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RESUMO
Esse trabalho busca trazer uma contribuição efetiva e prática ao pensamento
sustentável: “Pense globalmente, aja localmente”, através da proposição de uma
metodologia de avaliação assentada em uma visão integrada dos recursos naturais.
Neste sentido, a necessidade de considerar a preservação dos recursos naturais, a
redução da emissão de gases de efeito estufa, a conservação e a eficiência
energética, se impõe como tema que deve ser abordado nos mais variados setores
da economia, envolvendo desde uma visão global da matriz de consumo dos bens
do

planeta

até

uma

abordagem

microlocal,

como,

por

exemplo,

em

empreendimentos relacionados aos setores residencial (residências, condomínios,
prédios, áreas urbanas, etc.) e comercial (hotéis, shoppings, hospitais, restaurantes,
etc.). A metodologia apresentada permite a análise da utilização dos recursos de
forma racional, privilegiando, além da conservação e do uso eficiente, as sinergias
nas suas utilizações. Assim, depois de levantadas as necessidades a serem
atendidas em um empreendimento residencial ou comercial, bem como os recursos
naturais disponíveis, será possível estabelecer, dentro das possibilidades factíveis, a
combinação de recursos que represente o melhor aproveitamento na sua utilização
como um todo, privilegiando de forma integrada a sustentabilidade. Para
exemplificá-la e, simultaneamente, validá-la, a metodologia foi aplicada em um
estudo de caso prático de uma residência. Assim, seguindo os passos
metodológicos, inicialmente analisou-se a residência através de um balanço do fluxo
de energia e matéria a partir das entradas de recursos naturais (energia, água, e
outros recursos) e saídas (lixo, materiais e água com resíduos) que ocorrem nos
processos

e

serviços

da

residência

responsáveis

pelo

atendimento

das

necessidades humanas e do conforto, tais como: alimentação, higiene, iluminação,
transporte, conforto térmico, lavagem de roupa, lazer e cultura, entre outros. Esta
análise auxilia na identificação de perdas, desperdícios e possibilidades de
transformações, permitindo, através da inclusão de tecnologias mais adequadas
ambientalmente e do uso racional dos recursos, maior eficiência e conservação ao
empreendimento.
Palavras chave: Desenvolvimento sustentável. Integração de recursos naturais.
Conservação de energia.

ABSTRACT
This study aims to contribute effectively and practically to sustainable thinking:
“Think globally, act locally”, through the proposal of a methodology of evaluation
established on an integrated vision of natural resources. Thus, the need to consider
the preservation of natural resources, the reduction of gas emission which
contributes to greenhouse effect, energy conservation and efficiency, stands as a
subject that must be discussed in all economic sectors, involving a global view of the
planet’s natural resources to the microlocal approach, such as in residential sector
entrepreneurship (houses, condominiums, buildings, urban areas, etc.) and
commercial sectors (hotels, malls, hospitals, restaurants, etc.). The presented
methodology allows the analysis of a rational way of utilization of resources, which
enables conservation and efficient use, and the synergies of their utilizations. Thus,
after identifying the needs to be met in a residential or commercial entrepreneurship,
as well as the available natural resources, it will be possible to establish, within the
feasibilities, a combination of resources which represents the best utilization as a
whole, favoring sustainability in an integrated way. As an example, and also to
validate it, the methodology was applied in a practical case study of a house. Thus,
following the methodological steps, at first a house was analyzed through a balance
of energy and materials based on natural resources inflow (energy, water, and
others) and outflow (garbage and residual water or materials) which occurs in the
household processes and services that attend to the human needs and comfort, such
as: food, hygiene, lighting, laundry, cleaning, transportation, temperature control,
leisure and culture, among others. This analysis helps to identify natural resources
wastage and possibilities of changes, which warrant to the entrepreneurship a better
efficiency and conservation, through the inclusion of technologies which are more
suitable to the environment, and through a rational utilization of natural resources.

Keywords: Sustainable development. Resources integration. Energy conservation.
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INTRODUÇÃO
CONTEXTUALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO
Promover o melhor aproveitamento dos recursos naturais disponíveis no
planeta tornou-se imperativo para a sustentabilidade [1]. A frase mote das iniciativas
referentes à preservação ambiental: “Pense globalmente, aja localmente” [2]
explicita o desafiador modelo atual para construção do desenvolvimento sustentável,
uma vez que os efeitos das atividades antrópicas atingem dimensões globais.
Porém, uma solução em nível global nem sempre se faz viável, dado seu alto grau
de complexidade. Por outro lado, as iniciativas podem ocorrer em níveis menores,
com soluções microlocais sustentáveis, até o momento em que seja atingida uma
“massa crítica” de resultados, na qual a soma das soluções locais permita uma
resolução global.
Por enquanto, o caminho sustentável remete a soluções no nível local. E do
ponto de vista de preservação ambiental, o uso racional dos recursos naturais
destaca-se como um dos pré-requisitos nos princípios de sustentabilidade. Pode-se
entender por uso racional nesse contexto o uso que permita maior eficiência,
evitando ou reduzindo perdas e desperdícios, além da escolha do recurso mais
adequado para o atendimento de um uso final específico, sem que haja perda de
comodidade por parte do consumidor [3]. Sendo assim, eficiência no uso e
conservação dos recursos, tanto energéticos como também dos outros disponíveis
na natureza, incorporam o pensamento sustentável.
A utilização dos recursos naturais está presente em todas as atividades
humanas, como por exemplo: na obtenção de energia, disponibilização da água para
atendimento das necessidades diárias e na fabricação de materiais para diversos
usos. Nestas diversas utilizações, há a possibilidade de aproveitá-los de forma
racional, adequando-os à necessidade a ser atendida, como, por exemplo, o uso de
recursos renováveis para geração de energia; substituição de fontes energéticas [4];
redução, reuso e reciclagem de materiais e gerenciamento de resíduos [5]; reuso de
água [6], entre outros.
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Nesse contexto, a metodologia proposta, elaborada com base numa visão
integrada

de

recursos,

apresenta-se

como

ferramenta

auxiliar

para

o

estabelecimento do uso racional dos recursos naturais em um empreendimento,
sendo também enfocadas suas sinergias, uma vez que o uso de um recurso pode
requerer direta ou indiretamente o consumo de outro. Sendo assim, busca-se o uso
racional do conjunto de recursos, para o melhor resultado de forma integrada.
Em particular, algumas metodologias orientadas para a integração de
recursos têm sido difundidas no setor elétrico, principalmente no contexto de
planejamentos regionais [7], [8] e [9]. Nesse trabalho pretende-se ampliar o modelo
de integração desses planejamentos, aplicando-o em escopo microlocal. Mais
especificamente, a proposta é expandir as bases de recursos a serem integrados,
considerando não só os usos energéticos dos recursos, mas também aplicando a
metodologia em níveis de menor dimensão, tais como nos setores comercial
(edifícios comerciais, hotéis, restaurantes, supermercados, shoppings, entre outros)
e residencial (residências, edifícios residenciais, condomínios e áreas urbanas, etc.),
setores esses ainda não analisados em profundidade nesses modelos voltados à
integração de recursos. Nesse sentido, a escala do empreendimento, as
quantidades de recursos requeridas, as características da instalação e a viabilidade
de modificações são aspectos considerados, podendo eventualmente gerar
adequações na aplicação desta metodologia.
O modelo construído para o estudo baseou-se também em uma outra
metodologia difundida no âmbito industrial, voltada ao conceito da Produção Limpa
[10], envolvendo um balanço de recursos naturais. Neste balanço há a
contabilização dos fluxos de entradas e saídas dos recursos naturais nos processos
e serviços existentes no empreendimento. Com isso, faz-se possível uma maior
compreensão do uso dos recursos qualitativa e quantitativamente, oferecendo
subsídios para a posterior investigação e inclusão de transformações e melhorias
baseada em ponto de vista ambiental. A realização desse balanço também auxilia a
identificação de perdas e desperdícios inerentes aos processos, podendo salientar
possibilidades de melhorias não aparentes antes da sua realização.
Embora conceitualmente a metodologia proposta tenha aplicação geral, foi
validada com um estudo de caso prático em uma residência, com o objetivo de
facilitar o entendimento e ilustrar sua potencialidade. As características gerais deste
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estudo de caso podem ser ressaltadas para melhor destacar o contexto de aplicação
dessa metodologia, como se apresenta a seguir.
Inicialmente, para a realização da metodologia proposta, denominada
Tratamento Integrado de Energia Elétrica e Recursos Naturais, é necessário
compreender previamente a utilização destes recursos nos processos e serviços
executados na residência. Em seguida, efetua-se o balanço do fluxo de energia e
matéria, identificando os processos e serviços a serem enfocados, e também
qualificando e/ou quantificando os recursos utilizados nas etapas desses processos.
No caso da residência têm-se, por exemplo, os seguintes processos e serviços para
o atendimento das

necessidades

humanas:

alimentação,

higiene

pessoal,

iluminação, lavagem de roupa, limpeza do ambiente, transporte, conforto térmico,
lazer, cultura, etc. Com a construção do balanço obtém-se a síntese dos recursos
utilizados nos processos, que permite a avaliação de perdas e desperdícios que
antes não eram perceptíveis.
A seguir, avalia-se a utilização dos recursos naturais de forma integrada,
através da identificação das sinergias dos recursos utilizados nos processos,
abordando a dependência interna ao empreendimento, bem como a relação com
recursos utilizados externamente. Essas informações permitem questionamentos
relacionados à conservação e eficiência no uso dos recursos de forma integrada,
contribuindo para o levantamento das possíveis melhorias ambientais dos
processos. As transformações e melhorias identificadas como factíveis são então
avaliadas, com ênfase principalmente à inclusão de tecnologias mais adequadas
ambientalmente (como, por exemplo, substituição de energéticos ou troca de
equipamentos) e à introdução de mudanças comportamentais na execução dos
processos (educação ambiental). Essa última, por sua vez, está associada à
incorporação de uma maior consciência ambiental para o manejo dos recursos nos
processos de forma sustentável.
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CONTRIBUIÇÃO E JUSTIFICATIVA
A finalidade de abordar metodologias voltadas à Integração de Recursos e
aquelas dirigidas à Produção Limpa nessa dissertação deve-se ao fato de elas
contemplarem princípios de sustentabilidade como, por exemplo, o uso racional dos
recursos, mas que, por estudarem contextos distintos, são aplicadas isoladamente.
Sendo assim, a contribuição dessa dissertação está na intenção de unir esses
conceitos, propiciando aplicações em novos escopos.
As metodologias voltadas à Integração de Recursos – tais como o
Planejamento Integrado de Recursos (PIR) [11] e a Gestão Integrada de Recursos
(GIR) [12] – são geralmente aplicadas abordando recursos energéticos em
macrorregiões. Neste trabalho, o enfoque será dado em recursos naturais em geral
com um nível local de abrangência mais pontual, um empreendimento residencial ou
comercial, nível este ainda não estudado com essas metodologias.
Quanto à metodologia voltada à Produção Limpa [13], que foi delineada para
processos industriais, será adaptada e aplicada em empreendimentos residenciais e
comerciais. Para isso, a geração de resíduos tóxicos, um de seus focos principais,
será abordada com menos ênfase, priorizando a economia no consumo dos
recursos naturais.
Portanto, esse estudo justifica-se academicamente pelo fato de propiciar a
construção

de

uma

metodologia

que

está

embasada

em

princípios

de

sustentabilidade, reunindo conceitos associados à Produção Limpa, que auxiliam na
explicitação e compreensão do uso dos recursos através de um balanço do fluxo de
energia e matéria; e à Integração de Recursos, que viabiliza o delineamento do uso
racional dos recursos para o empreendimento.
Quanto à abordagem da residência no estudo de caso, a aplicação do
Tratamento Integrado de Energia Elétrica e Recursos Naturais nesse contexto
contribui para exemplificar e validar a metodologia, apresentando soluções
específicas, condizentes com os recursos naturais disponíveis e possibilidade de
alteração estrutural da residência.
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PLANO DE TRABALHO
Para facilitar a compreensão e organização desse estudo, o Capítulo 1
apresenta o referencial teórico pertinente a essa dissertação. No Capítulo 2 há a
descrição da metodologia do Tratamento Integrado de Energia Elétrica e Recursos
Naturais; o registro de sua aplicação em um caso prático encontra-se no Capítulo 3.
Finalizando, o Capítulo 4 destaca as discussões e conclusões e propostas para
trabalhos futuros.

CONSIDERAÇÕES
Como primeira consideração, essa dissertação apresenta como foco de
escopo de aplicação de sua metodologia empreendimentos dos setores residencial
ou comercial. Nesse caso, ressalta-se que se utilizou o termo “empreendimento”
como uma alternativa lingüística para explicitar ambientes que possuem consumo de
energia elétrica e recursos naturais e eliminação de resíduos, e apresentam-se
englobados nas categorias residencial ou comercial. Sendo assim, utiliza-se na
dissertação o termo empreendimento para se referir inclusive a uma residência.
Uma segunda consideração refere-se à validação do estudo de caso.
Inicialmente, essa dissertação seria validada com um estudo em um ambiente de
maior escala, no Campus da Universidade de São Paulo ou no Hospital Universitário
da USP. Mas, pela necessidade de uma imensa coleta de dados e análise de
diversos fatores associados a esses ambientes, decidiu-se por realizar em um local
com menor escala. Como o estudo de caso apresenta a intenção acadêmica de
validação, aplicou-se a metodologia em uma residência. Apesar de em primeira
análise parecer questionável essa decisão, uma residência executa, em menor
escala, consumos semelhantes aos que ocorrem em empreendimentos comerciais.
Assim, uma residência pode ser analisada por diversos processos e serviços
(alimentação, lavagem de roupa, higiene, limpeza, iluminação) que, de forma
análoga e em maior escala, também estão presentes em empreendimentos
comerciais (restaurantes, lavanderias, hospitais, hotéis).
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1 REFERENCIAL TEÓRICO
1.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O crescimento econômico representa um dos fatores essenciais para o
desenvolvimento de uma região, garantindo assim melhorias na qualidade de vida e
na sociedade. Mas, invariavelmente, propiciar condições para o desenvolvimento
está intimamente relacionado com alterações do meio ambiente [14].
A constatação anterior não se trata de nenhuma novidade para a ciência ou
para a humanidade. Basta observar as atitudes executadas no planeta há vários
milênios e notar de maneira prática essa teoria simples de ser formulada. Porém, as
conseqüências ao meio ambiente provocadas pelo desenvolvimento são objeto de
estudo e preocupação. Assim, ao invés de apenas realizar a atividade necessária
para

garantir

o

resultado

economicamente

almejado,

a

avaliação

de

desenvolvimento no modelo atual implica em também considerar os impactos
ambientais correlacionados direta e indiretamente [15].
Ao abordar a questão do desenvolvimento, de certa forma, estamos
enfocando a necessidade de disponibilidade de energia útil para realizar uma
atividade que atenda uma necessidade da sociedade, ou até mesmo, do indivíduo.
Na sociedade moderna, a utilização da energia requer a execução de processos que
podem ser classificados como transformações das diversas formas de energia. Em
uma usina hidrelétrica, a energia potencial gravitacional associada à água
armazenada na barragem é transformada em energia mecânica e depois em energia
elétrica (geração) e, depois de transportada pelo sistema de transmissão e
distribuição, é utilizada nos centros de consumo (cidades, indústrias, etc.) através de
outra transformação – por exemplo, de energia elétrica em luminosa em uma
lâmpada. Ou seja, a energia utilizada no final do processo não está,
necessariamente, em sua forma primária nem, tampouco, é a energia elétrica. Há,
portanto, a necessidade de transformar a energia até uma modalidade que seja útil
para o uso final do consumidor. Tudo isso acarreta alguns custos, dentre os quais se
sobressaem: i) toda transformação de energia na natureza ocorre de forma que uma
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parte da energia inicial não é utilizada no processo final, ou seja, sempre há perdas
de energia; ii) toda transformação antrópica de energia impacta o meio ambiente.
Em resumo, a quantidade de energia útil disponível no mundo depende das
transformações de energia, que provocam, inevitavelmente, impactos ambientais.
Além disso, apesar da quantidade de energia primária disponível para os sistemas
do planeta ser exorbitante – considerando energia solar, geotérmica, das marés,
eólica –, torná-la útil para a sociedade significa degradar o meio ambiente. E, em
alguns casos, essa degradação pode ser até mesmo irreversível.
Mais do que imprescindível, já há algum tempo ocorre um processo de
conscientização global para garantir a qualidade da vida, não apenas na sociedade
humana, mas também de tudo que habita o planeta. Neste sentido, a atitude de
conservação ambiental não se perfaz apenas por filantropia, mas por ser um
problema com indícios fortemente econômicos. Muitos recursos da natureza
avaliados hoje como disponíveis e inesgotáveis poderão apresentar um custo
ambiental futuro extremamente oneroso para a sociedade [16].
Assim, temos um importante ponto de vista a ser considerado: o ambiental,
enfocando e garantindo a manutenção dos ecossistemas, buscando a preservação
do meio ambiente. Porém, a forma convencional de decidir por um processo que
remeta a um cenário de desenvolvimento está assentada, de maneira geral, no
ponto de vista estritamente econômico-financeiro. Ou seja, a análise tradicional
enfoca aspectos financeiros, custos em valor presente e características tangíveis
envolvidas.
Aparentemente, os dois pontos de vista são conflitantes: a inclusão dos
impactos ambiental no processo de planejamento não propicia uma decisão
economicamente viável; e a escolha de uma decisão que considera apenas a
dimensão econômica resulta em geração de impactos ambientais, não respeitando,
por conseqüência, o meio ambiente.
É nesse contexto de conflito entre meio ambiente e desenvolvimento que
aflora o conceito do Desenvolvimento Sustentável, que avalia os dois possíveis
pontos de vista de forma integrada, garantindo, assim, a harmonia do meio ambiente
através de uma decisão economicamente viável. Esse é o desafio. Para isso, faz-se
necessária uma fusão dos dois enfoques com vistas a estabelecer quais são as
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variáveis ambientais que impactam nos custos para o estudo de viabilidade
sustentável.
A preocupação global com o meio ambiente e o surgimento do conceito de
Desenvolvimento Sustentável decorreram da conscientização de que o crescimento
econômico e populacional gera impactos significativos ao ecossistema. Observou-se
no século XX uma evolução no nível de agressão ao meio ambiente, iniciando
localmente, com a destruição de florestas; em seguida regionalmente, como a chuva
ácida; e atingindo o âmbito global, com o aquecimento global, a diminuição da
biodiversidade e redução da camada de ozônio.
Assim, em 1972, a Convenção das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano
realizada em Estocolmo iniciou as discussões mundiais sobre impactos ambientais,
explicitando as preocupações com o aquecimento global e com outros impactos ao
meio ambiente. Anos mais tarde, em 1987, Gro Brundtland, então primeira-ministra
da Noruega, elaborou o Relatório Brundtland: Nosso Futuro Comum, registrando um
reconhecimento de que o planeta é finito, não tendo, portanto, recursos infindáveis.
Nesse relatório há a primeira definição de Desenvolvimento Sustentável,
desenvolvida a partir do conceito de comunidade sustentável de Lester Brown:
A Humanidade tem a capacidade de atingir o desenvolvimento sustentável,
ou seja, de atender às necessidades do presente sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de atender às próprias necessidades.
[17]

Dentre os estudos que abordam o aquecimento global, muitos deles indicam
como responsável pelo agravamento do efeito estufa a existência de correlação
entre a concentração de CO2 na atmosfera e a sua temperatura média.
Além disso, estudos mais específicos constatam que as atuais atividades
antrópicas estão elevando os níveis de CO2 na atmosfera para valores nunca
registrados antes da era industrial, acima de 300 ppm [1], tornando imprevisíveis
suas conseqüências para o meio ambiente.
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Gráfico 1.1 – Concentração de CO2 e temperatura nos últimos 160 mil anos
Fonte: [14]

Gráfico 1.2 – Concentração de CO2 e temperatura Mauna Loa, Hawaii
Fonte: [14]

Em 1992, um esforço conjunto de 179 chefes de Estado e de governo
resultou em um marco histórico para o Desenvolvimento Sustentável: a Conferência
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO-92) realizada no Rio de Janeiro.
Como resultado prático, várias instituições e compromissos foram criados, entre
eles: Convenção sobre Diversidade Biológica, Convenção sobre Mudanças
Climáticas e Agenda 21.
A Agenda 21 [18], em particular, foi criada como um instrumento para pautar
assuntos decisivos e importantes para o desenvolvimento global. Nela, encontramse questões como: dinâmica demográfica, proteção à saúde, uso da terra,
saneamento básico, energia e transporte sustentáveis, eficiência energética,
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poluição urbana, proteção a grupos desfavorecidos, transferência de tecnologias dos
países ricos para os pobres, habitação, resíduos, entre outros.
A Agenda 21 não é apenas um documento. Nem é um receituário mágico
com fórmulas para resolver todos os problemas ambientais e sociais. É um
processo de participação em que a sociedade, os governos, os setores
econômicos e sociais sentam-se à mesa para diagnosticar os problemas,
entender os conflitos envolvidos e pactuar formas de resolvê-los, de modo a
construir o que tem sido chamado de sustentabilidade ampliada e
progressiva. [16]

Entre os assuntos abordados pela Agenda 21, no capítulo 10 de seu
documento há a abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento de
recursos terrestres.
Caso queiramos, no futuro, atender às necessidades humanas de maneira
sustentável, é essencial resolver hoje esses conflitos e avançar para um uso
mais eficaz e eficiente da terra e de seus recursos naturais. A abordagem
integrada do planejamento e do gerenciamento físico e do uso da terra é
uma maneira eminentemente prática de fazê-lo. [18]

O capítulo 10 da Agenda 21 deixa notória a necessidade de uma visão
integrada dos recursos disponíveis como uma das premissas para atingir o
desenvolvimento sustentável global.
Examinando todos os usos da terra de forma integrada é possível reduzir os
conflitos ao mínimo, fazer as alternâncias mais eficientes e vincular o
desenvolvimento social e econômico à proteção e melhoria do meio
ambiente, contribuindo assim para atingir os objetivos do desenvolvimento
sustentável. A essência dessa abordagem integrada se expressa na
coordenação de planejamento setorial e atividades de gerenciamento
relacionadas aos diversos aspectos do uso da terra e dos recursos
terrestres. [18]

Dessa forma, os objetivos enfocados no capítulo 10 da Agenda 21, que
deveriam ocorrer no mais tardar até 1996, envolvem, entre outros tópicos:
•

Analisar e desenvolver políticas de apoio ao melhor uso possível da
terra e do gerenciamento sustentável dos recursos terrestres.

