63E+05 0,00E+00

Datashow kWh 205 1,66E+04 0,00E+00

Ônibus ldiesel 182250 9,30E+07 4,75E+08

Total 9,34E+07 4,75E+08

5,68E+08

Cons iderando-se:

510,4 gCO2/ldiesel (indiretas)**

2604 gCO2/ldiesel (diretas)***

Emissões de CO2 - Presencial (até 40 alunos)

Emissões de CO2 - Presencial (de 41 a 200 alunos)

Total emissões g/2anos

Total emissões g/2anos

81g CO2/kWh (indiretas)*

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-86212011000200011&lang=pt%20-
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Tabela I-2. Cálculo das emissões do sistema EaD.

 

 

  

38 alunos

Consumo Conversão

(kWh)/ 2 anos (81g/kWh)

Computadores CEAD 5000 4.05E+05

Computadores alunos (38) 7448 6.03E+05

Lâmpadas (30) 2400 1.94E+05

Projetor Datashow 9.5 7.70E+02

1.20E+06

43 alunos

Consumo Conversão

(kWh)/ 2 anos (81g/kWh)

Computadores CEAD 5000 4.05E+05

Computadores alunos (43) 8428 6.83E+05

Lâmpadas (30) 2400 1.94E+05

Projetor Datashow 9.5 7.70E+02

1.28E+06

50 alunos

Consumo Conversão

(kWh)/ 2 anos (81g/kWh)

Computadores CEAD 5000 4.05E+05

Computadores alunos (50) 9800 7.94E+05

Lâmpadas (30) 2400 1.94E+05

Projetor Datashow 9.5 7.70E+02

1.39E+06

250 alunos

Consumo Conversão

(kWh)/ 2 anos (81g/kWh)

Computadores CEAD 5000 4.05E+05

Computadores alunos (250) 49000 3.97E+06

Lâmpadas (30) 2400 1.94E+05

Projetor Datashow 9.5 7.70E+02

4.57E+06

EaD - Emissões Indiretas

Equipamentos

Total

Equipamentos

Total

Equipamentos

Total

Equipamentos

Total
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Anexo J. Abordagens alternativas à contabilização da informação. 

J.1. A informação transmitida oralmente, segundo Abel (2011). 

          Devido à alta transformidade da informação e os números relativos aos fluxos de 

informação obtidos neste trabalho, por meio da utilização da transformidade do serviço 

qualificado segundo Odum (1996), verificou-se aqui se a aplicação da teoria como explorada 

por Abel (2011) produz resultados significativamente diferentes.  

          A utilização da proposta de Abel para a contabilização da informação transmitida 

oralmente ao aluno pelo professor presencial aumentou em 6 vezes a emergia do sistema e a 

contribuição da informação para o sistema se manteve em quase 100%. O cálculo que considera 

a conversação aumenta a contribuição da informação em uma ordem de grandeza (de 1018 a 

1019), o que faz com que todas as outras contribuições se tornem desprezíveis. 

Para o cálculo da emergia da conversação, utilizou-se a equação para o tipo II, proposta 

por Odum (isolamento e extração da informação em formato compacto). O cálculo se refere à 

informação transmitida e discutida em aula por meio de conversação entre 34 alunos e um 

professor durante 800h (duração do curso). 

J.2 O estoque de informação digital, como proposto por Bergquist et al. 

 Verificou-se os valores da emergia da informação que circula no sistema EaD, 

através da conversão do conteúdo disponibilizado no AVA em bytes de informação estocados 

em alguma moderna mídia digital, segundo proposta de Bergquist e col., (2014), para 

comparação com os resultados obtidos por meio do cálculo baseado na energia metabólica dos 

professores conteudistas. As taxas de conversão utilizadas pelos autores se baseiam no conteúdo 

disponibilizado em http://www.unitarium.com/data, mostrado abaixo:  

Tabela de valores de conversão em bytes dos conteúdos digitais utilizada em Berquist et al., 2014. 

 

  

 A contabilização dos dados digitais parte do levantamento dos que se encontram 

disponibilizados no AVA, após a conclusão do curso, gerando a tabela mostrada a seguir: 
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Tabela de contabilidade dos arquivos digitais disponibilizados no AVA. 

 

A análise revela que a análise da informação no sistema conforma a abordagem proposta 

por Bergquist e col., reduz a emergia total do sistema para 76% do valor da contabilidade 

original, embora o percentual relativo de contribuição da informação para o sistema como um 

todo não sofra alteração significativa (~98%) Considerando-se a diferença deste valor para os 

valores em emergia do sistema obtidos para o sistema presencial calculado com base no trabalho 

de Abel e com a finalidade de se manter a uniformidade na forma de cálculos, uma vez que este 

trabalho é essencialmente comparativo, optou-se por manter a forma original, baseada em 

Odum, nas simulações realizadas envolvendo diferentes configurações de números de alunos e 

capacidade de atendimento da equipe de professores, pelo fato de os resultados obtidos por esse 

meio serem numericamente mais próximos, o que facilita a comparação entre os sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DISCIPLINA Paginas KB páginas KB quantidade segundos Bytes

