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Em primeiro lugar, procura-se mostrar que os 
problemas econômicos, sociais e ambientais que 
experimentamos estão cada vez mais interligados e o aumento 
de suas dimensões é fruto de abordagens inadequadas a 
questões desta ordem de grandeza e complexidade. É 
caracterizada a natureza física (e não econômica) da 
escassez de recursos naturais e a necessidade de novos 
enfoques para se buscar entendimento e soluções duradouras. 

 
 
A discussão inicial fornece subsídios para se 

abordar o problema da reciclagem do lixo urbano de uma 
forma mais ampla, incluindo argumentos de ordem 
termodinâmica. 

 
 
Através de um estudo de caso, verifica-se que a 

análise energética é um instrumento capaz de avaliar, 
objetivamente, a incorporação de argumentos de ordem 
físico-ambiental ao processo de decisão. 
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Initially, it is made an effort to show that the 
economic, social and environmental problems faced today are 
getting more interdependent, and due to inadequate 
approaches these complex problems are increasing. It is 
emphasized the physical (not economic) nature of the 
scarcity of natural resources and the need of new 
viewpoints to search for understanding and durable 
solutions. 

 
 
The initial discussion delivers ideas to analyze 

the urban waste recycling problem more widely, including 
thermodynamic concepts. 

 
 
By a case study, it is shown that energy analysis 

is an instrument of evaluating objectively the 
incorporation of physical-environmental arguments to the 
process of decision making. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Apesar de uma parcela da população mundial vir 

apresentando padrões de vida cada vez mais elevados, uma 

outra parcela, bem maior, vem encontrando dificuldades 

crescentes até mesmo para sobreviver. Pode-se dizer que o 

progresso humano atingiu altos níveis de conforto e 

sofisticação, mas nunca houve tantas pessoas passando 

necessidades. 

 

Uma das principais razões para se chegar a esta 

situação pode estar no relacionamento do homem com seu 

meio-ambiente. Como expõe Robert Samohyl, "... a crise 

econômica de hoje resulta, em parte, da exploração sem 

limites de recursos naturais e da produção de rejeito 

industrial não-reciclável por um sistema econômico que 

depende plenamente destas duas atividades negativas ..." 

 

São grandes os riscos de se manter uma "política de 

crescimento rápido e acumulação contínua num mundo limitado 

por escassez absoluta dos recursos naturais não-
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renováveis", cuja depleção vem se dando em taxas 

exponenciais, diretamente relacionadas com o acúmulo de 

poluição (SAMOHYL, 1982, p.96-97). 

 

Este trabalho se propõe a apresentar uma 

interpretação sobre as origens desta situação e criar 

condições para se repensar a interação do homem com seu 

meio-ambiente. 

 

Conferindo um aspecto prático ao trabalho, será 

abordada a reciclagem do lixo urbano, o qual vem tendo sua 

produção aumentada em função do crescimento das cidades. 

 

 

A escolha do estudo da reciclagem se deve à 

motivação primordial do trabalho, que é a questão do 

desperdício. 

 

Basta uma pequena reflexão para se perceber que o 

papel representado por uma embalagem qualquer, por exemplo, 

não se encerra no ato de "jogá-la fora"; além do consumo de 

diversos recursos na sua produção, haverá uma série de 

outros recursos a serem consumidos para sua disposição 

final. Ao se extrapolar este raciocínio para outros 

produtos, a quantidade de recursos consumida torna-se 

imensa. Avançando um pouco mais, ao se questionar a real 

necessidade de diversos produtos (como armas nucleares, 

produtos descartáveis, etc), pode-se chegar a conclusão de 

que, mais do que consumidos, os recursos estariam sendo 

desperdiçados. 
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Existe um outro tipo de desperdício, embutido em 

vários aspectos do cotidiano, menos visível, mas não menos 

grave. Para exemplificar, pode-se citar o desperdício de 

combustíveis causado pela má regulagem dos motores de 

ônibus e caminhões, que, se combatido, poderia levar a uma 

economia de combustíveis e ao aumento de empregos em 

oficinas mecânicas (ver SACHS, 1984). 

 

No caso do Brasil, estima-se que o índice anual de 

desperdício chegue a representar 4,5% do produto interno 

bruto (algo em torno de 11 bilhões de dólares), ou seja, 

suficiente para cobrir todo o déficit público (LA ROCHE, 

1989). 

 

As proporções desta questão crescem ao se 

considerar o enorme aumento na demanda por recursos 

naturais não-renováveis a ser causado pelas gerações 

futuras. Afinal, se hoje não é tão comum se raciocinar num 

intervalo de tempo superior a duas gerações à frente, ou 

seja, no mundo dos nossos netos ou de seus filhos, o que 

dizer numa perspectiva de vida do planeta? 

 

A  reciclagem   pode   atuar  contra  o desperdício 

em  duas  frentes,  ou seja,  amenizando  tanto   as   

taxas  inevitáveis   de  entrada  (recursos)  quanto  as  

de  saída  (resíduos)  do  sistema  produtivo. A  

disposição  final  destes  resíduos,  sejam  provenientes  

de  atividades  urbanas,  industriais,  agrícolas,  etc, é  

um problema que  requer  abordagens  criteriosas,  haja  

visto o potencial  de   perturbação  ambiental  que  trazem    
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consigo. 

 

Quando não tratado devidamente, o lixo provoca 

diversos problemas de ordem sanitária, como o assoreamento 

de rios e valas, contaminação de lençóis d'água, 

proliferação de vetores transmissores de doenças, etc. Além 

disso, existe o não-aproveitamento de produtos recicláveis 

(garrafas, papelão, etc.) e da matéria orgânica, que pode 

ser transformada em composto orgânico, um excelente 

recondicionador de solos. 

 

O problema da disposição de resíduos envolve 

aspectos ambientais, técnicos, políticos e econômicos. Um 

processo de decisão envolvendo a escolha de um método de 

disposição de lixo que não leve em conta as características 

de complexidade inerentes ao problema, corre o risco de 

chegar a uma solução incompleta. 

 

A solução "parcial" de um problema complexo pode 

causar o seu agravamento ou mesmo a criação de problemas 

ainda mais difíceis de serem resolvidos. 

 

Serão fornecidos subsídios para  se poder abordar o 

problema da disposição de resíduos de uma forma mais ampla. 

 

 

O trabalho pode ser dividido em duas partes, sendo 

a primeira do Capítulo II ao IV. 
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No Capítulo II, é fornecida uma série de dados com 

o objetivo de se ter uma idéia das dimensões dos principais 

problemas encontrados no mundo, hoje em dia. 

 

No Capítulo III, é feito um esforço para se 

demonstrar que os diversos problemas sociais, econômicos e 

ambientais dos nossos dias, representam aspectos de um 

mesmo problema. A causa estaria em se tentar aplicar os 

conceitos da visão de mundo mecanicista da ciência 

cartesiana-newtoniana, a uma realidade que já não pode ser 

entendida em função destes conceitos. 

 

No Capítulo IV, se coloca em evidência os limites 

da ciência econômica (baseada na visão mecanicista) para 

explicar e propor soluções para os problemas que se 

apresentam. 

 

As idéias expostas nos Capítulos III e IV se 

baseiam, principalmente, em dois autores: Fritjof Capra e 

Nicholas Georgescu-Roegen. 

 

O primeiro proporciona uma linha mestra para o 

questionamento de visões de mundo (CAPRA, 1982), enquanto o 

segundo fornece elementos para se caracterizar a natureza 

física (e não econômica) do problema da escassez 

(GEORGESCU-ROEGEN, 1971). 

 

Na segunda parte do trabalho, o enfoque passa para 

um problema específico: o da disposição de resíduos 

urbanos. 
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A partir da conceituação exposta na primeira parte, 

procura-se mostrar as limitações de se privilegiar a 

utlização de argumentos econômicos ao se decidir quanto à 

utilização da reciclagem do lixo urbano. 

 

Visando enriquecer o processo de decisão, procura-

se incorporar argumentos de ordem termodinâmica na questão 

da reciclagem. Fica claro, no entanto, a necessidade de 

novos instrumentos para sua avaliação. 