•

Criar mecanismos para facilitar a intervenção e a participação ativa de
todos os interessados, especialmente comunidades e populações
locais, na tomada de decisões sobre o uso e gerenciamento da terra.

22
Além dos objetivos, a Agenda 21 detalha também algumas atividades que
devem ser desenvolvidas para o êxito do compromisso de desenvolvimento
sustentável. Entre essas atividades, pode-se destacar:
•

Atividades de gerenciamento: desenvolver um método integrado de
determinação de objetivos e de formulação de políticas nos planos
nacional, regional e local, levando em conta questões ambientais,
sociais, demográficas e econômicas; desenvolver políticas que
estimulem o uso sustentável da terra e o gerenciamento sustentável
dos recursos terrestres e que levem em conta a base de recursos
terrestres, as questões demográficas e os interesses da população
local.

•

Reforço dos sistemas de planejamento e gerenciamento: adotar
sistemas de planejamento e gerenciamento que facilitem a integração
de componentes ambientais, tais como ar, água, terra e outros
recursos naturais, utilizando o planejamento ecológico da paisagem ou
outras abordagens centradas, por exemplo, em um ecossistema ou
uma bacia hídrica.

•

Promoção da participação do público: os governos, no nível
apropriado, em colaboração com as organizações nacionais e com o
apoio das organizações regionais e internacionais, devem estabelecer
procedimentos, programas, projetos e serviços inovadores, que
facilitem e estimulem a participação ativa, nos processos de tomada de
decisões e de implementação, de todas as pessoas afetadas,
especialmente de grupos que até hoje têm sido freqüentemente
excluídos, como as mulheres, os jovens, as populações indígenas e
suas comunidades e outras comunidades locais.

•

Desenvolvimento de recursos humanos: melhoria do ensino e do
treinamento.

Dentro do conceito de sustentabilidade, deve-se considerar os seguintes
aspectos [3]: provisão das necessidades, provisão dos recursos humanos,
preservação do meio ambiente e aceitabilidade.
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Apesar dos conceitos já serem difundidos e, em sua maioria, aceitos como
necessários para o futuro, a questão da aceitabilidade ainda passa a ser um desafio
para o desenvolvimento sustentável. De certa forma, incorporar a sustentabilidade
na sociedade pode ser entendido como uma ampliação das responsabilidades das
atividades desenvolvidas, percebendo a geração de impactos em níveis nem sempre
explícitos diretamente. Assim, faz-se necessária uma mudança de mentalidade para
muitas das atividades desenvolvidas que, de algum modo, podem não ser aceitas
imediatamente como, por exemplo, mudanças no padrão de vida.
Essas barreiras para a sustentabilidade seriam possivelmente reduzidas com
a intervenção dos governos, incentivando atitudes e atividades voltadas para esse
novo pensamento [3]. Tais mudanças precisariam ser realizadas de forma gradual,
através de educação e conscientização. Além disso, os governos poderiam atuar
através de políticas públicas que incentivassem atividades claramente sustentáveis.
Por exemplo: redução de impostos para empresas que ofereçam certos tipos de
produtos com melhor eficiência ou produtos que viabilizem a substituição de um
recurso por outro mais sustentável para certas atividades; e/ou financiamentos mais
interessantes para quem esteja disposto a investir em soluções sustentáveis mais
amplas em seus empreendimentos.

1.2 BALANÇO ENERGÉTICO E MATRIZ ENERGÉTICA
1.2.1 Introdução
O balanço energético reúne um conjunto de dados que sintetiza como as
diversas fontes de energia foram utilizadas em um escopo específico, como:
consumo mundial, em um país, em uma região [4]. Assim, podemos entendê-lo
como um registro histórico do consumo de energia em uma base de tempo préestabelecida, geralmente de um ano, que explicita as proporções e quantificações
do consumo de energia. É, portanto, baseado no passado. Essa síntese pode ser
apresentada, por exemplo, desmembrando o consumo energético por tipos de fontes
(primárias e secundárias), por setores da economia (industrial, comercial,
residencial, etc.), entre outras formas, de acordo com o interesse de estudo. A seguir
temos um exemplo do balanço energético brasileiro de 2004.
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CONSUMO FINAL ENERGÉTICO 2004
RESIDENCIAL
12%

SERVIÇOS
34%

ENERGÉTICO
9%

AGROPECUÁRIO
5%

INDÚSTRIA
40%

Gráfico 1.3 – Consumo final energético brasileiro por setor em 2004
Fonte: [19]

A matriz energética é, em suma, a representação de balanços energéticos ao
longo do tempo, envolvendo o passado (informações consolidadas), o presente
(informação em formação e monitoradas) e o futuro (informações obtidas por meio
de extrapolações e uso de técnicas específicas, tais como construção de cenários).
Portanto, a matriz energética faz uma representação integrada e quantitativa
relacionada à oferta, transformação e uso da energia. Com ela, faz-se possível ter
uma visão adequada acerca do panorama energético de uma região. A análise do
comportamento da matriz energética ao longo do tempo representa um instrumento
fundamental para orientar o planejamento das ações que devem ser implementadas
para garantir a produção e o uso adequados da energia.

OFERTA INTERNA DE ENERGIA NO BRASIL EM 2005

PRODUTOS DA CANA
14%

OUTRAS
RENOVÁVEIS
3%

PETRÓLEO
39%

LENHA
13%

ENERGIA
HIDRÁULICA
15%

URÂNIO
1%

CARVÃO
MINERAL

GÁS NATURAL
9%

Gráfico 1.4 – Oferta interna de energia no Brasil em 2005
Fonte: [19]
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A matriz energética pode auxiliar na compreensão do consumo de energia de
uma região através da identificação dos tipos de fontes energéticas primárias e
secundárias que são utilizadas e seus respectivos usos.
Quanto ao balanço energético, caso seja do interesse da análise, pode ser
direcionado para abordar um setor específico da economia. Assim, suas informações
podem sintetizar, por exemplo, o consumo de energia desmembrado por fonte
energética. O Gráfico 1.5 e a Tabela 1.1 representam os dados do balanço do setor
residencial brasileiro de 2004.

Gráfico 1.5 –Consumo de energia por fonte do setor residencial em 2004
Fonte: [19]

Tabela 1.1 – Consumo de energia por fonte do setor residencial em 2004

SETOR RESIDENCIAL
Fonte de energia
Consumo (103 TEP)
Gás natural
181
Lenha
8074
GLP
5828
Querosene
13
Eletricidade
6758
Carvão vegetal
503
TOTAL
21357
Fonte: [19]
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Para o setor comercial, temos os seguintes dados compilados de 2004:

Gráfico 1.6 – Consumo de energia por fonte no setor comercial em 2004
Fonte: [19]

Tabela 1.2 – Consumo de energia por fonte do setor comercial em 2004

SETOR COMERCIAL
Fontes de energia
Consumo 103 (TEP)
Gás natural
216
Lenha
71
Óleo diesel
103
Óleo combustível
142
GLP
284
Eletricidade
4307
Carvão vegetal
66
TOTAL
5189
Fonte: [19]
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1.2.2 Aplicação do balanço e da matriz para outros recursos
Balanço e matriz são ferramentas que auxiliam na identificação dos recursos
energéticos que estão sendo utilizados de forma a permitir a construção de
projeções futuras, através da composição de diferentes cenários. Em particular, o
instrumento destinado ao balanço poderia ser expandido e aplicado também para
outros recursos além do energético, beneficiando a compreensão do consumo dos
recursos naturais de forma mais ampla. Além disso, ao invés de abordá-lo em
macrorregiões, poderiam ser aplicados em situação microlocal, como por exemplo,
em um empreendimento residencial ou comercial.
Dessa forma, pode-se incorporá-los ao estudo descrito nessa dissertação,
auxiliando na identificação da composição e análise do consumo dos recursos
naturais. Mais especificamente, poderíamos incorporar o conceito de balanço
associado à energia, água, e materiais. Sendo assim, teríamos os seguintes
balanços:
•

Balanço de energia do empreendimento: distribuição porcentual e
quantitativa dos tipos de energias consumidos no empreendimento e
distribuição porcentual e quantitativa das energias com ênfase nos
processos realizados.

•

Balanço de água do empreendimento: distribuição porcentual e
quantitativa do uso da água por processo.

•

Balanço de material: distribuição porcentual e quantitativa dos tipos de
materiais (vidro, plástico, papel, orgânico, etc.) consumidos no
empreendimento e distribuição porcentual e quantitativa das energias
com ênfase nos processos realizados.
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1.3 BALANÇO DOS FLUXOS DE ENERGIA E MATÉRIA
1.3.1 Conceito
De acordo com a UNEP [10], a produção mais limpa é a aplicação contínua
de uma estratégia ambiental preventiva e integrada, nos processos produtivos, nos
produtos e nos serviços, para reduzir os riscos relevantes aos seres humanos e ao
meio ambiente.
No setor industrial, a Produção Limpa destaca-se por apresentar em sua
teoria conceitos relacionados ao desenvolvimento sustentável, atribuindo aos
processos produtivos industriais possibilidades de melhorias ambientais. Para isso, a
Produção Limpa enfoca as entradas dos insumos – materiais, água, energia – e
saídas – produtos, resíduos – com a intenção de inserir modificações que permitam
à indústria minimizar ou eliminar agressões ambientais inicialmente consideradas
inerentes aos processos produtivos. Ou seja, a Produção Limpa destina-se ao
estudo de melhorias ambientais de processos produtivos industriais.
Em particular, a “Prevenção de resíduos na fonte e economia de água e
energia” [13] destaca-se como uma teoria desenvolvida e empregada em estudos
voltados para esse fim. Em sua metodologia há uma ferramenta prática, denominada
Balanço do Fluxo de Energia e Matéria, que auxilia na realização de uma síntese do
uso dos recursos naturais e da geração de resíduos.

1.3.2 Aplicação do balanço do fluxo de energia e matéria em
empreendimentos comerciais e residenciais
Apesar do estudo dessa dissertação não focar o setor industrial, as linhas
gerais da metodologia voltada para a Produção Limpa mostraram-se muito
adequadas para serem aplicadas no modelo de Tratamento de Integração de
Energia Elétrica e Recursos Naturais, pois o uso dos recursos naturais em
empreendimentos residenciais e comerciais pode ser analisado através dos
processos e serviços existentes para o atendimento das necessidades humanas e
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conforto. Podemos, então, avaliar o uso dos recursos naturais através de seus fluxos
de entradas e saídas nesses “processos produtivos”.
Para tal, garantindo ainda validade em sua aplicação, esse balanço necessita
de adequações em sua proposta original. Em linhas gerais, temos a mudança do
ambiente investigativo: ao invés do setor industrial, será aplicado em um
empreendimento residencial ou comercial.
O Balanço dos Fluxos de Energia e Matéria contribuiria, então, para a
descrição do uso da energia elétrica e dos recursos naturais no empreendimento,
permitindo a posterior realização da integração dos mesmos. Esse balanço seria o
primeiro passo da metodologia proposta, contabilizando-se as entradas de recursos
e saídas de resíduos gerados nos processos do empreendimento.

1.4 RECURSOS NATURAIS E INFRA-ESTRUTURA
1.4.1 Introdução
Para que uma determinada região se desenvolva, devem ser considerados
diversos componentes de sua infra-estrutura, dentre os quais destacam-se a
energia, as telecomunicações, a água e o saneamento básico, incluindo o
tratamento de resíduos. Estes componentes são responsáveis por mais de 90% dos
investimentos em infra-estrutura efetuados pelos países em desenvolvimento. [20]
Dada a relevância para esse estudo dos recursos naturais, principalmente
referentes aos componentes da infra-estrutura de uma região, tais componentes são
abordados a seguir, com ênfase nas suas características para a sustentabilidade.

1.4.2 Energia
A energia, entendida como um dos componentes básicos da infra-estrutura, é
um elemento necessário para o desenvolvimento [21]. Em todas as atividades
humanas há o envolvimento do consumo de energia nas suas mais variadas formas.
Para a energia tornar-se útil para a atividade ou para o atendimento de uma
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necessidade humana, faz-se necessária a transformação de recursos para um uso
final. Nessas etapas de transformações, incluindo o uso final, há a geração de
impactos ambientais, em maior ou menor nível, dependendo dos recursos naturais
utilizados e das transformações executadas.
A Tabela 1.3 apresenta exemplos da relação entre produção e uso de energia
e impactos ambientais.
Tabela 1.3 – Impactos ambientais relacionados com energia

Relação com energia
Queima de combustíveis fósseis
Uso da energia na indústria e no transporte
Fonte: [4]

Impactos ambientais
Aquecimento por efeito estufa
Chuva ácida
Poluição urbana do ar

Dessa forma, a análise e a compreensão dos impactos associados às
transformações de energia permitem formular soluções destinadas a restabelecer o
equilíbrio no meio ambiente [4]. Algumas das soluções energéticas voltadas ao
desenvolvimento sustentável seguem as seguintes linhas de referência básica [3]
[22]:
•

Alcançar uma matriz renovável em longo prazo, através da diminuição
do uso de combustíveis fósseis (carvão, óleo, gás) e o aumento do uso
de tecnologias e combustíveis renováveis.

•

Aumentar a eficiência do setor energético desde a produção até o
consumo.

•

Efetuar mudanças no setor produtivo como um todo, voltadas ao
aumento de eficiência no uso de materiais, transporte e combustíveis.

•

Incentivar o desenvolvimento tecnológico do setor energético no
sentido de buscar alternativas ambientalmente benéficas. Isso inclui
também melhorias nas atividades de produção de equipamentos e
materiais para o setor, e de exploração de combustíveis.

•

Estabelecer políticas energéticas para favorecer a formação de
mercados para tecnologias ambientalmente benéficas e penalizar as
alternativas não sustentáveis.

•

Incentivar o uso de combustíveis menos poluentes.
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1.4.3 Água
A água, recurso natural essencial à vida, desponta como um dos principais
fatores limitantes, tanto para assegurar o crescimento da maioria das atividades
econômicas, como para garantir a melhoria nas condições básicas de saúde. [6]
No entanto, as ações humanas estão alterando profundamente as fases do
ciclo hidrológico e a qualidade da água, comprometendo sua disponibilidade para
atender a demanda populacional futura. Dentre essas ações, podemos citar como
principais: desmatamento e alteração da cobertura vegetal, ocupação do solo,
presença de reservatórios artificiais, alterações causadas pelo efeito estufa. [23]
Nesse sentido, a implementação de medidas que evitem a má gestão do uso
da água, criando mecanismos eficientes para combater a escassez, má qualidade e
desperdício – estima-se uma perda média de 40% no abastecimento brasileiro – são
indispensáveis para a garantia do desenvolvimento [24]. Não somente no Brasil,
mas em nível mundial, há o desafio de abastecer a população com quantidade e
qualidade adequada.
No Brasil, a gestão desse recurso procura garantir o desenvolvimento do país
seguindo alguns princípios recomendados mundialmente pela UNESCO [25]:
descentralização, participação e integração. Esses princípios estão incorporados
atualmente na Política Nacional de Recursos Hídricos [26], bem como nas diversas
atividades relacionadas aos Comitês de Bacias Hidrográficas, como, por exemplo,
nas audiências públicas para participação e integração dos atores sociais
relacionados ao assunto.

1.4.4 Tratamento de resíduos sólidos urbanos
A

enorme

produção

de

resíduos

associada

ao

atual

modelo

de

desenvolvimento é, hoje, uma das principais questões enfrentadas em nível global e
local [27]. O tratamento dos resíduos é um componente da infra-estrutura para o
desenvolvimento de uma região, principalmente devido à sua relação com a água e
com a energia, isso sem mencionar as questões de saúde pública e degradação
ambiental.
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Na Tabela 1.4 estão indicados alguns problemas decorrentes da produção
indiscriminada de lixo. Neste trabalho, o termo lixo designa os produtos e materiais
utilizados no dia-a-dia da população que se tornaram velhos ou perderam seu uso
primário (original) e que, em função disto, são descartados.
Tabela 1.4 – Problemas decorrentes da produção de resíduos sólidos urbanos

Aspecto
Sanitário e
ambiental

Problemas envolvidos
• Contaminação da água pelo chorume produzido pela
decomposição da matéria orgânica.
• Contaminação do solo pelas condições favoráveis ao
desenvolvimento de fungos e bactérias.
• Poluição do ar pelas emissões de poeira, gases e mau cheiro.
• Disseminação de doenças.
• Desabamentos provocados pelo lixo jogado nas encostas e
carregado pela chuva.
• Enchentes causadas pela obstrução de rios e córregos
Social
• Lixo jogado a céu aberto atrai populações de baixa renda que, por
meio da captação e comercialização de materiais recicláveis,
buscam uma forma de sustento.
• Alta exposição dos catadores a uma gama de moléstias.
• Má qualidade de vida dos catadores.
Econômico • Elevados investimentos para recuperação de áreas e mananciais
degradados.
• Altos custos de implantação e operação de aterros que ocupam
imensas áreas, cuja vida útil se esgota rapidamente.
• Elevados gastos com saúde no tratamento de doenças
ocasionadas pela disposição inadequada do lixo.
Fonte: [5]

1.4.5 Sinergias entre recursos
Para se estabelecer as condições de sustentabilidade necessárias a uma
determinada região ou população, deve-se considerar também as sinergias
existentes entre esses componentes da infra-estrutura.
As sinergias da energia com a água e o saneamento básico são diversas.
Uma sinergia que merece destaque ocorre na geração de energia elétrica por meio
das usinas hidrelétricas, que constituem a maior parte do parque gerador de energia
elétrica do Brasil [28]. E, dada sua relevância, tem levado a uma preocupação cada
vez maior com os Usos Múltiplos da Água [29], em que atualmente não prioriza a
geração de energia elétrica como foi no passado. Outra sinergia aparece na
utilização da energia elétrica para bombeamento de água para os sistemas de
saneamento e irrigação. Nesta utilização, o cenário atual apresenta um grande
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desafio, relacionado com as perdas em cascata: os vazamentos (estimados da
ordem de 40 % a 50%) [22] e à má utilização da água, refletem-se também como
significativas perdas de energia elétrica. Por outro lado, resíduos, tanto sólidos (lixo
urbano) como líquidos (estações de tratamento de esgoto), podem ser utilizados
para produção de energia elétrica e térmica (por exemplo, processos de utilização
da biomassa para a produção de energia renovável, tais como bagaço de cana,
dejetos de animais, etc.).
Quanto à sinergia entre resíduo e água, esta é evidenciada na poluição dos
rios, mares e lençóis subterrâneos e nas enchentes e deslizamentos de terras
durante períodos de chuvas; em grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro,
são inúmeros os casos de deslizamentos durante esses períodos, geralmente com
vítimas fatais. Os resíduos podem agir como causadores ou potencializadores
desses e de outros problemas.
Tabela 1.5 – Sinergias entre recursos

Recursos

Sinergias

Energia e água

• Utilização de potencial hidráulico para geração de energia
elétrica.
• Utilização da água para produção de vapor e para
resfriamento nas termelétricas a vapor.
• Produção de energia elétrica utilizando resíduos das
estações de tratamento de esgoto.
• Utilização de energia para bombeamento em sistemas de
irrigação e abastecimento.
• Poluição dos rios.
• Dificuldades para expansão do saneamento.
• Enchentes e deslizamentos.
• Geração de resíduos em toda a cadeia produtiva
energética.
• Produção de energia através da biomassa proveniente de
resíduos.