Português Instrumental 86 4.81E+00 28 4.80E+02 2 1181 4.70E+07

Fundamentos de Economia 43 1.21E+00 0 0.00E+00 6 2387 9.49E+07

Aspectos Legais da Administração 450 6.16E+00 10 2.23E+02 7 8489 3.38E+08

Ambientação em EaD 176 1.68E+01 0 0.00E+00 6 1990 7.91E+07

Gestão da Qualidade 50 2.71E+00 0 0.00E+00 0 0 0.00E+00

Metodologia da Pesquisa 56 9.73E+02 1 1.87E+02 2 1478 5.88E+07

Ética Profissional 34 1.05E+00 6 1.80E+00 9 3420 1.36E+08

Estatística 57 4.27E+00 7 7.47E+02 5 6288 2.50E+08

Administração da Produção 100 2.68E+00 0 0.00E+00 0 0 0.00E+00

Contabilidade 294 3.31E+00 12 1.12E+00 0 0 0.00E+00

Matemática Financeira 96 8.94E+00 0 0.00E+00 13 6944 2.76E+08

Marketing 68 1.63E+00 19 1.84E+02 0 0 0.00E+00

Empreendedorismo 56 3.26E+03 0 0.00E+00 2 1387 4.70E+07

Gestão de Pessoas 383 4.30E+00 37 6.24E+02 0 0 0.00E+00

Logística 112 6.53E+03 63 1.06E+03 0 0 0.00E+00

Fundamentos da Administração 147 3.74E+00 6 1.10E+00 2 2387 4.70E+07

Organização Empresarial 409 4.63E+00 9 2.70E+00 3 2438 9.49E+07

Planejamento Empresarial 353 3.97E+00 17 1.66E+02 4 3941 3.38E+08

Responsabilidade Social e Ambiental 87 8.05E+00 0 0.00E+00 4 3067 1.22E+08

TOTAIS 2208 1.08E+04 189 3.51E+03 65 45397

Totais em Bytes* 1.11E+07 3.59E+06 1.93E+09
1.94E+09Total em bytes

Tipo de arquivo
Bytes x média 

KB/seg
.pdf, .doc .ppt

arquivos 

vídeo flv

Tempo 

total (seg)
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APÊNDICE: Transformidades calculadas para este trabalho 

 

 

1.1. Cálculo da transformidade da informação dos egressos do Ensino Médio 

Carga horária diária: 6 x 50min  

Carga horária anual = 5 horas/dia x 205 dias 

Concluintes do Ensino Médio em 2010 =    8,357,675 (Sinopse Estatística da Educação Básica, INEP) 

Energia dos concluintes do EM = 8,357,675 x 120 kcal/h x 4186 J/kcal x 5h/dia x 205 dias = 

 4,30 x 1015 J/ano (energia) 

Emergia do Brasil = 7,74 x 1024seJ/ano (Demétrio, 2011) 

UEV dos concluintes do EM = Emergia do Brasil / Energia dos Alunos 

UEV =    7,74 x 1024seJ/ano / 4,30 x 1015 J/ano = 1,80 x 109seJ/J 

 

1.2. Cálculo da transformidade da informação dos professores presenciais: 

Transformidade da informação = eMergia do Brasil/energia dos professores da Ed. Prof. 

Emergia do Brasil = 7,74 x 1024sej/ano (Demétrio et al, 2011) 

Energia dos professores da Educação Profissional no Brasil = 

71.896 prof. x 120 kcal/h x 4.186 J/kcal x 5h/dia x 205 dias/ano = 3,7 x 1013 J/ano 

Tr= 7,74 x 1024 / 3,7 x 1013 = 2,08 x 1011seJ/J 

 

 

1.3. Cálculo da UEV do kilobyte de informação em formato digital: 

 

1 minuto de aula com som e imagem= 3,68 x 104kb (Bergquist et al., 2014) 

1.140 livros digitais de 100 páginas vistas com som e imagem = 2,10 x 1010 kb 

Emergia acumulada em 200 anos de curso da UNIP = 7,22 x 1018seJ x 200 = 1,54 x 1021seJ 

Kb estocados em livros digitais em 200 anos = 1140 livros de 100 páginas e 5 minutos de leitura (1 minuto de 

conteúdo com som e imagem) = 1140 livros digitais x 100 páginas x  

3,68 x 104 kb/min x 5 min x 200 anos = 4,20 x 1012 kb 

UEV kilobyte = emergia acumulada/kilobytes acumulados 

UEV: 1,54 x 1021seJ / 4,20 x 1012kb = 3,68 x 108seJ/kb 

 

 

  



105 

 

   

1.4. Cálculo da transformidade da conversação em sala de aula: 

 

 

 

 

 

 

 

Suporte em emergia 3000 kcal/day x4186 j/kcal x  2,5 pessoas x tranf med humana sej/J x 9 min x 1 day/1440 min 1440 min/dia

1.43E+13 sej

Energia da fala energy speech  J/s x conversation lenght

5.40E-03 J

Transformidade da conversação 2.65E+15 sej/J

Abel/este trabalho

Suporte em emergia - professor: 3000 kcal/dia x4186 j/kcal x  1 prof x tranf  prof sej/J x 800 h x 1 day/24 em 2 anos Tr prof 2.86E+10

Suporte em emergia - aluno: 3000 kcal/dia x 4186 j/kcal x  34 alunos x transf  aluno sej/J x 60 min x 1 dia/1440 min

Suporte em emergia - professor: 1.20E+19 sej

Suporte em emergia - aluno: 2.56E+19 sej Tr aluno 1.80E+09

Suporte em emergia -aula: 3.76E+19 sej

Energia da fala: Energia da fala  J/s x tempo de conversação

28.8 J/segundo x tempo de conversação em segundos

Transformidade da conversação: 1.31E+18