 

Para se preencher esta lacuna instrumental, são 

introduzidos, no Capítulo V, conceitos e potencialidades da 

análise energética. 

 

No Capítulo VI, procura-se situar a reciclagem e a 

compostagem dentre os métodos de disposição do lixo urbano 

e expor os motivos que influem na decisão de utilizá-los ou 

não. Além disso, é apresentado um sistema de reciclagem e 

compostagem concebido de acordo com a realidade brasileira. 

 

No estudo de caso do Capítulo VII utiliza-se a 

análise energética para se comparar a energia incorporada 

ao composto orgânico resultante da coleta, reciclagem e 

compostagem do lixo urbano efetuada por processos de 

tecnologia e portes diferentes. 

 

Verifica-se que a análise energética é um 

instrumento capaz de avaliar, objetivamente, variáveis 

físico-ambientais conseguindo, desta forma, suprir algumas 

das limitações das análises convencionais. 
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No Capítulo VIII, é feita uma retomada das idéias 

expostas ao longo do trabalho em forma de conclusão. 

 

 

Devido ao seu caráter eminentemente 

interdisciplinar, um maior aprofundamento nas questões será 

preterido em função de se manter a amplitude da abordagem 

que a natureza do trabalho requer. A fim de minimizar os 

riscos de se emitir opiniões em campos onde não se está 

plenamente capacitado a falar, será feito abundante uso de 

citações de autores reconhecidos. 

 

Quanto às referências bibliográficas, estas foram 

organizadas segundo o sistema "autor-data",  que evidencia 

o nome do autor e a data da plublicação da primeira edição 

do livro ou artigo e a(s) página(s) correspondente(s). Este 

sistema permite eliminar praticamente todas as notas de 

referência ao longo do texto. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

A SITUAÇÃO ATUAL 

 

 

II.1- INTRODUÇÃO 

 

Alguns pontos precisam ser expostos logo no início, 

pois são fundamentais para quaisquer análises decorrentes 

do trabalho. 

 

As escalas de tempo normalmente utilizadas são as 

das horas, semanas, mêses, até mesmo anos. Já é mais raro 

ser mencionado alguma preocupação envolvendo décadas; 

quando se fala em Idade Média, parece tratar-se de uma 

época perdida no passado. O que dizer, então, da 

expectativa da vida humana na Terra? Se for em termos da 

vida útil do Sol, é assunto para alguns bilhões de anos. 

 

O  mesmo   raciocínio  serve para as   perspectivas 

humanas quanto ao espaço: as preocupações comuns se referem 

à própria casa, vizinhança ou à cidade onde vivem. À medida 

em que se ultrapassem os limites da nação, raça, espécie ou 

planeta, é cada vez menor o número de pessoas com esse tipo 
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de preocupação. (MEADOWS e outros, 1972, p.23). 

 

É sob esta (falta de) perspectiva de tempo e espaço 

que se evidenciam os riscos para as gerações futuras 

decorrentes da atuação recente do homem na Terra. Um 

exemplo desta falta de visão é a idéia de se alcançar a 

"auto-suficiência" em petróleo, um recurso sabidamente não-

renovável. Quanto tempo duraria essa "auto-suficiência"? O 

que representam dezenas, ou mesmo  centenas de anos de 

exploração, se este recurso não for utilizado em atividades 

que facilitem a sobrevida humana após seu esgotamento? 

 

Um outro ponto é o rítmo com o qual crescem a 

população, a exploração de recursos naturais, a produção de 

resíduos, etc. Todos estes ítens apresentam taxas 

exponenciais de crescimento, outra noção não tão comum no 

dia-a-dia. 

 

A principal característica do crescimento 

exponencial  é  que,  apesar  de  se  iniciar lentamente, 

repentinamente  torna-se  assustadoramente  rápido. "Os 

franceses  usam  um  enigma  para ensinar  às  crianças  a 

natureza  do  crescimento  exponencial. Num  lago,  diz  o 

enigma,  existe  apenas  uma  folha de lótus. Todos os dias 

o número de folhas duplica - duas folhas no segundo dia, 

quatro  no  terceiro,  oito  no  quarto,  e  assim  por 

diante. A  questão  é  a  seguinte:  se  o  lago  vai  

ficar  inteiramente  tomado  no  trigésimo  dia,  quando 

estará  cheio  pela  metade? Resposta:  no  vigésimo-nono  

dia"  (BROWN,  1978,  p.1). Ou  seja, na véspera da lotação  

total, o lago  apresentava-se  numa  situação aparentemente  
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tranqüila quanto à sua lotação. 

 

Na verdade, a maioria das pessoas está acostumada a 

pensar no crescimento como um processo linear, ou seja, 

crescer uma quantidade constante em um período constante de 

tempo. A resposta mais comum ao enigma acima é: "no 15º 

dia"! Neste tipo de crescimento, cada aumento independe dos 

aumentos anteriores. 

 

Já no crescimento exponencial, cada aumento é 

devido à uma percentagem constante do total em questão, em 

um período constante de tempo. 

 

No caso da população mundial, são as taxas do seu 

crescimento exponencial que chegam a apresentar crescimento 

exponencial, levando a se falar de crescimento super-

exponencial (PASSET, 1979, p.27): 

 
         POPULAÇÃO MUNDIAL     PERÍODO P/SE DOBRAR 

ANO   (em bilhões de hab.)  A POPULAÇÃO (em anos) 
1650               0,5                    - 
1830               1,0                  180 
1927               2,0                   97 
1950               2,5                      
1974               4,0                   33 
1987               5,0                   37 
 
 
Fontes: 
(CMMAD, 1988, p.109-10) 
(VEJA, 1987, p.64) 
 

O crescimento exponencial não é infinito, "a certa 

altura começa... a diminuir... à medida em que várias 

restrições produzem seu nivelamento" (BROWN, 1978, p.63). O 

problema é não se deixar chegar a este ponto com a situação 
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fora de controle. É como um trem indo de encontro à um 

muro: é preferivel freá-lo do que deixar acontecer a 

colisão à velocidade máxima. 

 

Nunca é demais lembrar que a Terra é uma só, que é 

finita, que as dificuldades de exploração dos recursos 

naturais aumentam com a exaustão das fontes mais acessíveis 

e que existe um limite para absorver a enorme quantidade de 

resíduos produzida pelas atividades humanas. 

 

II.2- ALGUNS DADOS 

 

O estado de crise em que o mundo se encontra há 

duas décadas apresenta características "de escala e 

premência sem precedentes em toda a história da humanidade. 

Pela primeira vez temos que nos defrontar com a real ameaça 

de extinção da raça humana e de toda vida no planeta" 

(CAPRA, 1982, p.19). Ao mesmo tempo em que o limite para a 

existência de vida humana na Terra pode ser até a sua 

incineração (e a dos demais planetas do sistema solar) 

devido à expansão e morte do Sol, um cataclisma nuclear 

poderia erradicá-la do planeta amanhã. 

 

Os riscos são reais e as reações à esta situação 

estão por toda parte. Cresce o número de reportagens, 

artigos, livros sobre as diversas faces desta crise. 

 

Dois   exemplos   de    publicações   recentes   

que  dão  uma   noção   do   que    vem    ocorrendo,   

são:    o    relatório    da    Comissão     Mundial   

sobre    Meio  Ambiente e Desenvolvimento  (CMMAD)   "Nosso  
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futuro comum" (CMMAD, 1987) e a edição de janeiro de 1989 

da revista TIME escolhendo "a Terra em perigo" como o 

planeta do ano, ao invés do homem ou mulher do ano (TIME, 

1989). 

 

A seguir, serão expostos apenas alguns dados sobre 

os principais problemas ambientais dos nossos dias. 