Água e resíduos
Energia e resíduos

Fonte: [3]
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1.5 EFICIÊNCIA E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
1.5.1 Introdução
A manutenção da conservação de recursos naturais e o aumento da eficiência
dos processos de transformações desses recursos representam um caminho a ser
seguido para o desenvolvimento em um modelo sustentável. Atualmente, podem ser
encontradas diversas soluções que incorporam aspectos sustentáveis no uso dos
recursos naturais, soluções essas que vão desde pequenas ações isoladas até
campanhas de conscientização nacionais, em alguns casos até internacionais, com
apoio e incentivos governamentais. A seguir são apresentadas possíveis soluções
para os componentes da infra-estrutura energia, água e tratamento do resíduo.

1.5.2 Energia
Para o componente energia, podem ser citadas algumas alternativas gerais
voltadas para a conservação e eficiência [30]:
•

Substituição de energético através de análise do uso final do consumo
da energia.

•

Melhoria da eficiência de processos que envolvam consumo de
energia.

•

Melhoria de eficiência de usinas hidrelétricas existentes através da
repotencialização de seus equipamentos.

•

Gerenciamento pelo Lado da Demanda (GLD).

•

Incorporação na legislação de medidas voltadas para o uso racional
dos recursos energéticos como, por exemplo, mudanças tarifárias e
inclusão de incentivos.

•

Pesquisa de novas alternativas direcionadas para a conservação e
eficiência dos recursos energéticos.

•

Programas governamentais de educação para sensibilização da
população.
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Quanto aos programas governamentais de eficiência e conservação
existentes no Brasil para energia, podem ser citados o PROCEL e o CONPET,
resumidos a seguir.

1.5.2.1 Programas de eficiência e conservação de energia

PROCEL [31]
O objetivo do PROCEL – Programa Nacional de Conservação de Energia
Elétrica – é promover a racionalização da produção e do consumo de energia
elétrica, para que se elimine o desperdício e se reduzam os custos e os
investimentos setoriais.
O PROCEL foi criado em dezembro de 1985 pelos ministérios de Minas e
Energia e da Indústria e Comércio, e é gerido por uma secretaria executiva
subordinada à Eletrobrás. Em 18 de julho de 1991, o PROCEL foi transformado em
programa de governo, tendo sua abrangência e responsabilidade ampliadas.
O Programa utiliza recursos da Eletrobrás e da Reserva Global de Reversão –
RGR – fundo federal constituído com recursos das concessionárias, proporcionais
ao investimento de cada uma. Utiliza, também, recursos de entidades internacionais.
O PROCEL estabelece metas de redução de conservação de energia que são
consideradas no planejamento do setor elétrico, dimensionando as necessidades de
expansão da oferta de energia e da transmissão. Dentre elas, destacam-se:
•

Redução nas perdas técnicas das concessionárias.

•

Racionalização do uso da energia elétrica.

•

Aumento da eficiência energética em aparelhos elétricos.

O PROCEL atua basicamente nas seguintes áreas: educacional (programa
PROCEL nas escolas), serviço público (iluminação pública, prédios públicos, no
saneamento e em gestão energética municipal), etiquetagem de equipamentos
eficientes, premiações para projetos e ações de combate ao desperdício e uso
racional da eletricidade, setor residencial, setor comercial, setor de serviços e setor
industrial.
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CONPET [32]
O CONPET foi instituído por decreto federal em 1991, como Programa
Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural.
Seu principal objetivo é incentivar o uso eficiente destas fontes de energia não
renováveis no transporte, nas residências, no comércio, na indústria e na
agropecuária. Para ser implementado, seguiu as mesmas diretrizes do PROCEL.
O programa estabelece, com o apoio da Petrobrás, convênios de cooperação
técnica

e

parcerias

com

órgãos

governamentais,

não-governamentais,

representantes de entidades ligadas ao tema e também organiza e promove
projetos. As ações do programa para racionalização do uso dos derivados do
petróleo e do gás natural contribuem na articulação de estratégias econômicas,
ambientais e institucionais. Seu engajamento também engloba programas de
etiquetagem de equipamentos eficientes e o CONPET na escola, na área de
educação.
Além desse programas, o Brasil tem o PROINFA, uma linha de incentivo às
fontes alternativas, como descrito a seguir.

1.5.2.2 Programa de incentivo às fontes alternativas [33]
O PROINFA é um importante instrumento para a diversificação da matriz
energética nacional, garantindo maior confiabilidade e segurança ao abastecimento.
O programa, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, estabelece a
contratação de 3.300 MW de energia no sistema interligado nacional, produzidos por
fontes eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), sendo 1.100 MW
de cada fonte.
Criado em 26 de abril de 2002, pela Lei nº 10.438, o PROINFA foi revisado
pela Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003, que assegurou a participação de
um maior número de estados no programa, o incentivo à indústria nacional e a
exclusão dos consumidores de baixa renda do pagamento do rateio da compra da
nova energia.
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1.5.2.3 Barreiras para a conservação de energia
Apesar dos vários incentivos governamentais, o Brasil ainda apresenta
barreiras que dificultam o êxito total que a conservação de energia poderia alcançar.
Dentre elas, podemos citar barreiras técnicas e econômicas; barreiras relacionadas
aos produtores, distribuidores e fabricantes de equipamentos; barreiras relacionadas
aos consumidores; barreiras sociais, políticas e institucionais. [3]. Ressaltam-se,
para esse estudo, as barreiras relacionadas aos consumidores: falta de informação,
dificuldade de investimentos iniciais, indiferença, falta de apoio, instabilidade
econômica.

1.5.3 Água
A Declaração de Dublin, oriunda da Conferência Internacional sobre Água e
Meio Ambiente, realizada em Dublin, em 1992, evidencia que:
A escassez e o desperdício da água doce representam sérias e crescentes
ameaças ao desenvolvimento sustentável e à proteção ao meio ambiente. A
saúde e o bem estar do homem, a garantia de alimentos, o desenvolvimento
industrial e o equilíbrio dos ecossistemas estarão sob risco se a gestão da
água e do solo não se tornarem realidade na presente década, de forma
bem mais efetiva do que tem sido no passado. [34]

Sendo assim, fazer a gestão do recurso hídrico implica em prover a água [35]:
•

Na quantidade necessária.

•

Com qualidade compatível a seus usos.

•

No local em que se faz necessária.

•

Com distribuição temporal adequada aos usos.

•

Com garantia compatível a seus usos.

•

Em condições economicamente viáveis.

•

De forma sustentável.

Para isso, destacam-se como principais medidas necessárias para enfrentar o
desafio de abastecer a população futura com água em quantidade e qualidade
adequadas [3]:
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•

Gestão da Demanda: aplicação de medidas que visem ao uso racional
da água, de forma a minimizar o desperdício. Ações que abordem a
eliminação das perdas por vazamento nos dutos e encanamentos e o
aprimoramento da tecnologia de uso final, tornando-a mais eficiente.

•

Gestão do Suprimento: através de políticas e ações destinadas a
identificar, desenvolver e explorar, de forma eficiente e sustentável,
novas

fontes

de

água,

novos

processos

e

tecnologias

de

aproveitamento dessas fontes, além de também aplicar esses novos
conhecimentos na exploração das atuais fontes de água.
•

Reutilização da Água: para finalidades específicas, sem comprometer a
qualidade necessária para cada finalidade.

•

Redução das emissões de gases causadores do efeito estufa, cujo
efeito tem sido um dos responsáveis por alterações no balanço hídrico.

•

Gerenciamento integrado das águas de mananciais, compartilhado por
dois ou mais países.

1.5.4 Gerenciamento do resíduo
O atual modelo de desenvolvimento é responsável pela produção de uma
enorme quantidade de resíduos. Estima-se que a população mundial esteja gerando
3 bilhões de toneladas de lixo por ano. [3]. Nesse sentido, o conceito de poluição
zero tem estado presente em estudos e novas propostas desenvolvidas pelas
indústrias. Poluição zero consiste na redução de poluentes a níveis próximos de
zero, por meio da recuperação e reutilização de resíduos da própria indústria, da
venda de resíduos como insumos para outras indústrias, da utilização da energia e
recursos renováveis, do aumento da vida útil de produtos e, principalmente, da
atuação sobre toda a cadeia de ciclo produtivo [36].
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Gráfico 1.7 – Tendência da geração de resíduos industriais
Fonte: [36]

Outra estratégia para o tratamento de resíduo envolve o gerenciamento
integrado de resíduos, que apresenta uma característica importante: a priorização de
ações, conhecida como política dos 3 Rs – “Reduzir, Reutilizar e Reciclar”´[37],
antes da disposição final. Segundo essa política, existe um critério de hierarquização
e uma opção não deve ser considerada antes da anterior ter se esgotado. De uma
maneira simples, a reciclagem não deve ser levada em consideração até que todas
as possibilidades de utilização tenham se esgotado.

Figura 1.1 – Política dos 3Rs
Fonte: [38]
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Na Figura 1.2 está apresentado um diagrama ilustrativo do gerenciamento
integrado de resíduos, no qual os aspectos de coleta, transporte e tratamento dos
resíduos estão demonstrados, ou seja, o gerenciamento integrado de resíduos leva
em consideração o sistema de forma completa, visando a combinar diferentes
soluções disponíveis, usando as tecnologias compatíveis com a realidade.

Figura 1.2 – Diagrama esquemático do Gerenciamento Integrado de Resíduos
Fonte: [12]

1.6 INTEGRAÇÃO DE RECURSOS
1.6.1 Introdução
Conforme exposto no tópico 1.4 RECURSOS NATURAIS E INFRAESTRUTURA, diversos são os recursos envolvidos e grande é a necessidade de se
estabelecer

projetos

de

infra-estrutura,

com

o

objetivo

de

se

atingir

a

sustentabilidade. No entanto, devido às sinergias, não é possível analisar um
recurso isolado de outro, ou ainda, não é possível desenhar um projeto sem
conhecer seu impacto nos demais recursos. Além disso, para que se possa atingir a
aceitabilidade das soluções apresentadas, é necessário também tratar os conflitos
existentes entre as necessidades e os desejos, que, invariavelmente, aparecerão.
As melhores soluções de projetos de infra-estrutura devem estar baseadas em uma
análise integrada da questão e num processo participativo que reúna instituições
governamentais e privadas.
Nesse sentido, a análise integrada da questão permite um enfoque
multidisciplinar e o melhor aproveitamento das sinergias existentes; a participação
das instituições governamentais deve ser orientada para priorizar os resultados
socialmente desejáveis em consonância com alguns participantes privados
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representantes da sociedade e em contraponto à visão econômica dos participantes
privados investidores; a decisão participativa, envolvendo todos os interessados e
envolvidos, por meio de audiências públicas, por exemplo, permitirá que se garanta
a aceitabilidade das soluções.
Em particular, dentro desse contexto de necessidade de integração, o
planejamento energético tem evoluído para o desenvolvimento de modelos, como o
Planejamento Integrado de Recursos, que estão voltados a incorporar, mais
adequadamente, as novas diretrizes voltadas ao uso final, à eficiência energética, à
questão ambiental e à decisão participativa.

1.6.2 Planejamento integrado de recursos
A metodologia do Planejamento Integrado de Recursos (PIR) está relacionada
com a conscientização de que o uso da energia, de certa forma, reflete o nível de
desenvolvimento de uma localidade. Mas, ao mesmo tempo, fazer uso da energia
também está inevitavelmente vinculado a causar impactos no meio ambiente. Assim,
realizar um simples acréscimo na oferta de energia com o objetivo de melhoria de
qualidade de vida, sem uma cuidadosa avaliação de impactos ambientais, pode
acarretar conseqüências significativas para as gerações futuras.
Portanto, o PIR resultou da necessidade de um novo paradigma de
planejamento que considerasse as questões sociais e as questões ambientais de
forma integrada durante a realização do planejamento e não a posteriori.
Em termos gerais, o PIR pode ser entendido como o processo que efetua o
exame de todas as opções factíveis, no tempo e na geografia, para se responder à
questão de demanda de energia, selecionando as alternativas que melhor possam
garantir a sustentabilidade socioeconômica e ambiental do desenvolvimento [21].
Assim, além de serem avaliados projetos convencionais de geração de energia, são
considerados no estudo aqueles que contemplem a eficiência energética e o
gerenciamento do consumo. O objetivo é garantir que os usuários do sistema
recebam energia contínua e de boa qualidade, considerando aspectos técnicos,
econômicos e socioambientais.
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Neste sentido, o PIR difere do planejamento convencional ao incorporar
conceitos vinculados ao desenvolvimento sustentável, podendo ser caracterizado
como um aprimoramento em relação ao convencional, tornando-se uma ferramenta
para o desenvolvimento sustentável. Sendo assim, o PIR executa uma abordagem
segundo a consideração integrada de [39]:
•

Inclusão de todas as opções de recursos energéticos em um dado
empreendimento (mesmo que, à primeira vista, algumas opções
pareçam desfavoráveis).

•

Análise dos lados da oferta e da demanda para o atendimento de
necessidades humanas, considerando ambos os recursos, de forma
imparcial, no planejamento energético.

•

Análise de recursos sob uma perspectiva holística (na qual aspectos
ambientais, sociais e políticos são tão importantes à caracterização de
um recurso quanto aspectos econômicos).

•

Inclusão formal, na avaliação e tomada de decisão em um determinado
empreendimento, de todos os agentes envolvidos e interessados no
processo, sejam eles geradores, investidores, grupos populacionais
diretamente afetados ou a sociedade como um todo.

•

Busca do desenvolvimento sustentável, através da proposição de
novos paradigmas em relação à obtenção e à utilização da energia,
bem como o equacionamento de pressão sobre os sistemas ambiental
e social.

Assim, o PIR, mais do que uma metodologia ou simples busca de solução, é
um processo que permite procurar o uso mais racional dos serviços de energia,
considerar a conservação de energia como recurso energético, utilizar o enfoque
dos usos finais para determinar o potencial de conservação, e promover
planejamento com maior eficiência energética e adequação ambiental.
Na Figura 1.3 apresenta-se simplificadamente o diagrama do processo do
PIR.
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Figura 1.3 – Processo do Planejamento Integrado de Recursos
Fonte: [21]

1.6.3 Modelo para integração de recursos energéticos
Em linhas gerais, os pontos relevantes de um modelo baseado em Integração
de Recursos com enfoque energético são [40]:
•

Inserção do conhecimento amplo da localidade a ser atendida ou
afetada

pela

alternativa

energética

como

fator

balizador

do

planejamento energético.
•

Inserção da participação da sociedade, trazendo para o âmbito do
planejamento, além de elementos objetivos, as subjetividades sociais e
ambientais,

públicas

e

privadas,

a

que

os

empreendimentos

energéticos estarão sujeitos no processo de licenciamento, melhorando
sua aceitabilidade.
•

Inserção das metas e necessidades dos Envolvidos-Interessados como
elementos concretos do planejamento energético.

•

Consideração das possibilidades tecnológicas e energéticas para
provisão de energia segundo uma ampla caracterização técnica,
econômica, social, política e ambiental das mesmas.
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•

Avaliação, classificação e balizamento da escolha das alternativas
energéticas através da Análise de Custos Completos (ACC), a partir da
consideração a priori das dimensões técnica, econômica, social,
ambiental e política.

•

Busca, a cada momento, do menor custo completo, permitindo um
caminho de melhor aceitação geral pelos Envolvidos-Interessados do
processo.

•

Avaliação dos impactos positivos e negativos decorrentes do plano
proposto a cada intervalo considerado, afetando a avaliação,
classificação e escolhas do momento seguinte.

1.6.4 Tratamento integrado de recursos naturais em nível microlocal
As metodologias baseadas na Integração de Recursos contemplam, na
maioria dos seus estudos, uma abordagem regional mais abrangente [7] e [8]. Neste
cenário, com vistas ao planejamento energético, o PIR baseia-se na análise
integrada dos recursos disponíveis de oferta e de demanda. Além disso, busca
inserir a participação de interessados e envolvidos e também incluir previamente as
dimensões ambiental e social. Ou seja, há na integração a consideração de
princípios de sustentabilidade durante o processo do planejamento.
Nesse sentido, a metodologia desenvolvida de Tratamento Integrado de
Energia Elétrica e Recursos Naturais baseia-se no PIR. Porém, para alcançar o
objetivo dessa dissertação, fazem-se necessárias as seguintes modificações e
adequações:
•

Realizar a integração de recurso em um nível microlocal, analisando
um empreendimento do setor residencial ou comercial.

•

Ao invés de um planejamento regional, apresentar como meta da
realização da integração o uso racional dos recursos naturais no
empreendimento.

45
•

No lugar de uma análise de planejamento estratégico de longo prazo,
prover um enfoque temporal de curto/médio prazo no nível operacional
dos processos do empreendimento.

•

Integrar recursos naturais analisando, além da contribuição energética,
outras finalidades.

Nesse sentido, as quatro dimensões – econômica, ambiental, política e social
– inerentes às análises de Integração de Recursos devem apresentar indicadores
condizentes com um nível microlocal. Além disso, a adequação da metodologia
também se faz necessária no espectro de recursos naturais a serem integrados,
devendo-se considerar, além dos recursos energéticos, a água e outros.
Deve-se ressaltar também que, para cada empreendimento, têm-se
indicadores específicos para o melhor resultado da aplicação da metodologia. Esses
indicadores consideram, de forma abrangente, a especificidade dos processos
executados no empreendimento e sua localização.
Além disso, alguns empreendimentos possuem recursos que apresentam
maior relevância para o objetivo da integração do que outros. Nesse caso, direcionase a metodologia de forma a vislumbrar com maior atenção tais recursos em
detrimento dos outros. Com isso, evitam-se investigações que propiciariam
resultados menos significativos, sem perder de vista a concepção sustentável da
metodologia.
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2 METODOLOGIA DE TRATAMENTO INTEGRADO DE
ENERGIA ELÉTRICA E RECURSOS NATURAIS
2.1 INTRODUÇÃO
Nesse capítulo há a descrição da metodologia de Tratamento Integrado de
Energia Elétrica e Recursos Naturais. Como citado anteriormente, a aplicação da
metodologia destina-se a empreendimentos residenciais ou comerciais. Dessa
forma, as etapas descritas a seguir são de caráter geral, podendo sofrer adaptações
para empreendimentos específicos, através de modificações nos passos a serem
seguidos de forma consistente com a análise desejada.
Em linhas gerais, o modelo proposto apresenta as seguintes etapas:
•

Construção do balanço do fluxo de energia e matéria.

•

Análise do balanço do fluxo de energia e matéria.

•

Análise integrada dos recursos naturais.

•

Proposta consolidada final.

2.2 ETAPAS DO MODELO DE TRATAMENTO INTEGRADO DE ENERGIA
ELÉTRICA E RECURSOS NATURAIS
2.2.1 Construção do balanço do fluxo de energia e matéria
O Tratamento Integrado de Energia Elétrica e Recursos Naturais inicia-se a
partir do reconhecimento dos recursos utilizados e resíduos gerados nos processos
e serviços existentes no empreendimento. Para tal, utiliza-se nessa etapa o Balanço
do Fluxo de Energia e Matéria, sendo esse um instrumento que permite a realização
da síntese dos recursos naturais utilizados nos processos e serviços do
empreendimento. Nesse sentido, o Balanço do Fluxo de Energia e Matéria tem o
objetivo de explicitar o consumo de recursos que ocorre nos processos e serviços
através dos fluxos de entradas e saídas de energia e matéria. Sendo assim, analisase o uso dos recursos nas etapas dos processos e serviços existentes no
empreendimento, relacionando a quantidade de cada recurso utilizado em cada
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etapa do processo. Ao finalizar o balanço, é possível identificar e avaliar nas etapas
seguintes as perdas e os desperdícios, além de colher subsídios que auxiliam a
orientação para obtenção de melhorias ambientais.
O primeiro passo para a Construção do Balanço do Fluxo de Energia e
Matéria constitui-se na identificação do empreendimento a ser estudado. Para isso,
deve-se descrever suas características, tipo de empreendimento, informações de
sua localização, legislação ambiental aplicável e características geográficas, como
aspectos físicos (região, relevo, clima) e recursos naturais disponíveis (quedas de
água, índice pluviométrico, nível de incidência solar, análise dos ventos, presença de
água subterrânea, fontes geotérmicas, etc.).
Uma vez caracterizado o empreendimento, estabelece-se em seguida os
critérios ambientais para o estudo. Deve-se ressaltar quais os objetivos a serem
alcançados, sendo estes apresentados e registrados na Tabela 2.1 – Objetivos do
Estudo. Cada estudo terá uma lista de objetivos específica, de acordo com as metas
ambientais estabelecidas para serem atingidas.
Como podem existir diversos objetivos, é conveniente estabelecer um critério
de prioridade que permita um melhor direcionamento para a análise. Isso pode ser
obtido através de uma valoração dos objetivos, utilizando-se, por exemplo, de
critérios de importância. Essa valoração das prioridades dos objetivos deve ser
realizada pelos executores do estudo e os critérios podem ser registrados na Tabela
2.2 – Critérios de Importância, descrevendo os significados e as prioridades de cada
critério.

TABELA XXX DETERMINAÇÃO DOS OBJETIVOS DO ESTUDO
Tabela 2.1 – Objetivos do estudo (modelo)
NUM DE
ORDEM
1
2
3
4

Fonte: [13]

OBJETIVOS PROPOSTOS OU DESEJADOS

CÓD DE
PRIORIDADE
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Tabela 2.2 – Critérios de importância (modelo)
CÓD DE
PRIORID SIGNIFICADO OU DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO
1
MUITO IMPORTANTE
2
IMPORTANTE
3
POUCO IMPORTANTE
4
IRRELEVANTE
Fonte: [13]

O próximo passo destina-se à identificação dos processos e serviços
existentes no empreendimento. Para isso, o empreendimento deve ser observado
através de seus processos e serviços internos que apresentam entradas de
diferentes insumos (recursos) e saídas de resíduos. São consideradas como
ENTRADAS: matéria-prima, produto químico, água, energia, equipamentos e outros;
SAÍDAS são consideradas: resíduo orgânico, resíduo inorgânico, água com resíduo
e outros. A Figura 2.1 ilustra um exemplo de ENTRADAS e SAÍDAS de
empreendimento.

MATÉRIA-PRIMA
PRODUTO QUÍMICO

RESÍDUO ORGÂNICO
EMPREENDIMENTO

ÁGUA
ENERGIA
EQUIPAMENTOS

RESÍDUO INORGÂNICO
PROCESSOS
E
SERVIÇOS

ÁGUA COM RESÍDUO
OUTROS

OUTROS

Figura 2.1 – Uso dos recursos nos processos e serviços de um empreendimento
Elaborada pelo autor

Em última análise, qualquer atividade existente no empreendimento que, para
ocorrer, necessite do consumo de recursos naturais e/ou gere algum tipo de resíduo,
pode ser considerada como processo ou serviço, e pode ser analisada caso seja de
relevância para o estudo. Entende-se o termo processo, para essa metodologia,
como sendo a denominação de uma atividade principal do empreendimento que
envolve uso e consumo de recursos naturais. Já a denominação serviço cabe a uma
atividade auxiliar secundária que, geralmente, está presente na maioria dos
processos do empreendimento. Por exemplo, a atividade de iluminação (ou de
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conforto térmico) poderia ser denominada como serviço, pois auxilia, indiretamente,
a realização de diversas atividades principais de um empreendimento.
Um

processo

pode

ser

realizado

de

maneiras

diferentes

(tipos),

apresentando, por conseqüência, diferentes níveis de consumo de recursos. Sendo
assim, é preciso identificar quais são esses tipos e, após essa identificação, deve-se
decidir qual o tipo que será avaliado. Para isso, analisa-se de forma qualitativa cada
tipo existente, registrando as informações na Tabela 2.3, contemplando os seguintes
tópicos:
•

Quantidade de recursos naturais utilizados.

•

Possibilidade de intervenção no processo.

•

Diversidade de recursos naturais utilizados.

Tabela 2.3 – Processos e serviços do empreendimento (modelo)
PROCESSOS E SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PROCESSO

MENOR
TIPOS CUSTO

1

1A
1B
1C
1D

2

2A
2B

3

3A

MAIOR CONSUMO
DE RECURSOS
INT
EXT

POSSIB
MODIF

MP

RECURSOS UTILIZADOS
ÁGUA ENERGIA PROD QUIM

OUTROS

Elaborada pelo autor

Para a decisão do tipo de cada processo, deve-se correlacionar o grau de
relevância dado através dos Critérios de Importância com a avaliação qualitativa dos
tópicos anteriores. No estudo de caso, descrito no próximo capítulo, será
apresentada uma tabela para ilustrar essa avaliação.
Uma vez escolhido o tipo de cada processo (A, B ou C) a ser estudado,
devem ser identificadas as etapas existentes em cada um deles, configurando um
“fluxo produtivo”, como na Figura 2.2, abaixo:

ETAPA 1

ETAPA 2

Figura 2.2 – Etapas de um Processo
Elaborada pelo autor

ETAPA 3

ETAPA 4
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Após a construção dos ”fluxos produtivos”, encandeando as etapas existentes
em cada processo, deve-se então identificar as ENTRADAS de recursos naturais e
as SAÍDAS de resíduos para cada etapa. Para isso, a Tabela 2.4 deve ser
preenchida de forma a explicitar os recursos utilizados, as fontes de energia e
equipamentos utilizados (ENTRADAS) e os resíduos gerados (SAÍDAS).

Tabela 2.4 – Fluxo de um processo (modelo)

Elaborada pelo autor

Com a identificação qualitativa das ENTRADAS e SAÍDAS, deve-se passar
para a fase de quantificação. No caso das ENTRADAS, faz-se necessário
desenvolver inicialmente três tabelas, sendo uma para cada um dos recursos: água,
energia e material.

Tabela 2.5 – Entrada: qualificação e quantificação de água (modelo)
USOS
ETAPA
QTDE
LAVAGEM
AQUEC
SOLVENTE

Fonte: [13]

OUTROS

51
Tabela 2.6 – Entrada: qualificação e quantificação de energia (modelo)
USOS
ETAPA

QTDE (kWh)

FONTE

TRANSP

REFRIG

AQUEC

OUTROS

Fonte: [13]
TAB. XXX

ENTRADA: QUALIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

Tabela 2.7 – Entrada:
qualificação
e quantificação
de matéria-prima
e produtoQUÍMICO
químico (modelo)
ENTRADA:
QUALIFICAÇÃO
E QUANTIFICAÇÃO
DE PRODUTO
ETAPA

MATÉRIA

QUANTIDADE
ADQUIRIDA
GASTA

TIPO
ARMAZEN

TEMPO
ARMAZEN

PERDA
MENSAL

Fonte: [13]

Para a construção dessas tabelas, deve-se considerar que:
•

As quantidades alocadas de material e água devem estar na mesma
unidade de massa. (Por exemplo: kg ou tonelada).

•

As quantidades de energia devem estar em uma mesma unidade
energética. (Por exemplo: kWh).

•

Deve-se escolher para todas as coletas de dados a mesma base de
tempo. (Por exemplo: entradas ocorridas na etapa em 1 dia, 1 semana,
1 mês ou 1 ano).

Encerrada a quantificação de entradas de cada etapa do processo, é preciso
consolidar as três tabelas de ENTRADAS em uma única (ver Tabela 2.8):
Tabela
2.8 – Entrada:
totalização
(modelo)
TAB. XXX
ENTRADA:
TOTALIZAÇÃO
ETAPA

TOTAL

Fonte: [13]

MP

P. QUIM

ÁGUA

OUTROS

ENERGIA

FONTE

52

Para as SAÍDAS existentes em cada etapa, o mesmo deve ser feito com os
resíduos gerados, sendo que esses são específicos para cada empreendimento.
TAB. XXX

SAÍDA DE RESÍDUOS: IDENTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE SAÍDAS
POR GRANDES CATEGORIAS, POR OPERAÇÃO, E VOLUMES

Tabela 2.9 – Saída de resíduos (modelo)
ETAPA

PRODUTO

PERDA

RESÍDUO
ORGÂNICO

RESÍDUO
INORGÂNICO

ÁGUA
RESIDUÁRIA

ENERGIA

DESCARTE
EMBALAGEM

TOTAL

Fonte: [13]

Deve-se considerar para a construção das tabelas de SAÍDAS:
•

A mesma base de tempo utilizada para as ENTRADAS.

•

As mesmas unidades de medidas das ENTRADAS.

Com a construção das tabelas de ENTRADAS e SAÍDAS de cada processo,
realiza-se então a consolidação dos dados, obtendo-se a Tabela 2.10 – Balanço do
fluxo de entrada e saída de um processo.
Após a quantificação de ENTRADAS E SAÍDAS de cada processo, deve-se
construir o Balanço do Fluxo de Energia e Matéria do empreendimento,
consolidando todas as informações de ENTRADAS e SAÍDAS dos processos, como
no exemplo da Tabela 2.11 – Balanço de fluxo de energia e matéria do
empreendimento (modelo).

53
Tabela 2.10 – Balanço do fluxo de energia e matéria de um processo (modelo)
ETAPA
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
PRODUTO DA ETAPA ANTERIOR
MATÉRIA-PRIMA
E
MP PERECÍVEL
N
MP NÃO PERECÍVEL
T
DETERGENTE
R
PRODUTO DE LIMPEZA
A
RESÍDUO REUSO/RECICLAGEM
D
FLUXO DE ENTRADA
A
TOTAL DE MATERIAL
S
ÁGUA
ENERGIA

S
A
Í
D
A
S

PRODUTO PARA PRÓXIMA ETAPA
PRODUTO FINAL
PERDA
RESÍDUO ORGÂNICO
RESÍDUO INORGÂNICO
RESÍDUO REUSO/RECICLAGEM
RESÍDUO ARMAZENADO
FLUXO DE SAÍDA
TOTAL DE MATERIAL

ÁGUA RESIDUÁRIA
ENERGIA
Elaborada pelo autor
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Tabela 2.11 – Balanço de fluxo de energia e matéria do empreendimento (modelo)
PROCESSO
PROCESSO 1 PROCESSO 2 PROCESSO 3 PROCESSO 4
E
N
T
R
A
D
A
S

S
A
Í
D
A
S

MATÉRIA-PRIMA
MP PERECÍVEL
MP NÃO PERECÍVEL
DETERGENTE
PRODUTO DE LIMPEZA
RESÍDUO REUSO/RECICLAGEM
FLUXO DE ENTRADA
TOTAL DE MATERIAL
ÁGUA
ENERGIA
PRODUTO FINAL
PERDA
RESÍDUO ORGÂNICO
RESÍDUO INORGÂNICO
RESÍDUO REUSO/REC
RESÍDUO ARMAZENADO
FLUXO DE SAÍDA
TOTAL DE MATERIAL
ÁGUA RESIDUÁRIA
ENERGIA

Elaborada pelo autor

Nesse momento, as informações devem ser sintetizadas de forma a permitir a
melhor visualização possível do uso dos recursos naturais nos processos existentes
no empreendimento. Além das tabelas apresentadas, pode-se explicitar os dados
através de gráficos de distribuição do uso de cada recurso por processo, tipo de
energético utilizado, entre outros. É possível também utilizar o layout do
empreendimento para alocar as quantidades consumidas de recursos em cada
processo. Essa forma de explicitação permite identificar espacialmente a posição
específica da quantidade e do tipo de recurso consumido e resíduo gerado,
auxiliando na localização de pontos relevantes para as próximas etapas.
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2.2.2 Análise do balanço do fluxo de energia e matéria
Depois da construção do Balanço do Fluxo de Energia e Matéria, a etapa
seguinte constitui-se na análise desse balanço. Para isso, deve-se utilizá-lo como
uma síntese do uso dos recursos naturais nos processos e serviços, sendo que nele
estão explicitadas as quantidades de ENTRADAS e SAÍDAS ao longo da seqüência
de etapas de cada processo. Lembrando que uso racional está relacionado com
conservação dos recursos naturais e eficiência nos processos, inicia-se então uma
fase de investigação de melhorias (melhor eficiência e conservação) do
empreendimento. Para isso, analisa-se perdas e desperdícios, pesquisa-se soluções
tecnológicas ambientalmente mais adequadas e atitudes ambientalmente corretas
que podem ser introduzidas ou modificadas nos processos do empreendimento.
Para a realização desta etapa, recomenda-se não considerar as restrições
decorrentes

da localização

do

empreendimento e,

por

conseqüência,

da

disponibilidade de recursos para etapas posteriores da metodologia. Com isso, o
resultado obtido pela pesquisa torna-se mais genérico, sendo possível a sua
posterior aplicação em empreendimentos que apresentem processos semelhantes.
Vale ressaltar que, para a análise do balanço, não é necessário seguir seus
passos em ordem seqüencial. Ao contrário dos passos seguidos de forma
cadenciada na etapa anterior da metodologia, pode-se dar início aos passos
compreendidos nessa etapa a qualquer momento.
A seguir, descreve-se cada passo da análise do balanço: análise de perdas e
desperdícios, pesquisa de tecnologias sustentáveis e pesquisa de atitudes
sustentáveis.

2.2.2.1 Análise de perdas e desperdícios
Na Análise de Perdas e Desperdícios devem ser investigadas, para cada
processo, as etapas que podem estar gerando consumos excessivos ou
desnecessários de recursos naturais. Para isso, deve-se verificar se há perdas no
transporte, desperdício durante o uso dos recursos – realização das etapas – e

56
desperdício

durante

o

não-uso

(standby)

dos

mesmos,

além

de

outras

possibilidades. Essa investigação pode ser desmembrada para os três tipos de
recursos: água, energia e materiais (matéria-prima e produtos químicos).
a) Para água
•

Perdas no transporte: vazamento de água no encanamento. Em alguns
casos pode ser verificada pela comparação do consumo registrado
pelo equipamento de medição da distribuidora de água com o valor
obtido

de

ENTRADA

de

água

no

balanço

consolidado

do

empreendimento.
•

Desperdício no uso: perdas associadas à quantidade utilizada de água
(considerando vazão e tempo de uso). Além disso, a freqüência de uso
com

subaproveitamento

da

capacidade

total

da

etapa

e

as

características do processo utilizado também podem ser fontes de
desperdício.
•

Desperdício no standby: perdas durante o período em que a etapa não
está sendo utilizada.

b) Para energia
•

Perdas no transporte: no caso da energia elétrica, perdas térmicas nos
cabos condutores da rede devido ao subdimensionamento da carga a
ser atendida ou sobrecarga. Seria identificada através de uma
discrepância ao comparar o consumo de energia elétrica registrado
pelo equipamento da distribuidora de energia elétrica com o valor
obtido no balanço consolidado.

•

Desperdício no uso: perdas associadas à quantidade utilizada de
energia (considerando potência e tempo de uso). Além disso, a
freqüência de uso com subaproveitamento da capacidade total da
etapa analisada e as características do equipamento utilizado como,
por exemplo, baixa eficiência, também podem ser fontes de
desperdício durante o uso.
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•

Desperdício

no

standby:

consumo

de

energia

elétrica

em

equipamentos nos momentos em que as etapas que os necessitem
não estejam sendo realizadas.

c) Para materiais
•

Perdas no transporte: perdas de materiais por danificação de
embalagem ou manuseio inadequado.

•

Desperdício no não-uso: perda associada à armazenagem. Descarte
de material devido ao vencimento do prazo de validade ou inutilização
do material por motivos diversos.

•

Desperdício no uso: perdas associadas à quantidade de materiais
utilizados, freqüência de uso.

•

Outros casos: descarte do material da embalagem.

2.2.2.2 Pesquisa de tecnologias sustentáveis
O outro passo a ser desenvolvido durante a Investigação de Melhorias é a
Pesquisa de Tecnologias Sustentáveis. Esse passo é uma atividade específica para
cada situação estudada. Dependendo do escopo e dos processos existentes no
local de análise, devem-se buscar as propostas existentes e consolidadas nos meios
acadêmicos e técnicos, que permitam um melhor aproveitamento dos recursos
(conservação e maior eficiência). Nesse sentido, a pesquisa deve estar direcionada
para propostas (denominadas nessa metodologia de tecnologias sustentáveis) que
propiciem melhorias dos aspectos técnicos das etapas dos processos, enfocando:
•

Análise do uso final da energia.

•

Troca de equipamentos que garantam a viabilidade das etapas
envolvidas, permitindo menores consumos de água, energia e material.

•

Troca de equipamentos com uso de fontes renováveis ou tecnologia
ambientalmente mais adequada, de forma a reduzir ou eliminar
impactos ambientais.
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•

Melhoria na eficiência do processo, tanto do ponto de vista energético
como em relação aos outros recursos.

Essas alternativas serão denominadas de tecnologias sustentáveis. Elas
englobam soluções já existentes no nível acadêmico e técnico, atendendo à
necessidade de uma determinada etapa do processo de forma mais eficiente.

2.2.2.3 Pesquisa de atitudes sustentáveis
Por fim, o último passo da Investigação de Melhorias é a Pesquisa de Atitudes
Sustentáveis. Como o passo anterior, essa também é uma atividade específica para
cada escopo. Em linhas gerais, devem-se enfocar nas etapas de cada processo
formas de viabilizar reduções no consumo dos recursos naturais utilizados, através
de mudanças de condutas dos agentes dos processos, garantindo em suas
atividades a abordagem do uso racional dos recursos, constituindo assim uma
conduta ambientalmente mais adequada do ponto de vista sustentável, denominada
nessa metodologia de atitude sustentável. Alguns exemplos:
•

Redução de desperdício através da diminuição da quantidade de uso
dos recursos. Muitas vezes, durante a análise do balanço, pode-se
considerar as quantidades que são consumidas para a etapa do
processo como desnecessárias ou superdimensionadas.

•

Redução de desperdícios através do ajuste da melhor freqüência na
realização do processo, uma vez que pode haver um “gasto fixo” de
recursos nessa realização.

•

Redução de desperdício por vencimento do prazo de validade através,
por exemplo, da redução da quantidade adquirida.

•

Reuso de recursos como, por exemplo, reuso de embalagens e reuso
de água em atividades que permitam níveis menores de qualidade.