 

PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 

 

De acordo com dados da Academia de Ciências da 

URSS, os rejeitos da produção industrial constituem 40 

bilhões de toneladas em todo o mundo, com previsão para 100 

bilhões de toneladas, se mantidos os rítmos de crescimento 

(SÃO PAULO ENERGIA, 1987, p.7). Ainda da mesma fonte, 

anualmente estão sendo lançadas na atmosfera cerca de 145 

bilhões de toneladas de bióxido de enxofre, 250 milhões de 

toneladas de poeira, 1 milhão de toneladas de compostos de 

chumbo e milhares de toneladas de compostos de fluor e 

cloro. Nos oceanos,  só de petróleo e derivados, são 

despejados anualmente 1 milhão de toneladas, enquanto os 

rios e lagos recebem 32 Km3 de águas industriais não 

purificadas. Quanto às florestas, são destruídas 200 mil 

Km2/ano somente de florestas tropicais úmidas. 

 

Os dados acima têm dimensão global, mas os Estados 

Unidos da América  (EUA), no que diz respeito a lixo, não 

ficam para trás. Nada menos que 160 milhões de toneladas de 

lixo doméstico são produzidos anualmente (apenas 10% são 

reciclados); são jogados fora, por ano: 1,6 bilhões de 

canetas, 2 bilhões de aparelhos de barbear e 220 milhões de 
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pneus (TIME, 1989, p.27-28). À cada cinco anos, um 

americano médio produz, direta e indiretamente, uma 

quantidade de lixo equivalente à massa da Estátua da 

Liberdade (O'LEARY e outros, 1988, p.18). 

 

Quanto ao lixo tóxico, a produção anual nos EUA é 

de aproximadamente 300 milhões de toneladas, já tendo sido 

liberados pelo Congresso, entre 1984 e 1986, US$ 10,1 

bilhões de dólares para a limpeza de pouco mais que um 

quinto (NEWSWEEK, 1988a, p.42) dos 10.000 depósitos de lixo 

tóxico existentes no país. O custo total para a limpeza de 

todos os depósitos poderia, facilmente, chegar aos US$ 100 

bilhões, segundo o "Office of Technology Assessmet", um 

orgão de pesquisas do Congresso. Segundo este mesmo órgão, 

para um programa em pesquisa básica e desenvolvimento de 

novos métodos para retirar o poder de envenenamento dos 

produtos químicos perigosos, foi estimada a necessidade de 

uma verba de US$ 50 milhões, por ano (TIME, 1985, p.36-40). 

 

Dos mais de 48.000 compostos químicos listados pela 

Agência de Proteção Ambiental (EPA), dos EUA,  quase nada 

se sabe sobre os efeitos tóxicos de 38.000; menos de 1.000 

foram testados sobre seus efeitos agudos e somente 500 

foram testados sobre seus efeitos cancerígenos ou quanto à 

deformações genéticas (TIME, 1989, p.28). 

 

Com o aumento do rigor das regulamentações 

governamentais e o aumento das penalidades legais para 

disposição imprópria do lixo tóxico, foi criada uma grande 

demanda para firmas de limpeza, cuja indústria vem se 
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expandindo 20 a 30% por ano. A Chemical Waste Manegement, 

por exemplo, apresentou  um lucro de US$ 25 milhões em 1985 

e US$ 115 milhões em 1988. Por outro lado, enfrentam a 

multiplicação de grupos de protesto contra o depósito de 

lixo tóxico em suas comunidades, cujo número dobrou em 18 

mêses, de 1.700 para 3.650 (NEWSWEEK, 1988a, p.42-43). 

 

Uma outra face deste problema é o imperialismo 

tóxico, "a exploração ambiental dos países pobres pelos 

países ricos, representando a mais irresponsável e 

negligente forma de se livrar das crescentes montanhas de 

refugos, muitos deles venenosos, que transbordam dos 

aterros de lixo no mundo inteiro" (TIME, 1989, p.26). 

"Segundo a Greenpeace, em 1987 os EUA e países da Europa 

fizeram mais de 50 propostas para despachar seus dejetos 

químicos para países pobres da África, desprovidos de 

recursos financeiros e técnicos para manejar estes 

materiais" (JORNAL DO BRASIL, 1988, p.24). Em março de 

1988, a Guiné-Bissau foi convencida por um grupo 

internacional a aceitar 15 milhões de toneladas de rejeitos 

nos próximos cinco anos, recebendo US$ 600 milhões - duas 

vezes sua dívida externa e mais de 35 vezes o valor anual 

de suas exportações (NEWSWEEK, 1988b, p.27). 

 

Outro tipo de lixo que vem causando problemas é o 

devido a fabricação de artefatos nucleares. O ar e a água 

das localidades ao redor das fábricas de bombas vêm sendo 

contaminadas, sendo alto o número de casos de câncer nos 

seus habitantes. Em 1985, foi movida uma ação por 14.000 

habitantes de Fernald, Ohio, EUA, onde está instalada uma 

usina de processamento de urânio, contra a empresa 
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contratada para enterrar refugos radioativos no solo. Já 

que é dificil se estabelecer relações entre a 

radioatividade e problemas específicos de saúde para 

finalidades judiciais, a ação, no valor de US$ 300 milhões, 

é a título de prejuízos com a perda de valor das 

propriedades e traumas emocionais criados por viver perto 

da usina.  Como a empresa atendia às especificações  

governamentais na época da execução do serviço, 

recentemente a Suprema Corte a considerou com imunidade 

legal. Como represália o Governador do Estado de Ohio 

determinou o fechamento da usina, considerando-a uma 

"bomba-relógio". Somente em um depósito no estado de Idaho, 

estão estocados 30 mil m3 de lixo radioativo de baixa 

atividade (TIME, 1988, p.48-54). 

 

Seja devido à produção de armamentos nucleares  ou 

à geração de energia elétrica, os riscos decorrentes da 

produção de plutônio (PU-239) são imensos. Sua meia vida - 

tempo ao longo do qual metade de uma determinada quantidade 

sofre decaimento radioativo - é de  24.400 anos. Isto 

significa que, se um grama de plutônio for liberado no 

meio-ambiente, cerca de um milionésimo de grama restará 

após 500.000 anos, um período cem vezes mais extenso que 

toda História documentada. Sabendo-se que menos que um 

milionésimo de grama - uma dose invisível - é cancerígeno, 

cerca de 500 gramas, se uniformemente distribuídos, podem 

induzir, potencialmente, o câncer pulmonar em toda 

população da Terra (CAPRA, 1982, p.237-238). Entre 1946 e 

1970, o governo americano afundou no  mar 114.500 barris de 

lixo nuclear (BROWN, 1978, p.47). 
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No Brasil, já se manifestou informalmente, uma 

frente contra o lixo nuclear formada pelos Estados que a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) considera 

passíveis de sediarem um depósito para rejeito radioativo 

de baixa e média atividade (O GLOBO, 1986, p.29). 

 

SUPERPOPULAÇÃO 

 

"Ultimamente, nenhum problema pode ser tão 

ameaçador ao meio ambiente quanto a proliferação da espécie 

humana. A população atual é de 5 bilhões de pessoas que, 

durante o próximo século, dobrará, com 90% deste 

crescimento ocorrendo nos países mais pobres" (TIME, 1989, 

p.29). "Nos próximos quinze anos, a força de trabalho no 

mundo passará do 1,8 bilhão atual para 2,6 bilhões de 

pessoas e, para ocupar toda essa gente, será preciso  criar  

tantos empregos ... quantos existem em todos os países 

industrializados" (GUPTE, 1985, p.3). 

 

Para se baixar as projeções de 10 bilhões para 8 

bilhões de habitantes nos próximos 60 anos,  será 

necessário aumentar a verba gasta anualmente em 

planejamento familiar no mundo de US$ 3 bilhões para até 

US$ 8 bilhões no ano 2000. Estas projeções foram feitas 

pelo Banco Mundial (TIME, 1989, p.30). 

 

AQUECIMENTO GLOBAL 

 

As moléculas de CO2, gás carbônico, são 

transparentes à luz visível, permitindo aos raios solares 
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aquecerem a superfície da Terra. Mas o calor refletido pela 

superfície está na forma de raios infravermelhos, 

absorvidos pelo CO2. Quanto mais CO2 no ar, mais calor 

retido. É o chamado efeito estufa. Este processo, que 

contribuiu para tornar a Terra um local propício ao 

desenvolvimento  da vida, pode estar se tornando uma ameaça 

para muitas formas de vida. 

 

Apesar de não haver  um consenso quanto ao nível do 

aquecimento global devido ao efeito estufa, o volume de CO2 

na atmosfera continua subindo, podendo trazer graves 

conseqüências em termos de mudanças climáticas de 

resultados imprevisíveis. 

 

Na verdade, o CO2 é responsável por aproximadamente 

metade do problema, já que o metano, óxidos de nitrogênio e 

os clorofluorcarbonos (CFCs) - utilizados na produção de 

aerossóis e refrigeradores - também contribuem (cada 

molécula de CFC é 20 mil vezes mais eficiente que uma de CO2 

para absorver calor). 

 

Os CFCs apresentam um outro inconveniente: ao se 

dissiparem, destroem moléculas de ozônio (O3) existentes na 

atmosfera, que absorvem a maior parte da radiação 

ultravioleta do Sol. Este tipo de radiação está ligado ao 

enfraquecimento do sistema imunológico humano e dos 

animais. Além disso, carrega energia suficiente para 

danificar o DNA, desregulando o comportamento das células, 

podendo se tornar uma causa primária de câncer de pele, nos 

casos de exposição excessiva ao Sol. 



18 
 

O único meio seguro de se salvar a camada de ozônio 

é terminar com a produção dos CFCs, o que é uma tarefa 

difícil, já que o mercado anual destes produtos é de US$ 

2,2 bilhões (TIME, 1989, p.20-25). 

 

EXTINÇÃO DE ESPÉCIES 

 

Extinção faz parte da evolução, mas a taxa atual é 

pelo menos 1.000 vezes maior do que a obtida desde a pré-

história. Há uma previsão de que, nos próximos trinta anos, 

o rítmo de extinção será de 100 espécies por dia. 

 

Estima-se que existam de 5 a 30 milhões de 

diferentes formas de vida na Terra, das quais apenas 1,7 

milhão foram catalogadas. Até o final do século, muitas 

espécies serão extintas mesmo antes de terem sido 

identificadas (TIME, 1989, p.16-17). 

 

Quando uma espécie conhecida torna-se ameaçada de 

extinção, o fato chama a atenção do público. Mas "a 

extinção de qualquer espécie da fauna ou da flora pode 

representar um fio que se rompe no tecido da vida... 

Nenhuma espécie existe isolada das outras... As formas de 

vida sustentam umas às outras" (BROWN, 1978, p.50). 

 

Cerca de 25% das drogas em uso nos EUA  contém 

ingredientes originalmente derivados de plantas silvestres. 

É perfeitamente possível que a cura para doenças ainda não 

dominadas estejam escondidas na vegetação a ser destruida 
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pela atividade humana (TIME, 1989, p.17). O próprio 

desconhecimento do papel representado por cada espécie 

deveria inspirar  um pouco mais de respeito por parte do 

homem. 

 

O esforço para se preservar espécies ameaçadas de 

extinção pode ser inócuo se não for combinado com esforços 

destinados a salvar ecossistemas inteiros (BROWN, 1978, 

p.51). A questão é mais profunda do que parece, envolvendo 

o próprio posicionamento do homem perante a Biosfera. Ver 

também MYERS (1988). 

 

 

 

Muitos outros problemas ambientais não foram 

citados, dentre eles o da exploração acelerada de recursos 

naturais. Por ser, muitas vêzes, um problema sob a 

superfície da Terra, não chama tanto a atenção como a 

poluição, por exemplo, mas não pode ser ignorado, muito 

menos negado. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

AS ORIGENS 

 

 

III.1- INTRODUÇÃO 

 

O estágio atual da evolução humana apresenta 

características alarmantes (ver II.2) e paradoxais. Ao 

mesmo tempo em que "podemos controlar os pousos  suaves de 

espaçonaves em planetas distantes, somos incapazes de 

controlar a fumaça poluente expelida pelos automóveis e 

fábricas; propomos a instalação de comunidades utópicas em 

gigantescas colonias espaciais, mas não podemos administrar 

nossas cidades. O mundo dos negócios faz-nos acreditar que 

o fato de gigantescas indústrias produzirem alimentos 

especiais para cachorros e cosméticos é um sinal do nosso 

elevado padrão de vida, enquanto os economistas tentam 

dizer-nos que não dispomos de recursos para enfrentar os 

custos de uma adequada assistência à saúde, os gastos em 

educação ou os transportes públicos" (CAPRA, 1982, p.39). 

 

"Há fome em vastas partes do mundo enquanto as 

colheitas apodrecem ou são destruídas em outras partes. A 
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guerra e a indiscriminada aniquilação da vida, da cultura e 

dos meios de manutenção humanos são o único meio de sairmos 

da fecundidade incontrolada e da conseqüente super-

população. São o resultado de controlarmos demasiado bem as 

forças físicas, apenas toleravelmente bem as forças 

biológicas e não controlarmos absolutamente as forças 

sociais" (BERTALANFFY, 1968, p.79). 

 

Fritjof Capra, em seu livro "O Ponto de Mutação" 

(CAPRA, 1982) faz um exame do atual processo de 

transformação cultural pelo qual a humanidade atravessa. 

Para tanto, adota uma perspectiva ampla, a fim de situar 

este processo no contexto da evolução cultural humana. Ao 

se transferir a perspectiva do final do século XX para um 

período de tempo abrangendo milhares de anos e substituindo 

a noção de estruturas sociais estáticas por uma percepção 

de padrões dinâmicos de mudança, a crise atual apresenta 

aspectos de transformação. "Não é a noção de crise, mas a 

de mutação que nos parece caracterizar a situação que se 

encontra o mundo contemporâneo. A crise sugere um estado 

normal, momentaneamente rompido e chamado a se 

restabelecer. A mutação, ao contrário, evoca transformações 

irreversíveis dentro da lógica da evolução" (PASSET, 1979, 

p.8). 

Ao se observar a natureza dos problemas, pode-se 

reconhecer a confluência de diversas transições. Uma delas 

envolve o que é freqüentemente chamado de "mudança de 

paradigma" (do grego "paradeigma", "padrão"). Trata-se de 

uma mudança profunda no pensamento, percepção e valores que 

formam uma determinada visão da realidade. 
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"O paradigma ora em transformação...compreende um 

certo número de idéias e valores que diferem nitidamente 

dos da Idade Média, (são) valores que estiveram associados 

a várias correntes da cultura ocidental, entre elas a 

Revolução Científica, o Iluminismo e a Revolução 

Industrial. Incluem a crença de que o método científico é a 

única abordagem válida do conhecimento; a  concepção do 

Universo como um sistema mecânico composto de unidades 

materiais elementares; a concepção da vida em sociedade 

como uma luta competitiva pela existência; e a crença do 

progresso material ilimitado, a ser alcançado através do 

crescimento econômico e tecnológico. Nas décadas mais 

recentes, concluiu-se que essas idéias e esses valores 

estão seriamente limitados e necessitam de uma revisão 

radical" (CAPRA, 1982, p.289). 

 

Uma outra interpretação para esta "mudança de 

paradigma" pode ser encontrada em RIFKIN (1980 e 1983). 

 

III.2- A VISÃO MECANICISTA 

 

As idéias essenciais que deram origem à visão de 

mundo vigente tiveram origem entre 1500 e 1700 com o 

desenvolvimento da física e da astronomia. 

 

Primeiro foi Nicolau Copérnico, se opondo à 

concepção geocêntrica de Ptolomeu e da Bíblia, válida como 

dogma por mais de mil anos. Johannes Kepler e suas leis 

empíricas do movimento planetário reforçaram as concepções 
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de Copérnico. Mas a superação da velha cosmologia só foi 

alcançada quando Galileu Galilei, aliando a utilização do 

recém-inventado telescópio com seu talento na observação 

científica, confirmou a teoria de Copérnico. 