•

Reciclagem de recursos naturais.

Do ponto de vista econômico, essas transformações nos processos através
de atitudes sustentáveis seriam consideradas as alternativas com melhores relações
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custo x benefício. Porém, sua implementação requer, na maioria das vezes,
treinamento, capacitação e sensibilização dos usuários, para alcançar os benefícios
esperados.

2.2.3 Análise integrada dos recursos naturais
Uma vez finalizada a Investigação de Melhorias, realiza-se a Análise
Integrada de Recursos Naturais, sendo executada tanto do ponto de vista interno ao
empreendimento, analisando-se as interdependências dos recursos utilizados nos
processos, como também do ponto de vista externo, na qual verifica-se a relação
dos recursos utilizados no empreendimento com o consumo de recursos fora de
seus limites de atuação direta, configurando assim as denominadas externalidades.
Como a análise integrada envolve a explicitação das interdependências entre
os recursos naturais durante seus consumos, pode-se estabelecer dois tipos de
sinergias, que foram denominadas como sinergia positiva e sinergia negativa. A
primeira refere-se à situação em que a variação de um recurso impacta diretamente
na variação de outro. Ou seja, caso haja o aumento do consumo do recurso “A”,
haverá também aumento do consumo do recurso “B”. Sendo assim, do ponto de
vista sustentável, o uso racional desses recursos com sinergia positiva é atingido
pela redução do consumo, uma vez que essa redução ocorrerá para ambos.
Já no caso da negativa, temos a variação do consumo de um recurso
inversamente relacionada com a variação de outro. Nesse caso, a redução do
consumo de recurso “A” provoca um aumento do consumo de “B”. Nesse caso, o
uso racional desses recursos deve ser estudado com mais detalhes.
A análise integrada deve considerar também que a pesquisa de melhorias
pode, eventualmente, levantar alternativas que não são excludentes (alternativas
complementares), podendo ser implantadas em conjunto, gerando assim um
resultado final mais eficaz. Além disso, a pesquisa de melhorias não considera as
restrições do empreendimento. Dessa forma, faz-se necessário restringir a análise
integrada para que, no momento da tomada de decisão, promova-se um resultado
condizente com a realidade do empreendimento.
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2.2.3.1 Integração interna
Após a triagem e classificação das alternativas para cada processo, as
excludentes devem ser agora valoradas, segundo critérios que também devem ser
definidos, com o objetivo de obter uma ordenação das alternativas, permitindo
estabelecer uma solução parcial, ou seja, a candidata a ser incorporada àquele
processo. Para isso, pode-se construir, para cada processo, uma matriz de decisão
que possibilite o cruzamento das alternativas com as dimensões relevantes com o
estudo, auxiliando a tomada de decisão. Em estudos que considerem cenários
futuros, aconselha-se o uso de uma matriz cúbica de deliberação [41]. Para a
escolha da melhor solução, devem ser avaliadas as alternativas levantadas através
de dimensões que envolvam aspectos de sustentabilidade, como, por exemplo, as
dimensões: ambiental, econômica, social e política. Além disso, para um estudo
mais detalhado, pode-se subdividir as dimensões, obtendo-se subdimensões que
avaliem pontos específicos, como subdividir em uso racional de água, energia e
material, no caso de dimensão ambiental, e custo de instalação e de operação, para
a dimensão econômica.
A Tabela 2.12 ilustra um exemplo de matriz de decisão que apresenta duas
dimensões – ambiental e econômica – e suas subdivisões para análise de três
alternativas:
Tabela 2.12 – Exemplo de matriz de decisão
ALTERNATIVA

AMBIENTAL
ECONÔMICA
USO RACIONAL
CUSTO
ÁGUA ENERGIA MATERIAL INSTALAÇÃO OPERAÇÃO

NOTA

A-1
A-2
A-3
Elaborada pelo autor

Com as dimensões definidas, são estabelecidos os critérios de importância
através de pesos (notas) para a ponderação do resultado. Depois disso, deve-se
definir os critérios de avaliação para cada dimensão, determinando valores para
cada critério.
Se o empreendimento possui mais de um processo estudado recomenda-se,
após a realização das matrizes, avaliar a ocorrência de interferência entre os
mesmos. Em situações em que não há interferência, a somatória das melhores
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soluções dos processos (soluções parciais) representará a melhor solução para o
empreendimento (solução global). Caso contrário, deve-se analisar a interferência
entre as soluções parciais dos processos para verificar a influência entre elas,
podendo essa avaliação resultar em novas soluções parciais que, quando reunidas,
representem a melhor solução global.
2.2.3.2 Integração externa (externalidades)

As externalidades também poderiam ser estudadas como um elemento
interno ao empreendimento, uma vez que a sustentabilidade apresenta-se em um
âmbito global. Mas, para facilitar a aplicação da metodologia, uma análise separada
será dedicada às mesmas.
Durante a integração interna são levantadas as melhores soluções parciais,
assim como a melhor solução global, visando ao uso mais racional dos recursos
envolvidos nos processos do empreendimento. Nesse sentido, o consumo de
recursos que ocorre nos níveis superiores (externalidades), devido tanto às entradas
de recursos quanto às saídas de resíduos, não foi levado em consideração.
Dessa forma, a integração externa enfoca a interação do empreendimento
com o meio externo, avaliando o uso e o descarte dos recursos nessa interação,
como por exemplo: execução de coleta seletiva, tipos de materiais adquiridos,
embalagens dos materiais, processos produtivos dos materiais adquiridos,
tratamento de água residuária, etc.
Geralmente as melhorias relacionadas às externalidades não são vantajosas
do ponto de vista econômico, sendo a decisão por incorporar uma atitude
sustentável, ou uma tecnologia sustentável, justificada apenas pela educação
ambiental do tomador de decisão.
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2.2.4 Proposta consolidada final
Após a integração de recursos, tanto interna quanto externa, obtém-se como
resultado a consolidação da proposta final, apresentando as soluções parciais a
serem incorporadas ao empreendimento, formando então a solução global. Com ela,
realiza-se a previsão da nova realidade de uso dos recursos através de um balanço
prévio do fluxo de energia e matéria supondo a implantação dessa solução, para
avaliação das melhorias geradas.

2.3 RESUMO DAS ETAPAS DO TRATAMENTO
ENERGIA ELÉTRICA E RECURSOS NATURAIS

INTEGRADO

DE

1. Construção do balanço de matéria e energia
1.1. Determinação das características do empreendimento.
1.2. Construção da tabela de critérios de importância e objetivos.
1.3. Identificação dos processos e serviços do empreendimento.
1.4. Identificação dos tipos de cada processo ou serviço.
1.5. Seleção do tipo de cada processo.
1.6. Identificação das etapas de cada processo.
1.7. Identificação dos recursos naturais e equipamentos utilizados (ENTRADAS)
e resíduos gerados (SAÍDAS) em cada etapa.
1.8. Quantificação dos recursos utilizados na entrada e dos resíduos gerados na
saída de cada etapa do processo.
1.9. Consolidação do balanço de todos os processos.
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2. Análise do balanço de energia e matéria – investigação de melhorias
2.1. Análise de perdas e desperdícios.
2.2. Pesquisa de tecnologias sustentáveis.
2.3. Pesquisa de atitudes sustentáveis.

3. Análise integrada de recursos
3.1. Integração interna.
3.2. Integração externa.

4. Proposta consolidada final
4.1. Comparação dos resultados obtidos.
4.2. Estabelecimento das soluções a serem incorporadas.
4.3. Previsão do uso dos recursos da proposta final através do balanço teórico do
fluxo de energia e matéria.
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3 ESTUDO DE CASO
Para uma maior compreensão do Tratamento Integrado de Energia Elétrica e
Recursos Naturais, aplicou-se o modelo a um estudo de caso prático em um
empreendimento residencial. Embora conceitualmente tenha aplicação geral, a
metodologia foi validada através da análise de uma residência, para facilitar o
entendimento e ilustrar sua potencialidade.
No caso específico de uma residência, diversos estudos acadêmicos já foram
desenvolvidos e consolidados no que diz respeito à conservação e uso racional dos
recursos naturais, mas geralmente os recursos são analisados isoladamente. Sendo
assim, a proposta nessa dissertação refere-se à forma de abordagem, ou seja, o
enfoque integrado do uso dos recursos naturais. Além disso, esse estudo de caso
tem por interesse, além de validar a metodologia com uma visão integrada, ressaltar
que as características do empreendimento podem atuar como restrições a serem
consideradas, indicando que a melhor solução sustentável para o contexto de um
empreendimento pode não ser replicável para outros. Mesmo que aparentemente
sejam semelhantes, a disponibilidade de recursos naturais e aspectos físicos
delimitam a proposta final.
A seguir apresenta-se o estudo de caso prático, com a execução da
seqüência dos passos da metodologia descrita no capítulo anterior.
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3.1 BALANÇO DO FLUXO DE ENERGIA E MATÉRIA
3.1.1 Determinação das características do empreendimento
O empreendimento analisado foi uma unidade habitacional de um edifício
residencial localizado na área urbana da cidade de São Paulo. Essa residência
atende às necessidades de duas pessoas e possui 72m2 de área interna.

Figura 3.1 – Layout da residência do estudo de caso
Elaborada pelo autor

Infra-estrutura disponível: sistemas de distribuição de energia elétrica, gás
natural, água tratada e esgoto.

Tabela 3.1 – Características geográficas referentes à residência

Característica Geográfica
Clima
Temperatura
Índice pluviométrico (1º sem/2006)
Velocidade média do vento
Incidência solar
Fontes: [42], [43], [44], [45] e [46]

Informação / valor
Tropical de altitude
Média anual superior a 20ºC
Média mensal de 159,75mm
< 5.0 m/s
Média anual de 4,14 kWh/m2.dia
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3.1.2 Construção da tabela critérios de importância
Os objetivos propostos para esse estudo compreenderam o uso racional dos
recursos, envolvendo recursos energéticos, hídricos, matéria-prima e embalagens. A
Tabela 3.2 explicita esses objetivos e apresenta também a relação de importância.
Os códigos de prioridades, responsáveis por indicar as relações de importância,
estão relacionados na Tabela 3.3.
Os objetivos propostos e as relações de importância foram estabelecidos
segundo a decisão do responsável da aplicação da metodologia na residência. Vale
ressaltar que o conhecimento prévio sobre os consumos relevantes de recursos
corroborou para decidir as notas ponderadas.
Tabela 3.2 – Objetivos do estudo
NUM DE
ORDEM
1
2
3
4

OBJETIVOS PROPOSTOS OU DESEJADOS
Melhoria Ambiental no manuseio das Embalagens
Melhoria Ambiental no uso de Matéria-Prima
Melhoria Ambiental no uso de Água
Melhoria Ambiental no uso de Energia

CÓD DE
PRIORIDADE

Elaborada pelo autor

Tabela 3.3 – Critérios de importância
CÓD DE
PRIORID SIGNIFICADO OU DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO
1
MUITO IMPORTANTE
2
IMPORTANTE
3
POUCO IMPORTANTE
4
IRRELEVANTE
Elaborada pelo autor

4
3
1
2
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3.1.3 Identificação dos processos e serviços
A Figura 3.2 resume os processos, as entradas e as saídas identificados no
empreendimento.
MATÉRIA-PRIMA
PRODUTO QUÍMICO

RESÍDUO ORGÂNICO
RESIDÊNCIA

ÁGUA
ENERGIA

RESÍDUO INORGÂNICO
PROCESSOS
E
SERVIÇOS

ÁGUA COM RESÍDUO

EQUIPAMENTOS

OUTROS

OUTROS

MATÉRIA PRIMA
ALIMENTO
ROUPA SUJA

PROCESSOS E SERVIÇOS
ALIMENTAÇÃO

RESÍDUO ORGÂNICO
DE ALIMENTO
OUTROS

LAVAR ROUPA
PRODUTO QUÍMICO
PRODUTOS P/ LIMPEZA
PRODUTOS P/ LAVAR ROUPA
PRODUTOS P/ LAVAR LOUÇA
PRODUTOS P/ HIGIENE

HIGIENE
LAZER
ACADÊMICO

ÁGUA
DISTRIBUIDORA
ENERGIA
ELÉTRICA
GÁS

RESÍDUO INORGÂNICO
DE PRODUTOS QUÍMICOS
DE EMBALAGENS
ÁGUA COM RESÍDUO
ORGÂNICO
INORGÂNICO

LIMPEZA
ILUMINAÇÃO
CONFORTO TÉRMICO

Figura 3.2 – Uso de recursos nos processos da residência
Elaborada pelo autor

3.1.4 Identificação dos tipos existentes de cada processo ou serviço
Após a identificação dos processos e serviços, foram observados os tipos
existentes de cada processo. Para o processo alimentação, temos: externa
(alimentação fora da residência), delivery (alimentação de produto entregue pronto
para consumo), congelado (produto pré-preparado), bruto (preparação a partir de
matéria-prima). Para os processos lavar roupa e lazer, temos o tipo interno,
realizado na residência, e externo, realizado através de serviços terceirizados. Os
outros processos apresentam tipo único de realização interna.
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Avaliaram-se os recursos utilizados e também a possibilidade de intervenção
de cada tipo, gerando como resultado o resumo dessas informações, expressas na
Tabela 3.4. Nessa tabela contemplam-se as informações qualitativas sobre o custo
da execução do processo (coluna menor custo), em seguida o consumo de recursos
dentro e fora do empreendimento (coluna int e ext) e quais os recursos utilizados.
Com isso, obtém-se os tipos de processos que serão avaliados em profundidade nos
próximos passos da metodologia, que estão identificados através do símbolo “++” na
coluna possibilidade de modificação.
PROCESSOS
E SERVIÇOS
SETORda
RESIDENCIAL.
Tabela
3.4 – Processos
e DO
serviços
residência (EXEMPLO: UNIDADE DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL)

PROCESSO

TIPOS

MENOR
CUSTO

MAIOR CONSUMO
DE RECURSOS
INT
EXT

POSSIB
MODIF

MP

RECURSOS UTILIZADOS
ÁGUA ENERGIA PROD QUIM

OUTROS

1

ALIMENTAÇÃO

EXTERNA
DELIVERY
CONGELADO
BRUTO

-+++

-+++

++
+--

-+++

SIM

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

-

2

LAVAR ROUPA

EXTERNA
INTERNA

-++

-++

++
--

-++

-

SIM

SIM

SIM

-

3

HIGIENE

INTERNA

-

SIM

SIM

SIM

-

4

LAZER

EXTERNA
INTERNA

-

-

SIM

-

-

5

ACADÊMICO

INTERNA

-

-

SIM

-

-

6

LIMPEZA

INTERNA

-

SIM

SIM

SIM

-

7

ILUMINAÇÃO

SERVIÇO AUX

-

-

SIM

-

-

8

CONF TÉRMICO

SERVIÇO AUX

-

-

SIM

-

-

-++

-++

++
--

-++

Elaborada pelo autor

3.1.5 Seleção do tipo de cada processo
Baseando-se nos dados da figura anterior e na Tabela 3.2 – objetivos do
estudo do empreendimento, foram selecionados para a análise integrada os tipos,
que se encontram listados, juntamente com seus respectivos processos, na Tabela
3.5. A descrição desses tipos será realizada no próximo tópico do estudo.
Tabela 3.5 – Tipo selecionado de cada processo da residência

N
1
2
3
4
5
6
7
8

PROCESSO
Alimentação
Lavar Roupa
Higiene
Lazer
Acadêmico
Limpeza
Iluminação
Conforto Térmico

TIPO
Bruto
Interna
Único
Interna
Único
Único
Serviço
Serviço
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3.1.6 Identificação das etapas de cada processo
Processo 1 – Alimentação tipo “Bruto”
Constitui-se basicamente das atividades associadas à realização de refeições
na residência. Inicia-se na etapa de aquisição de material (alimentos), terminando
com a limpeza de equipamentos (eletrodomésticos, panelas, etc.) envolvidos em
algumas etapas do processo.
Esse processo envolve as seguintes etapas:
•

Transporte: deslocamento do material (alimento) do local de aquisição
para o empreendimento.

•

Armazenagem:

acondicionamento

de

produtos

perecíveis

em

ambiente refrigerado e de produtos não perecíveis em depósitos.
•

Pré-preparo: separação dos materiais que serão consumidos e
lavagens dos materiais perecíveis.

•

Preparo: cocção do alimento (assar, cozinhar, fritar, entre outros) em
forno ou fogão.

•

Consumo

•

Pós-consumo: lavagens de equipamentos (utensílios domésticos)
utilizados em etapas anteriores.

•

Limpeza: limpeza do local em que se realizam as etapas anteriores.

Processo 2 – Lavar Roupa tipo “Interno”
Constitui-se da atividade de limpeza de roupa (material). Nesse caso, utilizase máquina de lavar, entre outros equipamentos. As etapas associadas são:
•

Pré-lavagem: preparação de roupas de acordo com o tipo de tecido e
tipo de sujeira. Por exemplo, “deixar de molho”.

•

Lavagem: uso da máquina de lavar ou tanque para retirada de sujeira.

•

Secagem: etapa para retirada da água que ainda restou da etapa
anterior, através do processo passivo de estender roupas em varal.
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•

Finalização: etapa de finalização do processo – atividade de passar
roupa com uso do equipamento ferro de passar.

Processo 3 – Higiene
Esse processo engloba as atividades e necessidades de higiene humana,
sendo elas: escovar dentes, bacia sanitária, banho e secar cabelo.

Processo 4 – Lazer tipo “Interna”
Processo com etapa única que envolve o uso de televisão e outros
equipamentos para entretenimento.
Processo 5 – Acadêmico
Processo de etapa única que envolve o uso de computador para realização
de estudos e pesquisas.
Processo 6 – Limpeza
Serviço

auxiliar

associado

à

limpeza

de

empreendimento.
Processo 7 – Iluminação
Serviço auxiliar presente em outros processos.
Processo 8 – Conforto térmico
Serviço auxiliar presente nos outros processos.

todos

os

ambientes

do
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3.1.7 Identificação dos recursos naturais e equipamentos utilizados
(ENTRADAS) e resíduos gerados (SAÍDAS) em cada etapa

As tabelas a seguir contêm a identificação qualitativa dos recursos naturais
consumidos, bem como os equipamentos utilizados e resíduos gerados em cada
etapa.