 

Com Francis Bacon, a realização de experimentos com 

posterior extração de conclusões gerais a serem testadas em 

novos experimentos (procedimento indutivo), ganhou força. 

Além disto, deve-se a Bacon a fervorosa defesa da noção de 

que a Natureza deveria ser reduzida à obediência, tornando-

se objeto do domínio e controle por parte do conhecimento 

científico (ver LEISS, 1970). 

 

"O antigo conceito da Terra como mãe nutriente foi 

radicalmente transformado nos escritos de Bacon e 

desaparecem por completo quando a revolução científica 

tratou de substituir a concepção orgânica da Natureza pela 

metáfora do mundo como máquina. Essa mudança, que viria a 

ser de suprema importância para o desenvolvimento 

subseqüente da civilização ocidental, foi iniciada e 

completada por duas figuras gigantescas do século XVII: 

Descartes e Newton" (CAPRA, 1982, p.52). 

 

Assim como Galileu, René Descartes acreditava que a 

linguagem da Natureza era matemática e que poderia reduzir 

os fenômenos físicos à relações matemáticas exatas. Chegou 

a desenvolver um novo ramo da matemática (a geometria 

analítica) ao relacionar álgebra e geometria. 
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Em seu livro "Discurso sobre o método" (DESCARTES, 

1637), o sub-título indica sua finalidade: "para bem 

dirigir a própria razão e procurar a verdade nas ciências". 

O primeiro preceito do método cartesiano é "jamais aceitar 

como verdadeira coisa alguma que eu não conheça a evidencia 

como tal... incluindo apenas nos meus juízos aquilo que se 

mostre de modo tão claro e distinto à meu espírito que não 

subsista dúvida alguma" (DESCARTES, 1637 , p.40). 

 

O segundo preceito, "dividir cada dificuldade a ser 

examinada em tantas partes quanto possível e necessário 

para resolvê-las", e o terceiro "por ordem nos meus 

pensamentos, começando pelos assuntos mais simples e mais 

fáceis...", evidenciam o caráter analítico do método de 

Descartes (DESCARTES, 1637, p.40). 

 

Esta caracrterística é "provavelmente a maior 

contribuição de Descartes à ciência... essencial ao moderno 

pensamento científico...extremamente útil no 

desenvolvimento de teorias científicas e na concretização 

de complexos projetos tecnológicos (CAPRA, 1982, p.55). 

"Essas longas cadeias de razões simples e fáceis, das quais 

usam os geômetras servir-se para atingir suas mais difíceis 

demonstrações deu-me azo a imaginar que todas as coisas que 

podem ser submetidas ao conhecimento dos homens seguem-se 

do mesmo modo, e que, desde que se possa evitar ter como 

verdadeira alguma que não o seja e desde que se consiga  

conservar sempre a ordem necessária para fazer a dedução 

uma das outras, não  existirão tão distantes que não sejam  

alcançadas,  nem  tão escondidas que não sejam descobertas" 
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(DESCARTES, 1637 , p.40-41). 

 

Para Descartes, o universo material era uma 

máquina, nada além de uma máquina. Até mesmo o corpo 

humano: "...para aqueles que não conhecem a força das 

demonstrações matemáticas...desejo prevení-los que esse 

movimento (do coração) por mim explicado é somente a 

conseqüência necessária da disposição dos órgãos do 

coração,...pela mesma razão que o movimento de um relógio 

resulta da força, da disposição e da forma de seus 

contrapesos e rodas" (DESCARTES, 1637, p.94). 

 

Foi Isaac Newton quem deu realidade à concepção 

cartesiana da Natureza como uma máquina perfeita. 

 

Na concepção newtoniana, Deus criou, no princípio, 

as partículas materiais e as forças entre elas. Todo 

universo foi posto em movimento desse modo e continuou 

funcionando, desde então, como uma máquina, governado por 

leis imutáveis. Os fenômenos físicos estariam, então, 

reduzidos ao movimento de partículas materiais, causado por 

sua atração mútua, ou seja, pela força da gravidade. O 

movimento das partículas era descrito, matematicamente, 

pelas equações do movimento, acreditando-se,então, que elas 

explicassem todas as mudanças observadas no mundo físico. 

 

Como    a   mecânica    newtoniana   estendeu,   

com   sucesso,  seu   campo  de  ação  ao  movimento  

contínuo   dos   fluidos,   às   vibrações   de   corpos   

elásticos   e   até  mesmo aos   fenômenos   térmicos,   

explicando-os   em   termos do   movimento  de  partículas  
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materiais elementares, "...a física tornou-se naturalmente 

a base de todas as ciências, levando às ciências dos 

séculos XVIII e XIX que a tomá-la como modelo. De fato, 

Descartes estava perfeitamente cônscio do papel básico da 

física em sua concepção da Natureza. Escreveu ele: "Toda 

filosofia é como uma árvore. As raízes são a metafísica, o 

tronco é a física e os ramos são todas as outras ciências" 

(citado em VROOMAN, 1970, p.189)" (CAPRA, 1982, p.63). 

 

O modelo mecanicista chegou às ciências da 

sociedade humana ao inspirar a redução dos padrões 

observados na sociedade ao comportamento de seus 

indivíduos. Assim como o mundo físico, a sociedade humana 

seria governada por leis naturais, que incluiriam os ideais 

de individualismo, direito de propriedade e mercados 

livres, por exemplo. Estas idéias tiveram grande influência 

sobre boa parte do pensamento politico e econômico 

contemporâneo (ver RIFKIN, 1980). 

 

III.3- OS LIMITES DO MECANICISMO 

 

Apesar do modelo newtoniano ainda se manter como 

base de toda a física, alguns dos avanços importantes nas 

ciências iriam modificar esta situação. 

 

A descoberta da evolução em biologia levou à 

descrição do universo não como uma máquina inteiramente 

construída pelo Criador, mas como um sistema em evolução e 

em permanente mudança, no qual estruturas complexas se 

desenvolviam a partir de formas mais simples. 
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A idéia de evolução também começou a ser tratada 

por uma ciência chamada termodinâmica, nascida das memórias 

do engenheiro francês Nicolas Sadi Carnot sobre eficiência 

das máquinas térmicas (CARNOT, 1824). 

 

A primeira grande realização desta ciência foi a 

descoberta de uma das leis mais fundamentais da física, a 

lei da conservação da energia. Esta lei diz que a energia 

total envolvida em um processo é sempre constante, podendo 

mudar de forma do modo mais complicado, mas nenhuma porção 

dela se perde. Chamada de primeira lei da termodinâmica, é 

válida para qualquer processo natural que envolva trocas 

energéticas. 

 

Além de se manter constante nas transformações 

naturais, a energia se degrada de uma forma mais organizada 

para uma forma mais desordenada, dispersa, chamada de 

energia térmica (o calor). É como se em cada transformação 

de energia houvesse a "cobrança de uma taxa" em forma de 

calor. A primeira lei permite a conversão de calor em outra 

forma de energia, mas isto não ocorre espontaneamente. 

 

Mesmo  quando  não  se  trata  de  transformações  

envolvendo  trabalho  mecânico,  esta  passagem  de  formas  

menos  organizadas  para  outras  mais  organizadas    não  

ocorre  espontaneamente.  É  o  caso  de  uma   gota    de  

tinta  se  reagrupar  após  ter  sido  colocada   em   um  

copo  d'água,   ou  de  um  baralho  se  reordenar  com   o  

embaralhamento  contínuo.  "Imagine-se   uma  xícara    de   

água  caindo de uma mesa e se quebrando em muitos pedaços  

no  chão.  Se  filmamos  este  evento,  pode-se  facilmente  
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dizer se o filme está sendo projetado para frente ou para 

trás. Se o projetarmos para trás, ver-se-ão os casos 

subitamente se reunindo sobre o chão e pulando para cima a 

fim de formar uma xícara inteira sobre a mesa. Pode-se 

dizer que este filme está sendo projetado para trás porque 

este tipo de comportamento nunca é observado na vida 

cotidiana. Caso contrário todas fábricas de louça abririam 

falência" (HAWKING, 1988, p.200-201). 

 

O que todos esses processos têm em comum é que 

avançam em um determinado sentido-da ordem para a desordem-

e esta é a formulação mais geral da segunda lei da 

termodinâmica: qualquer sistema físico isolado avançará 

espontaneamente no sentido de uma desordem sempre 

crescente. 

 

Esta tendência natural de evolução dos fenômenos 

físicos, originária do estudo de máquinas térmicas, 

demonstrou ter um significado maior. Batizada de entropia - 

energia + "tropos" (do grego: transformação ou evolução), 

por Rudolf Clausius, possibilitou a medida da evolução de 

um sistema físico isolado. Pelo fato dessa evolução ser 

acompanhada por uma desordem crescente, a entropia também 

pode ser interpretada como uma medida de desordem. 

 

O conceito de entropia possibilitou a 

caracterização dos processos irreversíveis. "O aumento da 

desordem ou entropia através do tempo é um exemplo do que 

se chama uma seta do tempo, algo que distingue o passado do 

futuro dando o sentido (do fluxo) do tempo" (HAWKING, 1988, 

p.201). 
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Ao se medir a entropia de um sistema isolado em 

dois instantes distintos, o que apresentar maior entropia 

terá "acontecido" no segundo instante. Este fato não pode 

ser explicado pela mecânica newtoniana: "Nos termos da 

mecânica clássica, o trabalho realizado sobre uma partícula 

é definido como o produto escalar do vetor deslocamento da 

partícula pela resultante das forças que sobre ela atuam... 

Caso uma partícula retorne a uma posição já ocupada 

anteriormente, o trabalho realizado na trajetória fechada 

seria nulo e o estado energético da partícula seria 

idêntico àquele em um momento do passado, quando a 

partícula teria ocupado aquela mesma posição. Esta 

proposição equivale conceitualmente à possibilidade de 

retorno períodico ao passado, de repetição de trajetórias e 

de estados energéticos indefinidamente" (MARTINS, 1987, 

p.15-16). 

 

Uma saída foi dada por Ludwig Boltzman, com a 

introdução do conceito de probabilidade. Assim, a conversão 

espontânea de energia térmica em energia mecânica, por 

exemplo, não seria impossível, mas extremamente improvável. 

Com a utilização de leis estatísticas para descrever o 

comportamento de sistemas mecânicos complexos, surgiu a 

mecânica estatística, possibilitando à termodinâmica a 

utilização dos princípios da mecânica newtoniana. 

 

Embora obtendo aceitação, esta saída, também 

conhecida por termodinâmica estatística, "apresentava 

inúmeras difilculdades conceituais e experimentais" 
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(MARTINS, 1987, p.31). Nicholas Georgescu-Roegen a 

considera "...a luta trágica de Boltzman em tentar vender a 

idéia de uma ciência termodinâmica baseada em uma fundação 

híbrida, na qual a rigidez das leis mecânicas interage com 

a incerteza, específica da noção de probabilidade... De 

acordo com a nova disciplina, uma pilha de cinzas (de 

carvão) poderia  perfeitamente se tornar capaz de esquentar 

um forno... ou um cadáver poderia ressucitar para viver uma 

segunda vida exatamente na ordem inversa da primeira. 

Apenas as probabilidades destes eventos seriam 

fantasticamente pequenas. Se ainda não testemunhamos tais 

"milagres" - segundo os defensores da mecânica estatística 

- é somente porque não observamos um número suficiente 

grande de pilhas de cinzas ou de cadáveres" (GEORGESCU-

ROEGEN, 1971, p.7). Uma crítica mais detalhada encontra-se 

na mesma fonte, apêndice F. 

 

Entretanto, a idéia da evolução no sentido da 

desordem para a ordem observada na biologia parece estar em 

constraste com a idéia, no sentido inverso, observada na 

termodinâmica. O nascimento e crescimento de um ser vivo é 

um exemplo claro de evolução no sentido da ordem crescente. 

Mas um ser vivo não sobrevive sem seu meio-ambiente; na 

verdade compõem um único sistema "ser vivo - meio-

ambiente". Sob este ponto de vista, o decréscimo de 

desordem (entropia) no ser vivo é compensado por um 

acréscimo maior de desordem no meio-ambiente, isto é, ainda 

dentro dos limites do sistema, esclarecendo a aparente 

contradição (ver BERTALANFFY, 1968, p.65-66; GEORGESCU-

ROEGEN, 1970, p.55). 
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O conceito de evolução  fornecia evidências de que 

o modelo newtoniano estava encontrando os seus limites. 

 

RUPTURA COM A FÍSICA MODERNA 

 

A ruptura definitiva da física moderna com a 

concepção mecanicista do universo se dá logo após ao início 

da investigação experimental dos átomos, a partir da 

proposição de dois princípios. 

 

O primeiro, foi o princípio da incerteza, de Werner 

Heisenberg, que constata a impossibilidade de se determinar 

simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula 

elementar, condição necessária para se desenvolver um 

processo mecânico. O segundo, foi o princípio da 

complementaridade, de Niels Bohr, segundo o qual pode-se 

usar diferentes modelos para se descrever um sistema 

atômico, cada um correto em um determinado contexto, mas 

incompatíveis uns com os outros (MARTINS, 1982, p.17). Um 

exemplo é a natureza dual da luz, que pode adotar a forma 

de ondas eletromagnéticas ou de partículas, dependendo de 

como seja observada. 

 

Entretanto, para se completar esta revisão de 

estrutura conceitual, é necessário recorrer-se à teoria da 

relatividade, de Einstein. 

 

O próprio conceito de partícula deixou de estar 

associado a uma "substância básica" com a teoria da 
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relatividade de Einstein. Foi demonstrado que, a massa (m) 

é uma forma de energia (E), sendo a relação entre elas o 

quadrado da velocidade da luz (c) descrita na famosa 

equação: E = mc2. 

 

De acordo com a teoria da relatividade, a primeira 

lei da termodinâmica e o princípio da conservação da 

matéria são unificados no princípio da conservação da 

matéria-energia. De acordo com esse princípio, o estoque 

total de energia e matéria do Universo é constante. 

 

Outra conseqüência da teoria da relatividade é como 

ela revolucionou os conceitos de tempo e espaço absolutos. 

Na mecânica newtoniana, "se uma vibração de luz é enviada 

de um lugar a outro, observadores diferentes deverão 

concordar quanto ao tempo gasto na trajetória (já que o 

tempo é absoluto). Dado que a velocidade da luz é apenas a 

distância que ela percorre, dividida pelo tempo que leva 

para fazê-lo, diferentes observadores poderão atribuir 

diferentes velocidades da luz. Na relatividade, entretanto, 

todos observadores deverão concordar quanto a rapidez da 

trajetória da luz (postulado básico da teoria da 

relatividade). Podem ainda, não concordar com a distância 

percorrida, tendo agora que discordar também quanto ao 

tempo gasto no evento" (HAWKING, 1988, p.43-44). 

 

Desta forma, a partir da física moderna fica 

evidente que as noções comuns de realidade se limitam à 

experiência comum do mundo físico, não sendo aplicáveis 

quando esta experiência se amplia. 
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III.4- A VISÃO SISTÊMICA 

 

É importante notar que o enfoque mecanicista não é 

ruim em si, mas apenas inadequado ao tratamento de questões 

que envolvam maior complexidade. A abordagem que será 

introduzida deverá ser considerada "como um acréscimo 

importante ao repertório conceitual do cientista, mais do 

que um método destinado a deixar na obscuridade todos os 

outros métodos mais antigos" (RAPOPORT, 1968, p.46). 

 

A aplicação do procedimento analítico, 

característico do mecanicismo, depende de duas condições. A 

primeira é que as interações entre as "partes" ou não 

existam ou sejam suficientemente fracas para poderem ser 

desprezadas. Só com esta condição as partes podem ser 

"esgotadas" real, lógica e matematicamente, sendo em 

seguida "reunidas". A segunda condição é que as relações 

que descrevem o comportamento das partes sejam lineares, 

pois só então é dada condição de aditividade, isto é, uma 

equação que descreve o comportamento do todo é da mesma 

forma que as equações que descrevem o comportamento das 

partes. Os processos parciais podem ser sobrepostos para 

obter o processo total, etc. O método mecanicista obteve 

grande sucesso devido ao fato do sistema solar se 

constituir em um caso especial e tratável de vários corpos 

em movimento (ver Apêndice A). 