Tabela 3.6 – Fluxo de produção do processo 1 – alimentação
ENTRADA
MATERIAL
ÁGUA
ENERGIA
PROD QUÍMICO
OUTROS

MÁQUINA
SAÍDA
PRODUTO
DESCARTE
RESÍDUO ORGÂNICO
ÁGUA C/ RESÍDUO
OUTROS

TRANSPORTE

ARMAZENAGEM

PRÉ-PREPARO

PREPARO

CONSUMO

PÓS-CONSUMO

LIMPEZA

MP + EMB
SIM
-

MP + EMB
SIM
-

MP
SIM
SIM
-

MP LIMPA
SIM
SIM
EQUIPAM 1

ALIMENTO
EQUIPAM 2

EQUIP SUJOS 1 2
SIM
SIM
SIM (DETERGENTE)
-

EQUIP SUJOS 1
SIM
SIM (PROD LIMP)
ELEM LIMPANTE

VEÍCULO (PART)
VEÍCULO (PUB)
S/ VEÍCULO

GELADEIRA
FREEZER
S/ USO

ELETRODOM
PIA (FRIA)
PIA (QUENTE)

FOGÃO (GÁS)
MICROONDAS
S/ USO

S/ USO

MÁQ DE LAVAR
PIA (FRIA)
PIA (QUENTE)

S/ USO

MP + EMB
-

MP
SIM (EMB)
-

MP LIMPA
SIM (EMB)
SIM
SIM
-

ALIMENTO
EQUIP SUJOS 1

ALIMENTO CONS
SIM
SIM
EQUIP SUJOS 2

EQUIP LIMPOS 1 2
SIM
-

EQUIP LIMPOS 1
ELEM LIMP

-

-

SIM
-

SIM
-

SIM
-

SIM
-

SIM
-

SERVIÇOS AUXILIARES
ILUMINAÇÃO
CONF AMBIENTAL

Elaborada pelo autor

Tabela 3.7 – Fluxo de produção do processo 2 – lavar roupa

Elaborada pelo autor
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Tabela 3.8 – Fluxo de produção do processo 3 – higiene
ESCOVAR DENTES

BACIA SANITÁRIA

BANHO

SECAR CABELO

SIM
SIM
SIM
-

SIM
SIM (SABÃO)
SIM

SIM
SIM
SIM
-

SIM
-

PIA (FRIA)
PIA (QUENTE)

PIA (FRIA)
PIA (QUENTE)

AQUEC (GÁS)

SECADOR

SAÍDA
PRODUTO
DESCARTE
RESÍDUO ORGÂNICO
ÁGUA C/ RESÍDUO
OUTROS

SIM
-

SIM
SIM
SIM
-

SIM
-

-

SERVIÇOS AUXILIARES
ILUMINAÇÃO
CONF AMBIENTAL

SIM
-

SIM
-

SIM
-

SIM
-

ENTRADA
MATERIAL
ÁGUA
ENERGIA
PROD QUÍMICO
OUTROS

MÁQUINA

Elaborada pelo autor

Tabela 3.9 – Fluxo de produção dos outros processos
ENTRADA
MATERIAL
ÁGUA
ENERGIA
PROD QUÍMICO
OUTROS

MÁQUINA
SAÍDA
PRODUTO
DESCARTE
RESÍDUO ORGÂNICO
ÁGUA C/ RESÍDUO
OUTROS
SERVIÇOS AUXILIARES
ILUMINAÇÃO
CONF AMBIENTAL

Elaborada pelo autor

LAZER

ACADÊMICO

LIMPEZA

ILUMINAÇÃO

CONF TÉRMICO

SIM
-

SIM
SIM (PAPEL)

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
-

SIM
-

COMPUTADOR
TELEVISÃO

COMPUTADOR

ASPIRADOR

LÂMPADAS

AR
CONDICIONADO
AQUECEDOR

-

SIM (PAPEL)

SIM
SIM

-

-

SIM
-

SIM
-

SIM
-

-

-
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3.1.8 Quantificação dos recursos utilizados na entrada e dos resíduos
gerados na saída de cada etapa do processo
Todas as quantificações de entradas e saídas foram realizadas em uma base
de tempo mensal e os resultados mensais para cada processo apresentam-se
detalhados no Apêndice I. Em particular, os processos mais complexos (que
apresentam várias etapas) estão descritos nos fluxos das figuras abaixo.

Figura 3.3 – Fluxo detalhado do processo 1 – Alimentação
7,6 kg
ENERGIA

20 kg

54 kWh

10 kWh

10,2 kg

20 kg
TRANSPORTE

240 L

20 L
9,18 kg

ARMAZENAMENTO

PRÉ-PREPARO

2,2 kg

22 kWh

240 L

1,02 kg

1600 L
16,32 kg

0,9 kg

20 L

1,7 kg

3,49 kg

PREPARO

20 L

106 kWh

CONSUMO

0,46 kg

PÓS-CONSUMO

13,06 kg

4,39 kg

1600 L

LIMPEZA

1,7 kg

20 L

Elaborada pelo autor

Figura 3.4 – Fluxo detalhado do processo 2 – Lavar roupa
Roupa
Suja

160 L

0,8 kg

PRÉ-LAVAGEM

2856 L

Roupa
Molhada

12 kWh

LAVAGEM

160 L

2,4 kg

48 kWh

Roupa
Molhada

Roupa
Seca

SECAGEM

2856 L

ÁGUA

FINALIZAÇÃO

ROUPA

Elaborada pelo autor

Figura 3.5 – Fluxo detalhado do processo 3 – Higiene
360 L

0,25 kg

ESCOVAR DENTES
360 L

600 L

0,5 kg

BACIA SANITÁRIA
600 L

0,5 kg

Elaborada pelo autor

LEGENDA
Água

Energia

Material

9000 L

320kWh

0,5 kg

BANHO
9000 L

0,5 kg

9 kWh

SECAR CABELO
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Já os outros processos, por serem constituídos de etapa única, são mais
simples e, por conseqüência, não necessitam de fluxos detalhados. Sendo assim,
seus dados apresentam-se consolidados diretamente no tópico seguinte, juntamente
com as informações sobre os processos já descritos.

3.1.9 Consolidação do balanço de todos os processos
A Tabela 3.10 sintetiza as ENTRADAS e SAÍDAS dos processos,
consolidando esses dados para a residência. As informações apresentadas nessa
tabela foram compiladas das tabelas citadas no item anterior desse estudo de caso.
Os detalhes dos valores individuais cada célula dessa tabela encontram-se no
Apêndice I dessa dissertação. O serviço conforto térmico não apresenta
quantificação pois não há nenhum uso desse serviço no empreendimento. Apesar
disso, esse serviço mantêm-se presente nos próximos passos da metodologia de
forma qualitativa.

Tabela 3.10 – Balanço do fluxo de energia e matéria da residência

E
N
T
R
A
D
A

MATÉRIA-PRIMA (kg)
MP PERECÍVEL (kg)
MP Ñ PERECÍVEL (kg)
DETERGENTE (kg)
PRODUTO DE LIMPEZA (kg)
RESÍDUO REUS/REC (kg)
FLUXO DE ENTRADA
MATERIAL (kg)
ÁGUA (L)
ENERGIA (kWh)

PROCESSO
ALIMENTAÇÃO LAVAR ROUPA HIGIENE LAZER ACADÊMICO LIMPEZA ILUMINAÇÃO
12,00
10
8,00
1,00
2,00
3,2
1,25
23
1880,00
182,67

3,2
3016,00
60,00

1,25
9960,00
329,00

12,40

8,00

10,00
1440,00
11,20

42,60

PROCESSO
ALIMENTAÇÃO LAVAR ROUPA HIGIENE LAZER ACADÊMICO LIMPEZA ILUMINAÇÃO

S
A
Í
D
A

PERDA (kg)
RESÍDUO ORGÂNICO (kg)
RESÍDUO INORGÂNICA (kg)
RESÍDUO REUS/REC
RESÍDUO ARMAZENADO (kg)
FLUXO DE SAÍDA
PRODUTO FINAL (kg)
RESÍDUO (kg)
ÁGUA RESIDUÁRIA (L)
ENERGIA (kWh)

Elaborada pelo autor

2,60
4,74
2,60
sim

3,20
não
-

13,06
9,94
1880

3,2
3016

-

-

1,25
não
-

não
-

1,25
9960,00
-

-

-

10
não
-

-

10,00
1440,00
-

não

-

TOTAL
22,00
8,00
1,00
6,45
37,45
16296
645,87

TOTAL

-

2,6
4,74
17,05
-

-

13,06
24,39
16296
-

não
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Para explicitar o consumo mensal dos recursos naturais, apresenta-se abaixo
o layout da residência com a respectiva alocação espacial dos recursos.

SERVIÇO: LIMPEZA
ÁGUA: 1440 L
ENERGIA: 11,20 kWh
MATERIAIS: 10,00 kg

PROCESSO: ALIMENTAÇÃO
ÁGUA: 1880 L
ENERGIA: 182,67 kWh
MATERIAIS: 23,00 kg

PROCESSO: LAVAR ROUPA
ÁGUA: 3016 L
ENERGIA: 60,00 kWh
MATERIAIS: 3,20 kg

PROCESSO: LAZER
ÁGUA: ENERGIA: 12,40 kWh
MATERIAIS: -

PROCESSO: HIGIENE
ÁGUA: 9960 L
ENERGIA: 329,00 kWh
MATERIAIS: 1,25 kg

PROCESSO: ACADÊMICO
ÁGUA: ENERGIA: 8 kWh
MATERIAIS: -

SERVIÇO: ILUMINAÇÃO
ÁGUA: ENERGIA: 42,60 kWh
MATERIAIS: -

Figura 3.6 – Alocação do consumo de recursos no layout da residência
Elaborada pelo autor
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Os gráficos a seguir representam os balanços dos recursos naturais
consumidos na residência.
DISTRIBUIÇÃO DA ENTRADA
DE ÁGUA POR PROCESSO

DISTRIBUIÇÃO DA ENTRADA
DE ENERGIA POR PROCESSO

ACADÊMICO
ILUMINAÇÃO
1%
7%
LAZER
2%
LIMPEZA
2%

HIGIENE
51%

LIMPEZA
9%

ALIMENTAÇÃO
28%

HIGIENE
60%

DISTRIBUIÇÃO DA ENTRADA
DE MATERIAIS POR PROCESSO

Gráfico 3.2 – Balanço de água por processo na
residência
Elaborado pelo autor
DISTRIBUIÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA
POR TIPO DE USO

ELETRODOMÉSTIC O
35%

LIMPEZA
27%

LAVAR ROUPA
9%

LAVAR ROUPA
19%

LAVAR ROUPA
9%

Gráfico 3.1 – Balanço de energia por processo na
residência
Elaborado pelo autor

HIGIENE
3%

ALIMENTAÇÃO
12%

REFRIGERAÇ ÃO
36%

ALIMENTAÇÃO
61%
ILUMINAÇ ÃO
29%

Gráfico 3.3 – Balanço de materiais por processo
na residência
Elaborado pelo autor
DISTRIBUIÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA POR
FONTE

ELÉTRICA
31%

GÁS
69%

Gráfico 3.5 – Balanço de energia por fonte na
residência
Elaborado pelo autor

Gráfico 3.4 – Balanço de energia por tipo de uso
na residência
Elaborado pelo autor
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3.2 INVESTIGAÇÃO DE MELHORIAS
Com o encerramento da construção do Balanço do Fluxo de Energia e
Matéria da residência, iniciou-se a sua análise através da investigação de melhorias.
Nessa etapa contemplou-se a avaliação de perdas e desperdícios, e as pesquisas
de tecnologias e atitudes sustentáveis.

3.2.1 Análise de perdas e desperdícios
Através de uma observação detalhada dos processos, investigaram-se as
etapas que apresentam perdas e desperdícios. Nesse sentido, vale ressaltar a
decisão de priorizar a água e a energia para a investigação em detrimento dos
outros recursos, fato justificado pelo estabelecimento de prioridades no começo do
estudo e pelos dados constatados no balanço, que mostram um consumo mais
relevante desses dois recursos.
Sendo assim, as tabelas a seguir apresentam qualitativamente o resultado da
análise de perdas e desperdícios.
Tabela 3.11 – Perdas e desperdícios do Processo 1 – Alimentação
TRANSPORTE

ARMAZENAGEM

PRÉ-PREPARO

PREPARO

CONSUMO

PÓS-CONSUMO

LIMPEZA

ÁGUA
DESP NO USO:
PERDA QTDE E TEMPO
FREQÜÊNCIA DE USO
PROCESSO UTILIZADO
DESP NO STANDBY:

-

-

SIM
SIM
SIM

-

-

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
-

ENERGIA
DESP NO USO:
PERDA QTDE E TEMPO
FREQÜÊNCIA DE USO
PROCESSO UTILIZADO
DESP NO STANDBY:

SIM
SIM
-

SIM
SIM
-

SIM
SIM
-

SIM
SIM
SIM
-

-

SIM
SIM
SIM
-

-

Elaborada pelo autor

Tabela 3.12 – Perdas e desperdícios do Processo 2 – Lavar roupa
PRÉ-LAVAGEM

LAVAGEM

SECAGEM

FINALIZAÇÃO

ÁGUA
DESP NO USO:
PERDA QTDE E TEMPO
FREQÜÊNCIA DE USO
PROCESSO UTILIZADO
DESP NO STANDBY:

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

-

SIM
-

ENERGIA
DESP NO USO:
PERDA QTDE E TEMPO
FREQÜÊNCIA DE USO
PROCESSO UTILIZADO
DESP NO STANDBY:

-

SIM
SIM
SIM
-

SIM
SIM
SIM
-

SIM
SIM
SIM
-

Elaborada pelo autor
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Tabela 3.13 – Perdas e desperdícios do Processo 3 – Higiene
ESCOVAR DENTES

BACIA SANITÁRIA

BANHO

SECAR CABELO

ÁGUA
DESP NO USO:
PERDA QTDE E TEMPO
FREQÜÊNCIA DE USO
PROCESSO UTILIZADO
DESP NO STANDBY:

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
-

-

ENERGIA
DESP NO USO:
PERDA QTDE E TEMPO
FREQÜÊNCIA DE USO
PROCESSO UTILIZADO
DESP NO STANDBY:

SIM
SIM
-

SIM
SIM
-

SIM
SIM
-

SIM
SIM
-

Elaborada pelo autor

Tabela 3.14 – Perdas e desperdícios dos outros processos
LAZER

ACADÊMICO

LIMPEZA

ILUMINAÇÃO

ÁGUA
DESP NO USO:
PERDA QTDE E TEMPO
FREQÜÊNCIA DE USO
PROCESSO UTILIZADO
DESP NO STANDBY:

-

-

SIM
SIM
-

-

ENERGIA
DESP NO USO:
PERDA QTDE E TEMPO
FREQÜÊNCIA DE USO
PROCESSO UTILIZADO
DESP NO STANDY:

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
-

SIM
SIM
-

Elaborada pelo autor
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3.2.2 Pesquisa
Como citado na metodologia, essa etapa destina-se à execução de uma
pesquisa nos meios acadêmicos e técnicos, com o objetivo de levantar tecnologias e
atitudes sustentáveis pertinentes aos processos envolvidos na unidade residencial
do estudo.
Em particular, para o setor residencial, muitas soluções sustentáveis com
finalidade de aplicação em uma residência estão consolidadas nos âmbitos
acadêmico e técnico. Sendo assim, algumas propostas de melhorias foram captadas
de, por exemplo, casas “ecológicas” ou “sustentáveis”, desenvolvidas em estudos
práticos de universidades, soluções já incorporadas a empreendimentos residenciais
urbanos e rurais, guias

de recomendações de programas ou entidades

governamentais – como o PROCEL – e não-governamentais, entre outras. Como
resultado dessa pesquisa, lista-se a seguir alguns exemplos:
Ecovila Visão do Futuro [47]: empreendimento urbano sustentável localizado
no interior de São Paulo. Quase todas as necessidades, inclusive energéticas, são
atendidas através de recursos existentes no empreendimento, fazendo uso de
poucos recursos externos. Em particular, deve-se destacar o gerenciamento de
resíduos. Todos os resíduos orgânicos antrópicos são tratados através de um
sistema biológico de filtragem natural [48], permitindo reuso dessa água em
atividades que não envolvam consumo humano como, por exemplo, irrigação.
Edifício Residencial Ecolife [49]: empreendimento construído na zona oeste
da cidade de São Paulo. Destaque para reuso da água. O empreendimento
apresenta um sistema que capta água utilizada no chuveiro e nas torneiras das
unidades residenciais e a transfere para reuso nas bacias sanitárias e irrigação de
cobertura vegetal. Essa solução já é adotada em alguns empreendimentos
europeus.
Casa ecológica e Casa Eficiente [50], [51] e [52]: empreendimentos
construídos como resultados práticos de estudos das universidades para
incorporação e exemplificação dos conceitos de sustentabilidade. Destaque para o
uso de energia solar para aquecimento de água, iluminação natural, painéis
fotovoltaicos.
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Casa Eficiente Solar [53]: uso de energia solar e eólica para atender quase
toda a necessidade energética. Além das soluções destacadas nos itens anteriores,
também apresenta sistemas isolados de iluminação externa alimentados por
pequenos painéis fotovoltaicos e baterias.
Sustentabilidade em sua casa - Banco Real [54]: site com a finalidade de
apresentar

o

uso

racional

de

recursos

naturais

e

outros

conceitos

de

sustentabilidade em uma residência. Destaque para a troca de equipamentos para
mais eficientes, substituição de lâmpadas para mais econômicas.
CEMPRE [55]: difunde a educação ambiental com ênfase na redução, reuso e
reciclagem dos resíduos gerados. Promove o conceito de gerenciamento integrado
do resíduo sólido municipal e a reciclagem pós-consumo.
RECICLOTECA [56]: gerenciamento de resíduos. Apresenta uma lista de
materiais que necessitam de descarte especial como: baterias, pilhas, pneus, entre
outros.
Livros para contribuições pessoais para a sustentabilidade (atitudes
sustentáveis). Apresentam conceitos referentes à educação ambiental que podem
ser incorporados aos processos existentes em uma residência. [57] e [58]
Projeto casa autônoma [59]: arquitetura bioclimática. Incorporação de
aspectos sustentáveis à concepção e construção de um empreendimento, de forma
a privilegiar os recursos naturais existentes na localidade.
PROCEL [31]: Como já citado anteriormente, o PROCEL é um programa do
governo brasileiro destinado à conservação e eficiência energética. Neste sentido,
pode-se destacar para o estudo a etiquetagem de equipamentos de uso doméstico
com o SELO PROCEL. Com a intenção de orientar o consumidor, esse selo
apresenta a eficiência – em uma escala qualitativa – e o consumo médio mensal de
equipamentos como, por exemplo, de eletrodomésticos.
Uso de descargas na bacia sanitária com dois níveis de vazão. [60]
Aproveitamento solar em edifícios residenciais para aquecimento de água e
geração de energia elétrica [61]
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Uso de biodigestores para geração de biogás e posterior geração de energia
elétrica. [62]
Sistemas de Tratamento para reuso de água. Desenvolvimento de sistemas
para adequação dos efluentes visando a sua reutilização, reduzindo o impacto
ambiental. [63]
Soluções para aquecimento solar de água em residências. [64 ], [65] e [66]
Soluções para aproveitamento de energia eólica. [67]

3.2.2.1 Resultado da Pesquisa
Como resultado da pesquisa efetuada para levantar tecnologias e atitudes
sustentáveis, temos as alternativas, separadas por necessidades, listadas a seguir.
a) Atitudes sustentáveis
Basicamente, as atitudes sustentáveis estão relacionadas à redução de
perdas e desperdícios em etapas que envolvem o uso de água e energia.
Resumidamente, estas estão associadas à redução do tempo de uso da água,
combinada com uma redução de intensidade (vazão). Em outras situações, estão
associadas à redução da freqüência de realização da etapa do processo em
detrimento do melhor aproveitamento da capacidade, evitando subaproveitamento.

b) Tecnologias para obtenção de energia elétrica
Como um empreendimento residencial necessita de energia elétrica para a
realização de diversas atividades, daremos destaque para essa modalidade de
energia. Assim, como resultado da pesquisa, temos as seguintes alternativas para
obtenção de energia elétrica para o empreendimento:
•

Energia elétrica da rede de distribuição.

•

Energia solar – painel fotovoltaico.

•

Energia eólica – geradores eólicos.

•

Microturbina a gás.

•

Célula a combustível.
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•

Gerador diesel.

•

Biodigestores.

•

Energia hídrica.

•

Aproveitamento energético de resíduos.

•

Cogeração – energia elétrica e térmica.

•

Substituição de energético.

c) Tecnologias para aquecimento de água
•

Aquecimento elétrico central.

•

Aquecimento elétrico individual.

•

Aquecimento a gás de passagem.

•

Caldeira a gás.

•

Biodigestores.

•

Coletores solares.

•

Cogeração.

•

Fonte geotérmica.

d) Tecnologia e atitudes para obtenção e reuso de água
•

Uso de água da rede de distribuição.

•

Reuso de águas pluviais.

•

Reuso da água da máquina de lavar para limpeza de áreas externas.

•

Reuso da água de pias e chuveiros para uso nas descargas de vasos
sanitários, ou irrigação de jardim.

•

Uso da água proveniente de poço artesiano.

•

Reuso da água despejada através de tratamento biológico ou químico.
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e) Resíduos
•

3Rs – Reduzir, reutilizar e reciclar.

•

Aproveitamento do lixo orgânico.

•

Incineração.

•

Biodigestor.

A partir do resultado da pesquisa de tecnologias sustentáveis (TS) e atitudes
sustentáveis (AS), as alternativas que podem ser incorporadas em cada processo
foram selecionadas e encontram-se listadas, agora separadas por processo, nas
tabelas a seguir.
Tabela 3.15 – Tecnologias e atitudes sustentáveis do Processo 1 – Alimentação

ETAPAS
Transporte

TECNOLOGIAS E ATITUDES SUSTENTÁVEIS
TS – Substituição de energético
TS – Uso de sistemas híbridos
AS – Substituição do tipo de meio de transporte
Armazenamento TS – Substituição por equipamento mais eficiente (Selo Procel)
TS – Localização do armazenamento
AS – Redução de exposição ao calor (refrigerador)
AS – Ajuste da freqüência x quantidade adquirida para
obtenção de materiais
Pré-preparo
TS – Substituição por equipamento mais eficiente (Selo Procel)
TS – Tecnologia para aquecimento de água
TS – Redutor de vazão de água
AS – Ajuste no tempo e intensidade na lavagem de alimentos
AS – Redução do uso de água quente
Preparo
TS – Substituição por equipamento mais eficiente (Selo Procel)
TS – Tecnologia para cocção de alimentos
AS – Ajuste do uso de alimento: quantidade utilizada
Consumo
Não há uso relevante
Pós-consumo
TS – Tecnologia para lavagem (manual ou com
equipamento)
TS – Redutor de vazão de água
AS – Ajuste na freqüência de uso
AS – Ajuste na intensidade e tempo de uso
Limpeza
AS – Ajuste de material: quantidade utilizada
Elaborada pelo autor
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Tabela 3.16 – Tecnologias e atitudes sustentáveis do Processo 2 – Lavar roupa

ETAPAS
Pré-lavagem
Lavagem

TECNOLOGIAS E ATITUDES SUSTENTÁVEIS
AS – Ajuste no tempo e intensidade de uso
TS – Tecnologia para lavagem de roupa: manual ou com
equipamento
TS – Substituição por equipamento mais eficiente (Selo Procel)
AS – Ajuste na freqüência de uso
TS – Tecnologia para secagem: passiva ou com equipamento
TS – Substituição por equipamento mais eficiente (Selo Procel)
AS – Ajuste na freqüência de uso

Secagem
Finalização
Elaborada pelo autor

Tabela 3.17 – Tecnologias e atitudes sustentáveis do Processo 3 – Higiene

ETAPA
Escovar dentes
Bacia sanitária
Banho
Secar cabelo

TECNOLOGIAS E ATITUDES SUSTENTÁVEIS
TS – Redutores de vazão de água
AS – Ajuste de tempo e intensidade
TS – Tecnologia de descarga: válvula, caixa acoplada, caixa
acoplada com 2 estágios
TS – Reuso da água de pias e chuveiro
TS – Tecnologia para aquecimento de água
AS – Ajuste de tempo, intensidade e temperatura
TS – Substituição por equipamento mais eficiente (Selo Procel)

Elaborada pelo autor

Tabela 3.18 – Tecnologias e atitudes sustentáveis dos outros processos

PROCESSO
Lazer
Acadêmico
Limpeza
Serviço de
iluminação
Serviço de
conforto
térmico

TECNOLOGIAS E ATITUDES SUSTENTÁVEIS
TS – Substituição por equipamento mais eficiente (Selo Procel)
TS – Substituição por equipamento mais eficiente (Selo Procel)
AS – Ajuste de tempo e intensidade
TS – Arquitetura bioclimática
TS – Substituição por lâmpadas mais eficientes (Selo Procel)
AS – Redução no tempo de uso
TS – Tecnologia para resfriamento: ar condicionado, ecobrisa,
arquitetura bioclimática
TS – Tecnologia para aquecimento: cogeração, geotérmica,
aquecedores elétricos, aquecedores a gás, arquitetura
bioclimática

Elaborada pelo autor
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3.3 ANÁLISE INTEGRADA DE RECURSOS NATURAIS
3.3.1 Integração interna
A pesquisa de tecnologias e atitudes sustentáveis levantou alternativas para
serem incorporadas na residência e, como não se considerou as restrições do
empreendimento, algumas alternativas foram descartadas durante a etapa
direcionada para a integração.
Quanto às tecnologias avaliadas como factíveis, foram classificadas em
complementares e excludentes. Como as alternativas complementares permitem
incorporação simultânea, foi necessário aplicar a matriz de decisão apenas para as
outras tecnologias: aquecimento de água, lavagem de pratos, lavagem de roupa e
cocção de alimento.
Sendo assim, foram consideradas as dimensões ambiental e econômica para
as matrizes. A dimensão ambiental foi subdividida em uso racional de água, energia
e material. E a dimensão econômica subdividida em custo de instalação e operação.
Os valores atribuídos às alternativas nas matrizes foram baseados nos critérios de
valoração relativos relacionados na Tabela 3.19.
Tabela 3.19 – Critérios relativos de valoração para matriz de decisão
nota
critério
valor
A
Ótimo
10
B
Muito bom
8
C
Bom
6
D
Regular
4
E Insatisfatório
2

A seguir, tem-se a matriz de decisão de cada tecnologia preenchida, contendo
também a nota final de cada alternativa. A nota para cada sub-dimensão foi
estabelecida a partir de dados de manuais de instrução dos equipamentos, ou
através de comparação relativa entre as tecnologias. As notas finais foram
estabelecidas a partir de média ponderada. Cada dimensão apresentou 50% de
peso para a nota final. Dentro de cada dimensão as proporções foram distribuídas
em igualdade. Assim, na dimensão ambiental, as sub-dimensões (água energia e
material) apresentam mesmo peso – 1/3 para cada uma – e na dimensão
econômica, as sub-dimensões (instalação e operação) apresentam 50% de peso
para cada uma.
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Tabela 3.20 – Matriz de decisão para aquecimento de água

ALTERNATIVA

Elétrico central
Elétrico individual
Gás de passagem
Caldeira a gás
Coletores solares

AMBIENTAL
ECONÔMICA
USO RACIONAL
CUSTO
ÁGUA ENERGIA MATERIAL INSTALAÇÃO OPERAÇÃO

NOTA

8

6

10

8

2

6,8

10

6

10

10

2

7,6

8

8

10

8

8

8,4

8
10

6
10

10
10

6
4

6
10

7,2
8,8

Elaborada pelo autor

Tabela 3.21 – Matriz de decisão para lavagem de pratos
ALTERNATIVA

AMBIENTAL
ECONÔMICA
USO RACIONAL
CUSTO
ÁGUA ENERGIA MATERIAL INSTALAÇÃO OPERAÇÃO

MANUAL
MÁQUINA DE LAVAR

4
8

8
4

8
10

10
6

10
8

NOTA
8
7,2

Elaborada pelo autor

Tabela 3.22 – Matriz de decisão para lavagem de roupa
ALTERNATIVA

AMBIENTAL
ECONÔMICA
USO RACIONAL
CUSTO
ÁGUA ENERGIA MATERIAL INSTALAÇÃO OPERAÇÃO

MANUAL
MÁQUINA DE LAVAR

2
10

10
6

6
10

10
6

10
8

NOTA
7,6
8

Elaborada pelo autor

Tabela 3.23 – Matriz de decisão para cocção

ALTERNATIVA

GÁS
ELÉTRICO

AMBIENTAL
ECONÔMICA
USO RACIONAL
CUSTO
ÁGUA ENERGIA MATERIAL INSTALAÇÃO OPERAÇÃO
10
10

10
6

10
10

8
6

8
6

NOTA
9,2
7,6

Elaborada pelo autor

Quanto às alternativas complementares foram selecionadas, em sua maioria,
atitudes sustentáveis, com exceção da troca de equipamento para opções mais
eficientes no serviço de iluminação e outros processos.
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As atitudes sustentáveis selecionadas são:
•

Redução da quantidade utilizada de água quente (chuveiro e torneiras),
gerando redução de água e energia simultaneamente.

•

Redução da freqüência de uso da máquina de lavar, gerando redução
de água e energia simultaneamente ao aproveitar a capacidade do
equipamento.

•

Relação Quantidade x Freqüência de material (alimento) adquirido. Há
desperdício de material (data de validade vencida) e maior consumo de
energia no armazenamento (geladeira) quando se opta por adquirir
poucas vezes grandes quantidades. Em contrapartida, aquisições com
maior freqüência acarretam em maior consumo de combustível.

Nesses casos, o uso racional dos recursos depende da conscientização do
usuário, que pode não ocorrer satisfatoriamente em um curto intervalo de tempo.
Mas, como nesse estudo os usuários do empreendimento são os responsáveis pela
aplicação da metodologia, considerou-se imediata a incorporação e obtenção de
resultados positivos das mesmas. Essa consideração justifica-se pela sensibilização
e ampliação da educação ambiental adquirida pelos usuários durante a aplicação do
modelo.

3.3.2 Integração externa
Como resultado das externalidades, temos algumas atitudes sustentáveis que
poderiam ser incorporadas ao empreendimento:
•

Uso de alimentos orgânicos: redução de agrotóxicos lançados na água.

•

Uso de materiais biodegradáveis: redução de lixo e contaminação da
água.

•

Reciclagem: redução do consumo de matéria-prima e energia.

•

Microondas x Fogão: redução de energia elétrica para aumento do
consumo de gás.
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•

Limpeza: material descartável ou pano. Água para lavagem x Material.

•

Uso de material descartável x não-descartável.

•

Descarte adequado de resíduos especiais: pilhas, baterias, pneus, etc.

Algumas alternativas foram descartadas por apresentarem implantação
inviável para contexto de uma residência, mas poderiam ser incorporadas ao edifício
em que a unidade pertence:
•

Reuso da água pluvial para lavagem de áreas externas e irrigação de
jardim.

•

Cobrança de água e gás através de leitores individualizados.

•

Tratamento da água despejada.

•

Coleta seletiva.

•

Redução no consumo de água do edifício, acarretando na diminuição
do consumo de energia elétrica da bomba de água. Essa redução pode
acontecer, por exemplo, através da diminuição do consumo das
próprias residências.
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3.4 PROPOSTA FINAL
As tabelas a seguir resumem qualitativamente as alterações indicadas pela
proposta final do Tratamento Integrado de Energia Elétrica e Recursos Naturais na
residência.

Tabela 3.24 – Soluções para o Processo 1 – Alimentação
TRANSPORTE
TECNOLOGIAS SUST
EQUIP EFICIENTE
EQUIP FONTE RENOV

ARMAZENAGEM

PRÉ-PREPARO

PREPARO

CONSUMO

PÓS-CONSUMO

LIMPEZA

SELO PROCEL

SELO PROCEL
AQUEC GÁS

SELO PROCEL

-

SELO PROCEL
AQUEC GÁS

-

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
-

-

-

SIM
-

VEÍCULO FLEX

ATIVIDADES SUST
DIMIN QTDE E TEMPO
FREQÜÊNCIA DE USO
QUANT ADQUIRIDA
REUSO DE RECURSOS
RECICLAR

SIM
-

SIM
SIM
SIM

Elaborada pelo autor

Tabela 3.25 – Soluções para o Processo 2 – Lavar roupa
PRÉ-LAVAGEM

LAVAGEM

SECAGEM

FINALIZAÇÃO

TECNOLOGIAS SUST
EQUIP EFICIENTE
EQUIP FONTE RENOV

-

SELO PROCEL

SELO PROCEL

SELO PROCEL

ATIVIDADES SUST
DIMIN QTDE E TEMPO
FREQÜÊNCIA DE USO
QUANT ADQUIRIDA
REUSO DE RECURSOS
RECICLAR

SIM
SIM
-

SIM
SIM
SIM
-

SIM
SIM
-

SIM
SIM
-

Elaborada pelo autor
Tabela 3.26 – Soluções para o Processo 3 – Higiene
ESCOVAR DENTES

BACIA SANITÁRIA

BANHO

SECAR CABELO

TECNOLOGIAS SUST
EQUIP EFICIENTE
EQUIP FONTE RENOV

SELO PROCEL
AQUEC SOLAR

DESCARGA DE 2
NÍVEIS DE VAZÃO

SELO PROCEL
AQUEC SOLAR

SELO PROCEL

ATIVIDADES SUST
DIMIN QTDE E TEMPO
FREQÜÊNCIA DE USO
QUANT ADQUIRIDA
REUSO DE RECURSOS
RECICLAR

SIM
SIM
-

SIM
-

SIM
SIM
-

SIM
-

Elaborada pelo autor
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Tabela 3.27 – Soluções para outros processos
TECNOLOGIAS SUST
EQUIP EFICIENTE
EQUIP FONTE RENOV

LAZER

ACADÊMICO

LIMPEZA

ILUMINAÇÃO

SELO PROCEL

SELO PROCEL

SELO PROCEL

SELO PROCEL
ILUM NATURAL

SIM
SIM
-

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
-

SIM
-

ATIVIDADES SUST
DIMIN QTDE E TEMPO
FREQÜÊNCIA DE USO
QUANT ADQUIRIDA
REUSO DE RECURSOS
RECICLAR

Elaborada pelo autor

Caso as soluções citadas nas tabelas anteriores sejam totalmente
incorporadas na residência, as entradas e saídas teóricas apresentariam os valores
indicados na Tabela 3.28. Os valores dessa tabela foram obtidos através de uma
nova avaliação da residência de forma teórica, ou seja, como citado anteriormente,
se as soluções citadas fossem incorporadas.

Tabela 3.28 – Balanço teórico do fluxo de energia e matéria da residência

E
N
T
R
A
D
A

MATÉRIA-PRIMA (kg)
MP PERECÍVEL (kg)
MP Ñ PERECÍVEL (kg)
DETERGENTE (kg)
PRODUTO DE LIMPEZA (kg)
RESÍDUO REUS/REC (kg)
FLUXO DE ENTRADA
MATERIAL (kg)
ÁGUA (L)
ENERGIA (kWh)

PROCESSO
ALIMENTAÇÃO LAVAR ROUPA HIGIENE LAZER ACADÊMICO LIMPEZA ILUMINAÇÃO
12,00
10
8,00
1,00
2,00
3,2
1,25
23
1432,00
182,67

3,2
2639,00
52,50

1,25
7680,00
265,00

12,40

8,00

10,00
1440,00
11,20

19,80

PROCESSO
ALIMENTAÇÃO LAVAR ROUPA HIGIENE LAZER ACADÊMICO LIMPEZA ILUMINAÇÃO

S
A
Í
D
A

PERDA (kg)
RESÍDUO ORGÂNICO (kg)
RESÍDUO INORGÂNICO (kg)
RESÍDUO REUS/REC
RESÍDUO ARMAZ (kg)
FLUXO DE SAÍDA
PRODUTO FINAL (kg)
RESÍDUO (kg)
ÁGUA RESIDUÁRIA (L)
ENERGIA (kWh)

2,60
4,74
2,60
sim

3,20
não
-

13,06
9,94
1432

3,2
2639

-

-

1,25
não
-

não
-

1,25
7680,00
-

-

-

10
não
-

-

10,00
1440,00
-

não

-

TOTAL
22,00
8,00
1,00
6,45
37,45
13191
551,57

TOTAL

-

2,6
4,7432
17,05
-

-

13,057
24,393
13191
-

não

Fonte: Elaborada pelo autor

Comparando-se os resultados registrados no balanço inicial, sem a inclusão
de modificações, descritos na Tabela 3.10 com o balanço teórico apresentado na
tabela acima, que supõe a incorporação das modificações, estima-se uma redução
de 19,05% no consumo de energia e de 14,60% no consumo de água da residência.
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4 CONCLUSÕES
E
DESENVOLVIMENTOS

SUGESTÕES

DE

NOVOS

A proposição final de uma metodologia bem estruturada, de fácil
entendimento e prática, assim como os resultados do Estudo de Caso efetuado,
indicaram o acerto da decisão de incorporar técnicas de “Prevenção de resíduos na
fonte e economia de água e energia” aos conceitos mais amplos de Gestão e
Planejamento Integrados de Resíduos.
Neste contexto, a sistematização com que se estruturou o processo sugerido
permite que sejam identificados, quase que a cada passo, os aspectos que
requerem (ou pelo menos sugerem) um conhecimento mais aprofundado e uma
melhor modelagem de diversos aspectos específicos da aplicação, ou a adoção de
critérios simplificadores que deverão ser considerados na avaliação final dos
resultados. Ou seja, é possível utilizar o modelo para estudos preliminares gerais,
assim como para aperfeiçoamentos específicos de um sistema energético que é
mais conhecido: tudo vai depender principalmente dos dados e informações
disponíveis e das fronteiras que estabelecerão as externalidades para cada caso
sob análise. O aprofundamento destas questões, assim como o desenvolvimento ou
interação com ferramentas voltadas à avaliação das externalidades já configuram
um amplo campo para novos desenvolvimentos do assunto aqui tratado.
Outras linhas de desenvolvimento, mais específicas, também poderão estar
associadas a certas questões evidenciadas durante o Estudo de Caso, as quais
estão contidas na Avaliação Geral da Aplicação do Modelo, apresentada a seguir.
Além disso, ainda como uma fonte de diversas linhas de desenvolvimento, o
trabalho aqui apresentado suscitou uma série de reflexões sobre sua aplicação na
Educação, que estão sumarizadas na Proposta de Conteúdo Educacional
apresentada adiante.
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4.1 AVALIAÇÃO GERAL DA APLICAÇÃO DO MODELO
O estudo efetuado permitiu que fossem identificados os seguintes aspectos
principais a serem considerados de forma mais aprofundada em aplicações
específicas ou novos desenvolvimentos:
•

As sinergias dos recursos naturais consumidos no empreendimento
requerem uma análise detalhada, principalmente quando há sinergias
negativas.

•

Em atividades como, por exemplo, consideração das restrições,
objetivos do estudo, construção da matriz de decisão e seleção da
solução parcial, faz-se importante um bom conhecimento prévio das
características do empreendimento.

•

Na etapa de integração de recursos, o estudo deve considerar a
dimensão temporal, uma vez que os resultados das incorporações de
atitudes sustentáveis não são imediatos.

•

O nível de detalhamento do consumo das etapas dos processos deve
ser estabelecido pelo responsável pela aplicação da metodologia no
empreendimento, ficando sob sua incumbência, por exemplo, a
decisão por excluir da análise um recurso em detrimento de outros.

Quanto ao caso prático envolvendo a aplicação da metodologia de
Tratamento Integrado de Energia Elétrica e Recursos Naturais em uma residência, é
importante ressaltar:
•

Para uma melhor solução global, a pesquisa de soluções sustentáveis
(tecnologias e atitudes) deve estar sempre atualizada.

•

Nem sempre será possível a generalização da solução de um
empreendimento para outro aparentemente semelhante. Mesmo
existindo diversas soluções sustentáveis amplamente divulgadas e
aplicadas no setor residencial, faz-se necessário levantar e considerar
as restrições associadas a cada empreendimento. Os aspectos
geográficos e, por conseqüência, os recursos naturais disponíveis
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podem alterar o resultado, inviabilizando melhorias que, de um modo
geral, poderiam se mostrar adequadas quando esses aspectos não são
considerados.
•

A incorporação de soluções sustentáveis relacionadas às atitudes
sustentáveis é, em primeira análise, mais vantajosa quando comparada
com a inclusão de tecnologias sustentáveis. Porém, sua quantificação
apresenta difícil mensuração, pelo fato de seu êxito requerer a
conscientização do usuário. Por esse mesmo motivo, o efeito de uma
atitude sustentável pode se alterar ao longo do tempo, sendo mais
conveniente avaliá-la dinamicamente.

•

Algumas

soluções

sustentáveis

não

foram

incorporadas

ao

empreendimento por serem inviáveis para o planejamento do uso
racional de uma única residência. Mas, poderiam ser viáveis se fossem
analisadas em um nível mais amplo – no caso do estudo, no nível do
edifício ao qual a residência pertence.
•

Alguns recursos naturais apresentaram difícil mensuração por diversos
motivos. Como alternativa, pode-se contorná-la fazendo avaliações
qualitativas.