 

Entretanto, estas condições não são satisfeitas 

pelas entidades chamadas sistemas, ou seja, partes "em 
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interação". O protótipo de sua descrição, no caso geral, é 

um conjunto de equações diferenciais simultâneas, não-

lineares. "O problema metodológico da teoria dos sistemas 

consiste em preparar-se para resolver problemas que, 

comparados aos problemas analíticos e somatórios da ciência 

clássica, são de natureza mais geral" (BERTALANFFY, 1968, 

p.37-38). 

 

A ênfase está na complexidade organizada, ou seja, 

"na circunstância de que a adição de uma nova entidade 

introduz não apenas a relação dessa entidade para com as 

outras, mas, também, modifica a relação entre todas as 

outras entidades. Quanto mais estreitamente entrelaçada  é 

a rede de relações, mais organizado é o sistema abrangido 

por essas relações. O grau de organização torna-se, então, 

o conceito central do ponto de vista dos sistemas" 

(RAPOPORT, 1968, p.27). 

 

Esta alternativa à concepção mecanicista, visando a 

abordagem de problemas que envolvam complexidades 

organizadas, foi proposta através de uma teoria baseada em 

princípios universais aplicáveis aos sistemas em geral, 

denominada Teoria Geral dos Sistemas. 

 

"Os exemplos de sistemas são abundantes na 

Natureza. Todo e qualquer organismo - desde a menor 

bactéria até os seres humanos...-é uma totalidade integrada 

e, portanto, um sistema vivo...Mas os sistemas não estão 

limitados a organismos individuais e suas partes. Os mesmos 

aspectos de totalidade são exibidos por sistemas sociais - 
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como o formigueiro, a colméia ou uma família humana - e por 

organismos e matéria em interação mútua. O que se preserva 

numa região selvagem não são árvores ou organismos 

individuais, mas a teia completa de relação entre eles" 

(CAPRA, 1982, p.260). 

 

Mas, o que é a organização? A organização era 

estranha ao mundo mecanicista, já que, sendo um gigantesco 

mecanicismo governado por leis matemáticas e exatas, não 

havia lugar para direção, ordem ou finalidade. "São 

características da organização, quer de um organismo quer 

de uma sociedade, noções como as de crescimento, 

diferenciação, ordem hierárquica, dominância, controle, 

etc. Estas noções não aparecem na física convencional. A 

teoria dos sistemas é capaz de tratar dessas matérias" 

(BERTALANFFY, 1968, p.74). 

 

Como a máquina (um mecanismo de relógio) é 

característica do mecanicismo e o organismo vivo é o 

exemplo mais evidente de aplicação da visão sistêmica, o 

exame de algumas diferenças essenciais entre os dois poderá 

ser útil como ilustração de suas características (CAPRA, 

1982, p.261-266): 

 

As máquinas são construídas, enquanto os organismos 

crescem, o que significa que a compreensão dos organismos 

deve ser orientada para o processo e sua característica 

dinâmica; 

 

As máquinas funcionam de acordo com cadeias 

lineares de causa e efeito, e, quando sofrem uma avaria, 
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pode ser usualmente identificada uma causa para tal 

defeito. Já os organismos têm seu funcionamento guiado por 

modelos cíclicos de fluxos de informação, conhecidos por 

forças de realimentação ("feed-back loops"); 

 

Uma máquina enguiçará se suas peças não funcionarem 

da maneira rigorosamente pré-determinada, mas um organismo 

manterá seu funcionamento num ambiente variável, mantendo-

se em condição operacional e regenerando-se através da cura 

e regeneração. Entretanto, os organismos complexos não 

podem funcionar indefinidamente. Em vez de substituirem as 

partes danificadas ou gastas, substituem o organismo todo, 

é o fenômeno da reprodução, característico de toda vida; 

 

O mecanismo de um relógio é um sistema 

relativamente isolado que exige energia para funcionar, mas 

que não precisa necessariamente interagir com o seu meio-

ambiente para manter-se em funcionamento. Já os organismos 

vivos são sistemas abertos, ou seja, têm de manter um fluxo 

constante de matéria e energia com seu meio-ambiente a fim 

de permanecerem vivos. Isto envolve a assimilação de 

estruturas ordenadas, como os alimentos, decompondo-as e 

usando alguns de seus componentes para manter ou, mesmo, 

aumentar a ordem do organismo. Este processo é conhecido 

como metabolismo. Permite que o organismo permaneça num 

estado de não-equilíbrio altamente necessário para a auto-

organização. Possuem um alto grau de estabilidade dinâmica, 

que não deve ser confundida com o significado convencional 

de equilíbrio estático; 
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Enquanto uma máquina é construida para produzir um 

produto específico a executar uma tarefa específica, um  

organismo está empenhado, primordialmente, em renovar-se, 

mas mantendo preservado o padrão geral do organismo. 

 

Os dois últimos ítens tratam de noções muito 

importantes: a de sistemas abertos e a de níveis de 

organização. 

 

Nas relações entre os organismos e seu meio-

ambiente, há uma tendência para formar estruturas de 

múltiplos níveis, que diferem em sua complexidade. Ao mesmo 

tempo em que cada estrutura mantém sua autonomia, faz parte 

de uma outra maior. Pode-se dizer que "a ordem em um nível 

sistêmico é a conseqüência da auto-organização em um nível 

maior" (CAPRA, 1982, p.274). Ver também LABORIT (1988). 

 

Quando se chega no nível de ecossistemas, ou mesmo 

da Biosfera, não é comum a interpretação destes sistemas 

como organismos individuais. Entretanto, uma nova hipótese 

científica sugere que a regulação da composição química do 

ar, da temperatura na superfície da Terra e outros aspectos 

do meio ambiente planetário só podem ser entendidos se o 

planeta for considerado como um organismo vivo. Esta 

hipótese, elaborada pelo químico James Lovelock e pela 

microbióloga Lynn Margulis (LOVELOCK, 1979) foi batizada de 

Gaia, o nome da deusa grega da Terra. 
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"A Terra...funciona não apenas como um organismo 

vivo, mas...parece ser um organismo Gaia, um ser planetário 

vivo... Estas observações foram feitas num contexto 

científico, porém transcedem largamente o âmbito da 

ciência. À semelhança de muitos outros aspectos do novo 

paradigma, elas refletem uma profunda consciência 

ecológica, que é, em última instância, espiritual " (CAPRA, 

1982, p.278-279). 

 

Em um novo livro (LOVELOCK, 1988), objeto de uma 

recente reportagem (NEWSWEEK, 1988c, p.40-45), James 

Lovelock expressa sua preocupação com os abusos na 

perturbação dos processos naturais. Ele diz que nada que o 

homem faça destruirá o planeta, que já suportou erupções 

vulcânicas e impactos de meteoros que fariam uma guerra 

nuclear parecer, por comparação, tão trivial quanto uma 

brisa de verão. Gaia é um sistema dinâmico e, como tal, 

poderá sempre retornar seu equilíbrio, mas, adverte 

Lovelock, sem qualquer compromisso com alguma forma de vida 

em particular. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

OS LIMITES DA ECONOMIA 

 

 

IV.1- INTRODUÇÃO 

 

A visão sistêmica deixa claro a dependência das 

atividades humanas à lógica maior da Biosfera, ou seja, à 

vida do próprio  planeta. Já o enfoque mecanicista, por 

parecer "desprezar ou negar de todo exatamente aquilo que é 

essencial nos fenômenos da vida" (BERTALANFFY, 1968, p.29), 

mostra-se inadequado a servir de modelo à quaisquer 

ciências que tratem de problemas complexos, ou seja, de 

caráter altamente interativo. 