Ressalta-se também a aplicação da Metodologia de Tratamento Integrado de
Energia Elétrica e Recursos Naturais a novos empreendimentos. Nesses casos, sua
realização permitiria a incorporação prévia de soluções sustentáveis, gerando um
menor custo agregado às melhorias, pois não haveria necessidade de alterá-lo ou
adequá-lo. Além disso, o Balanço do Fluxo de Energia e Matéria, ao invés de
investigativo, apresentaria um caráter de planejamento dos processos, uma vez que
esses ainda não estariam definidos. Nesses casos não haveria, por conseqüência,
avaliação de perdas adicionais e desperdícios, sendo que a integração adquiriria
uma maior importância, propiciando o prévio direcionamento de soluções
sustentáveis ao empreendimento. Sendo assim, o estudo poderia considerar
também a construção desse novo empreendimento, com a pesquisa contemplando
materiais ecológicos para a construção. E, mediante uma adequação do modelo,
poderia englobar a logística de materiais, o descarte de embalagens, a eliminação
de resíduos, entre outros aspectos ambientais relacionados à fase de construção.
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4.2 PROPOSTA DE CONTEÚDO EDUCACIONAL
Durante a realização do estudo de caso dessa dissertação, notou-se a
possibilidade de uma contribuição indireta, voltada para o ensino. A metodologia
para Tratamento Integrado de Energia Elétrica e Recursos Naturais em uma
residência pode ser utilizada como conteúdo de uma proposta pedagógica para a
introdução de conceitos associados à educação ambiental. Sendo um tema presente
atualmente em todos os níveis da educação, a proposta visaria a transmitir
conhecimentos sobre conceitos relacionados ao meio ambiente a partir do aumento
da percepção do educando sobre a utilização dos recursos naturais em sua própria
residência. Nesse sentido, a sensibilização do aluno estaria voltada para um caso
extremamente prático e pertinente ao seu cotidiano, levando à identificação dos
recursos que são consumidos e dos resíduos que são gerados nos processos de
sua residência. Essa atividade pedagógica, combinada com trabalhos e estudos
dirigidos pelos professores e pedagogos responsáveis, poderia resultar em
melhorias e transformações nos processos da residência, assim como em benefícios
para a sociedade, através da inclusão do pensamento sustentável na população
desde a idade de formação de base do conhecimento [68].
Esse conteúdo de possível contribuição para a educação ambiental poderia
ser aplicado em diferentes níveis escolares. Cada um possuiria um grau de
complexidade, com a finalidade de permitir aos alunos construir, ao longo de sua
trajetória pelo sistema de ensino, o pensamento sustentável.
No ensino fundamental, o conteúdo da proposta poderia englobar apenas as
atividades mais simples da metodologia. Os estudos dirigidos poderiam estar
voltados para atividades iniciais do Balanço do Fluxo de Energia e Matéria da
residência, como por exemplo: identificação dos processos existentes na residência,
identificação dos recursos utilizados (água, fontes de energia, materiais) e resíduos
gerados (lixo orgânico, lixo reciclável, água com resíduo) nos referidos processos.
Para o ensino médio, o tema poderia ser abordado de forma interdisciplinar,
através de trabalhos relacionados às matérias: física, química, biologia, geografia,
entre outras. Nesse caso, além dos tópicos já citados para o ensino fundamental, a
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proposta abordaria também a quantificação dos recursos naturais consumidos e dos
resíduos gerados, por exemplo.
Já no ensino superior, a proposta poderia ser empregada em disciplinas
relacionadas com meio ambiente existentes nos cursos de graduação. Nesse caso,
seria pertinente a realização completa da metodologia na residência, com a
possibilidade de avaliar os resultados obtidos, permitindo trabalhos específicos para
a obtenção de propostas para melhorias e transformações. Nas disciplinas de pósgraduação, a metodologia poderia ser aplicada a outros tipos de empreendimentos
comerciais e residenciais.
Uma forma de abordar o conteúdo dessa proposta educacional seria através
de desenvolvimento de softwares interativos com interfaces amigáveis ao usuário e
utilizando uma linguagem compatível com a faixa etária de cada nível de ensino.
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APÊNDICE I
ENTRADAS E SAÍDAS DOS PROCESSOS DA RESIDÊNCIA

102

Os valores descritos nas tabelas a seguir representam a compilação dos
dados medidos na residência em um mês de avaliação. As medidas de consumo de
água e material resultaram de medidas in loco. Os valores de consumo de energia
elétrica e gás foram obtidos através de dados técnicos contidos nos manuais de
instrução dos equipamentos utilizados na residência.
Nas tabelas de ENTRADAS de água e energia, a coluna QTDE refere-se ao
numero de vezes (freqüência) em realizou-se essa etapa em um mês.
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a) PROCESSO 1 – ALIMENTAÇÃO
Tabela A1.1 – Entradas de água do PROCESSO 1 – Alimentação
VAZÃO TEMPO CONSUMO
ETAPA
EQUIPAMENTO QTDE (L/MIN) (MIN) (LITROS)
ARMAZENAGEM
PRE-PREPARO
PREPARO
CONSUMO
PÓS-CONSUMO
LIMPEZA
TOTAL

PIA
PIA
PIA
PIA

-

24
20

-

10
1

1
1

20
20

8
1

10
1

240
20
1.600
20
1.880

Tabela A1.2 – Entradas de energia do PROCESSO 1 – Alimentação
POTÊNCIA TEMPO CONSUMO
(kW)
(h)
(kWh)
ETAPA
EQUIP
FONTE QTDE
ARMAZENAGEM
PRE-PREPARO
PREPARO
CONSUMO
PÓS-CONSUMO
LIMPEZA
TOTAL

GELADEIRA
FOGÃO
AQUECEDOR
-

ELÉT
GÁS
GÁS
-

1,00
20,00
20,00
-

54,00
2,20
32,00
-

1,00
0,50
0,17
-

54,00
22,00
106,67
182,67

Tabela A1.3 – Entradas de matéria do PROCESSO 1 – Alimentação
ETAPA
TRANSPORTE
ARMAZENAGEM
ARMAZENAGEM
PRÉ-PREPARO
PREPARO
PREPARO
CONSUMO
PÓS-CONSUMO
PÓS-CONSUMO
LIMPEZA
LIMPEZA

MATÉRIA
MATÉRIA PRIMA
MP PERECÍVEL
MP Ñ PERECÍVEL
MP PERECÍVEL
MP LIMPA
MP Ñ PERECÍVEL
ALIMENTO
EQUIP SUJOS 1 E 2
DETERGENTE
EQUIP SUJOS 1
PROD LIMP

QUANTIDADE (kg)
ADQUI
GASTA
20,00
20,00
12,00
10,20
8,00
7,60
10,20
9,18
7,60
7,60
9,18
8,72
16,32
13,06
3,49
3,49
1,00
0,90
0,23
0,23
2,00
1,70

TIPO
TEMPO (mês) PERDA (kg)
ARMAZE
ARMAZEN
MENSAL
0
REFRIG
0,25
1,80
EMBAL
0,50
0,40
EMBAL
1,02
0,00
EMBAL
0,46
3,26
0,00
EMBAL
1,00
0,10
0,00
EMBAL
1,00
0,30

Tabela A1.4 – Saídas do PROCESSO 1 – Alimentação
ETAPA
TRANSPORTE
ARMAZENAGEM
PRÉ-PREPARO
PREPARO
CONSUMO
PÓS-CONSUMO
LIMPEZA
TOTAL

PRODUTO PERDA RESÍDUO
(kg)
(kg)
ORG (kg)
2,20
1,02
13,06
0,10
3,49
0,30
0,23
13,06
2,60
4,74

RESÍDUO
INORG (kg)
0,90
1,70
2,60

ÁGUA
ENERGIA DESCARTE
RESIDUÁRIA (L) (kWh) EMBALAGEM
SIM
240,00
SIM
20,00
SIM
1600,00
SIM
20,00
SIM
1880,00
-
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Tabela A1.5 – Balanço consolidado do PROCESSO 1 – Alimentação
PROD.DA OPER.ANT. (kg)
MATÉRIA PRIMA (kg)
MP PERECÍVEL (kg)
E
MP Ñ PERECÍVEL (kg)
N
DETERGENTE (kg)
T
PRODUTO DE LIMPEZA (kg)
R
A RESÍDUO REUS/REC
D FLUXO DE ENTRADA (kg)
A
TOTAL DE MATERIAL
S
UTILIZADO (kg)

ETAPA
TRANSPORTE ARMAZENAGEM PRÉ-PREPARO PREPARO CONSUMO PÓS-CONSUMO
20,00
10,20
16,78
16,32
3,49
12
8
1,00

2,00

20

20

10,2

16,78

16,32

4,49

2,23

20

-

240,00

20,00
22,00

-

1
1600,00
106,67

2
20,00

ÁGUA (L)
ENERGIA (kWh)

S
A
Í
D
A
S

54,00

PRODUTO PROX. OP (kg)
PRODUTO FINAL (kg)
PERDA (kg)
RESÍDUO ORGÂNICO (kg)
RESÍDUO INORGÂNICO (kg)
RESÍDUO REUS/REC
RESÍDUO ARMAZ
FLUXO DE SAÍDA (kg)
TOTAL DE MATERIAL
UTILIZADO (kg)

LIMPEZA
0,23

ETAPA
TRANSPORTE ARMAZENAGEM PRÉ-PREPARO PREPARO CONSUMO PÓS-CONSUMO
20,00
17,80
9,18
16,78
3,26
13,06
2,20
0,10
1,02
3,49
0,90
não
sim
não
não
não
não
embalagem
20
20
10,2
16,78
16,32
4,49
-

2,2

1,02
240,00

ÁGUA RESIDUÁRIA (L)
ENERGIA (kWh)

20,00

13,06

4,49
1600,00

LIMPEZA

0,30
0,23
1,70
não
2,23
2,23
20,00

b) PROCESSO 2 – LAVAR ROUPA
Tabela A1.6 – Entradas de água do PROCESSO 2 – Lavar roupa
VAZÃO TEMPO CONSUMO
ETAPA
EQUIPAMENTO
QTDE (L/MIN) (MIN) (LITROS)
PRÉ-LAVAGEM
LAVAGEM
SECAGEM
FINALIZAÇÃO
TOTAL

PIA
LAVADORA
-

8
8
-

10
357
-

2
1

160
2.856
3.016

-

Tabela A1.7 – Entradas de energia do PROCESSO 2 – Lavar roupa
POTÊNCIA TEMPO CONSUMO
(kW)
(h)
(kWh)
ETAPA
EQUIP
FONTE QTDE
PRÉ-LAVAGEM
LAVAGEM
SECAGEM
FINALIZAÇÃO
TOTAL

LAVADORA
FERRO

ELÉT
ELÉT

40,00
8,00

0,30
1,50

1,00
4,00

12,00
48,00
60,00

Tabela A1.8 – Entradas de Matéria do PROCESSO 2 – Lavar roupa
ETAPA
PRÉ-LAVAGEM
LAVAGEM

MATÉRIA
SABÃO (1)
SABÃO (2)

QUANTIDADE (kg)
ADQUI
GASTA
0,80
0,80
2,40
2,40

TIPO
TEMPO (mês) PERDA (kg)
ARMAZE
ARMAZEN
MENSAL
CAIXA
1
CAIXA
1
-
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Tabela A1.9 – Saídas do PROCESSO 2 – Lavar roupa
ETAPA
PRÉ-LAVAGEM
LAVAGEM
SECAGEM
FINALIZAÇÃO
TOTAL

PRODUTO PERDA
(kg)
(kg)
-

RESÍDUO
ORG (kg)
-

RESÍDUO
ÁGUA
ENERGIA DESCARTE
INORG (kg) RESIDUÁRIA (L) (kWh) EMBALAGEM
0,80
160,00
2,40
2856,00
3,20
3016,00
-

Tabela A1.10 – Balanço consolidado do PROCESSO 2 – Lavar roupa
ETAPA
PRÉ-LAVAGEM LAVAGEM SECAGEM
PROD.DA OPER.ANT. (kg)
MATÉRIA PRIMA (kg)
MP PERECÍVEL (kg)
E
MP Ñ PERECÍVEL (kg)
N
DETERGENTE (kg)
T
PRODUTO DE LIMPEZA (kg)
R
A RESÍDUO REUS/REC
D
FLUXO DE ENTRADA (kg)
A
TOTAL DE MATERIAL
S
UTILIZADO (kg)
ÁGUA (L)
ENERGIA (kWh)

0,80

2,40

0,8

2,4

-

-

0,8
160

2,4
2856
12

-

48

ETAPA
PRÉ-LAVAGEM LAVAGEM SECAGEM

S
A
Í
D
A
S

PRODUTO PROX. OP (kg)
PRODUTO FINAL (kg)
PERDA (kg)
RESÍDUO ORGÂNICO (kg)
RESÍDUO INORGÂNICO (kg)
RESÍDUO REUS/REC
RESÍDUO ARMAZ
FLUXO DE SAÍDA (kg)
TOTAL DE MATERIAL
UTILIZADO (kg)
ÁGUA RESIDUÁRIA (L)
ENERGIA (kWh)

FINALIZAÇÃO

FINALIZAÇÃO

0,80
não

2,40
não

não

não

0,8

2,4

-

-

0,8
160,00

2,4
2856,00

-

-
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c) PROCESSO 3 – HIGIENE

Tabela A1.11 – Entradas de água do PROCESSO 3 – Higiene
VAZÃO TEMPO CONSUMO
ETAPA
EQUIPAMENTO QTDE (L/MIN) (MIN) (LITROS)
ESCOVAR DENTES PIA
BACIA SANITARIA BACIA
BANHO
CHUVEIRO
SECAR CABELO
TOTAL

120
120
60
-

6
5
15
-

0,5
1
10
-

360
600
9.000
9.960

Tabela A1.12 – Entradas de energia do PROCESSO 3 – Higiene
POTÊNCIA TEMPO CONSUMO
(kW)
(h)
(kWh)
ETAPA
EQUIP
FONTE QTDE
ESCOVAR DENTES BACIA SANITARIA BANHO
CHUVEIRO
GÁS
60,00
32,00
0,17
320,00
SECAR CABELO
SECADOR
ELÉT
12,00
1,50
0,50
9,00
TOTAL
329,00

Tabela A1.13 – Entradas de Matéria do PROCESSO 3 – Higiene
ETAPA
MATÉRIA
ESCOV DENTES PASTA DE DENTE
BACIA SANIT
PAPEL
BANHO
SABONETE E OUTROS

QUANTIDADE (kg)
ADQUI
GASTA
0,25
0,25
0,50
0,50
0,50
0,50

TIPO
ARMAZE
EMBAL.
EMBAL.
EMBAL.

TEMPO (mês) PERDA (kg)
ARMAZEN
MENSAL
1
1
1
-

Tabela A1.14 – Saídas do PROCESSO 3 – Higiene
ETAPA
ESCOVAR DENTE
BACIA SANITÁRIA
BANHO
SECAR CABELO
TOTAL

PRODUTO PERDA RESÍDUO
(kg)
(kg)
ORG (kg)
-

RESÍDUO
INORG (kg)
0,25
0,50
0,50
1,25

ÁGUA
ENERGIA DESCARTE
RESIDUÁRIA (L) (kWh) EMBALAGEM
360,00
SIM
600,00
SIM
9000,00
SIM
9960,00
-
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Tabela A1.15 – Balanço consolidado do PROCESSO 3 – Higiene
ETAPA
ESCOVAR DENTE BACIA SANITÁRIA
PROD.DA OPER.ANT. (kg)
MATÉRIA PRIMA (kg)
MP PERECÍVEL (kg)
E
MP Ñ PERECÍVEL (kg)
N
DETERGENTE (kg)
T
PRODUTO DE LIMPEZA (kg)
R
A RESÍDUO REUS/REC
D FLUXO DE ENTRADA (kg)
A
TOTAL DE MATERIAL
S
UTILIZADO (kg)
ÁGUA (L)
ENERGIA (kWh)

S
A
Í
D
A
S

ÁGUA RESIDUÁRIA (L)
ENERGIA (kWh)

SECAR CABELO

0,25

0,50

0,50

0,25

0,5

0,5

-

0,25
360

0,5
600

0,5
9000,00
320,00

9,00

BANHO

SECAR CABELO

ETAPA
ESCOVAR DENTE BACIA SANITÁRIA
PRODUTO PROX. OP (kg)
PRODUTO FINAL (kg)
PERDA (kg)
RESÍDUO ORGÂNICO (kg)
RESÍDUO INORGÂNICO (kg)
RESÍDUO REUS/REC
RESÍDUO ARMAZ
FLUXO DE SAÍDA (kg)
TOTAL DE MATERIAL
UTILIZADO (kg)

BANHO

0,25
não

0,50
não

0,50
não

não

0,25

0,5

0,5

-

0,25
360,00

0,5
600,00

0,5
9000,00

-

d) OUTROS PROCESSOS
Tabela A1.16 – Entradas de água dos OUTROS PROCESSOS
VAZÃO TEMPO CONSUMO
(h)
(LITROS)
PROCESSO
EQUIPAMENTO QTDE (L/MIN)
LIMPEZA
PIA
8
6
0,5
1.440

Tabela A1.17 – Entradas de energia dos OUTROS PROCESSOS
POT
TEMPO CONSUMO
(kW)
(h)
(kWh)
PROCESSO
EQUIPAMENTO QTDE
LAZER
TV+COMP
20
0,3
2,0
12,40
ACADEMICO
COMPUTADOR
16
0,3
2
8,00
LIMPEZA
ASPIRADOR
8
1,4
1,0
11,20
TOTAL
31,60
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Tabela A1.18 – Entradas de energia do SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
POTÊNCIA TEMPO CONSUMO
(kW)
(h)
(kWh)
PROCESSO
EQUIP
FONTE QTDE
ALIMENTAÇÃO
HIGIENE
LAZER
ACADÊMICO
OUTROS
TOTAL

LAMPADA
LAMPADA
LAMPADA
LAMPADA
LAMPADA

ELÉT
ELÉT
ELÉT
ELÉT
ELÉT

20,00
60,00
30,00
32,00
30,00

0,12
0,10
0,12
0,10
0,10

1,50
1,00
4,00
3,00
3,00

3,60
6,00
14,40
9,60
9,00
42,60

Tabela A1.19 – Entradas de Matéria dos OUTROS PROCESSOS
PROCESSO
LIMPEZA

MATÉRIA
PROD DE LIMPEZA

QUANTIDADE (kg)
ADQUI
GASTA
10,00
10,00

TIPO
ARMAZE
EMBAL.

TEMPO (mês) PERDA (kg)
ARMAZEN
MENSAL
1
-

Tabela A1.20 – Saídas dos OUTROS PROCESSOS
PROCESSO
LIMPEZA
TOTAL

PRODUTO PERDA
(kg)
(kg)
-

RESÍDUO
ORG (kg)
-

RESÍDUO
INORG (kg)
10,00
10,00

ÁGUA
ENERGIA DESCARTE
RESIDUÁRIA (L) (kWh) EMBALAGEM
1440,00
1440,00
-

Tabela A1.21 – Consolidado dos OUTROS PROCESSOS
LAZER
MATÉRIA PRIMA (kg)
MP PERECÍVEL (kg)
E
MP Ñ PERECÍVEL (kg)
N
DETERGENTE (kg)
T
PRODUTO DE LIMPEZA (kg)
R
A RESÍDUO REUS/REC
D FLUXO DE ENTRADA (kg)
A
TOTAL DE MATERIAL
S
UTILIZADO (kg)
ÁGUA (L)
ENERGIA (kWh)

S
A
Í
D
A
S

ÁGUA RESIDUÁRIA (L)
ENERGIA (kWh)

ILUMINAÇÃO

10,00

-

-

10

-

-

-

-

12,4

8,0

10
1440,00
11,2

LAZER
PRODUTO FINAL (kg)
PERDA (kg)
RESÍDUO ORGÂNICO (kg)
RESÍDUO INORGÂNICO (kg)
RESÍDUO REUS/REC
RESÍDUO ARMAZ
FLUXO DE SAÍDA (kg)
TOTAL DE MATERIAL
UTILIZADO (kg)

PROCESSO
ACADÊMICO
LIMPEZA

PROCESSO
ACADÊMICO
LIMPEZA

42,6

ILUMINAÇÃO

10,00
não

não

não

não

-

-

10

-

-

-

10
1440,00

-