 

Entretanto, a ciência econômica, ou economia, ainda 

se baseia em princípios mecanicistas. "Uma prova é a 

representação, utilizada nos livros texto, do processo 

econômico como um diagrama circular, um movimento pendular 

entre produção e consumo em um sistema completamente 

fechado" (GEORGESCO-ROEGEN, 1970, p.53). 
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Inspirado no "mecanismo de mercado", o 

desenvolvimento da teoria econômica se utiliza das curvas 

de oferta e demanda baseadas em pressupostos irrealistas 

(como a competição perfeita em mercados livres), onde seus 

componentes tendem a um preço de equilíbrio (sem qualquer 

atrito). Enquanto estes modelos matemáticos eram 

aperfeiçoados no final do século XIX e início do século XX, 

a economia mundial avançava para a maior crise de sua 

história (ver CAPRA, 1982, p.201). 

 

Após a Grande Depressão, o sistema econômico 

retomou suas atividades graças às intervenções 

governamentais no sentido de incentivar investimentos para 

atingir o crescimento econômico, que reverteria benefícios, 

não imediatos, aos mais pobres. Entretanto, por não 

conseguir estimular a demanda sem aumentar a inflação, o 

caminho passou a ser o do aumento da oferta, com maiores 

investimentos em capital, o que causou uma aceleração na 

exploração dos recursos naturais. Este caminho levou ao 

agravamento problema por não fixar limites ao crescimento e 

não demonstrar visão clara sobre as suas conseqüências 

ecológicas (ver CAPRA, 1982, p.202-204). 

 

Não que o crescimento em si seja ruim, mas sim a 

ausência de limites. O que se propaga é o aumento do 

"padrão de vida" (consumo material) e não a qualidade de 

vida: o ar que se respira, o alimento e as relações sociais 

(ver CAPRA, 1982, p.205). 

 



41 
"Uma atitude face à vida que busque realização na 

procura obstinada de riqueza - em suma, o materialismo - 

não se ajusta a este mundo, pois não contém em si qualquer 

princípio limitador, enquanto o ambiente no qual está 

situada é estritamente limitado" (SCHUMACHER, 1973, p.24-

25). 

 

O caráter mecanicista da economia é uma constatação 

da maior importância, pois "a economia desempenha um papel 

central na formação das atividades do mundo moderno, visto 

fornecer os critérios do que é "econômico" e do que é 

"anti-econômico", e não existir outro conjunto de critérios 

que exerça maior peso, tanto nas ações de indivíduos e 

grupos, como de governos" (SCHUMACHER, 1973, p.34). 

Exatamente devido à sua importância, que a manutenção do 

mecanismo como modelo torna-se uma questão central, pois" 

...jamais, sem dúvida, ao longo da sua história, (a ciência 

econômica) esteve tão inapta quanto hoje em dia, não 

somente para resolver os problemas maiores de sua época, 

como para simplesmente detectá-los (PASSET, 1979, p.8). 

 

A evolução de uma sociedade depende do sistema de 

valores que a inspira. O sistema econômico se baseia em 

pesos monetários, que dão aparência de ciência exata. 

Entretanto, causa restrições na atuação da economia, pois 

não distingue bens renováveis dos não-renováveis (ver 

CAPRA, 1982, p.182-183). 

 

É importante reconhecer "... a existência de  

"bens" que nunca aparecem no mercado... mas que são...  uma  



42 
pré-condição essencial de toda atividade humana, tais como 

ar, água, solo e, de fato, todo o arcabouço da Natureza 

viva" (SCHUMACHER, 1973, p.43). 

 

A utilização de conceitos da visão sistêmica, 

aliada à interpretação do processo produtivo à luz do 

termodinâmica, fornecerão os subsídios para se evidenciar 

os limites da atuação da ciência econômica. 

 

IV.2- A LÓGICA DA ECONOMIA 

 

Um estudo sobre as relações da economia com o meio-

ambiente levando-se em conta uma abordagem global, 

interdisciplinar e evidenciando os níveis de organização, 

ou seja, uma abordagem sistêmica, foi elaborado por René 

Passet (PASSET, 1979), de onde pode ser extraído um 

diagnóstico da lógica da aparelho produtivo. 

 

Incialmente, a produção tinha uma finalidade 

evidente: cobrir as necessidades orgânicas dos homens. 

"Mas, à medida em que essas necessidades foram sendo 

progressivamente cobertas, a situação mudou. As produções 

de conforto ou de bem estar suplantaram as de 

sobrevivência... A  noção  de  necessidade,  mesmo  com  a  

palavra  continuando  a  mesma,  se  transformou  

profundamente:  mais  que  aos  imperativos  fisiológicos,  

são  às  aspirações  psicológicas,  aos  desejos,  que  se  

esforça  em  responder  o  aparelho  produtivo... O 

problema do valor passou ao primeiro plano: os bens não 

devem ser produzidos se não forem desejados; eles são 

desejados se possuem valor para os indivíduos, e estes 



43 
revelam a medida deste valor ao oferecer uma certa quantia 

em dinheiro. A questão para o produtor é saber se esta soma 

lhe permitirá, ou não, cobrir os seus custos. 

 

A lógica do aparelho econômico se transforma, 

fundamentalmente, em dois pontos: 

 

. Confunde o instrumento com a finalidade, não 

tendo como objeto valores físicos, reais, mas 

exclusivamente os valores monetários, sobre os quais 

exercerá os cálculos de maximização; 

 

. se isola das dimensões da Biosfera, onde deveria 

respeitar as leis da reprodução e, ao contrário, beneficia 

as do mercado, onde fará tudo para assegurar o equilíbrio. 

 

Tanto pelo seu conteúdo como por sua finalidade, 

esta lógica...se dissocia radicalmente daquela do 

ecossistema natural. E esse divórcio... se agrava ao longo 

dos tempos" (PASSET, 1979, p.21-22), uma vez que"...os 

elementos da esfera econômica pertencem à Biosfera e 

obedecem às suas leis, mas todos os elementos da Biosfera 

não pertencem à esfera econômica e não seguem seus 

regulamentos" (PASSET, 1979, p.11). 

 

Como já foi visto (III-5), "...a finalidade do 

conjunto deve prevalecer sobre a de seus sub-sistemas...A 

partir do momento em que (por exemplo) uma célula se 

desenvolve por si mesma, é o câncer...Isto significa que o 
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projeto coletivo não pode ser reduzido somente à dimensão 

do mercado..." (PASSET, 1979, p.220-221). 

 

Ainda pelas palavras de René Passet, verifica-se a 

real posição do homem na Natureza: "...isolado dentro do 

mercado, aparentemente dono do seu destino, o homem poderia 

parecer como um ser à parte, governante e modelador da 

Natureza... mas esta atitude antropocêntrica se opõe a tudo 

quanto sabemos sobre evolução. De fato: 

 

• "o homem está dentro da Natureza..., sua espécie está 

catalogada como outra qualquer, ele pertence ao meio e 

está submetido às suas leis; 

 

• a Natureza está dentro do homem, a matéria que o 

constitui é a mesma da qual é feito o mundo; 

 

• o homem, enfim, é a Natureza, ...a célula humana retém 

ainda um fragmento do oceano de onde emergiu a 

vida..." (PASSET, 1979, p.13). 

 

Uma outra forma de se evidenciar a inadequação da 

lógica  utilizada pelo aparelho produtivo, é a abordagem do 

processo econômico à luz da termodinâmica. 

 

IV.3- O PROCESSO ECONÔMICO 

 

A introdução da termodinâmica na teoria econômica 

foi feita por Nicholas Georgescu-Roegen. Através da análise 

das relações entre a lei da entropia (a segunda lei da 



45 
termodinâmica) e o processo econômico, Georgescu-Roegen 

evidencia os aspectos qualitativos deste processo, não 

observados pelo modelo mecanicista da economia 

convencional. Em sua principal obra (GEORGESCU-ROEGEN, 

1971), esta lacuna na teoria econômica é explorada 

intensamente. 

 

As relações entre a economia e a termodinâmica vêm 

desde o seu nascimento, já que "... é óbvio que a natureza 

do problema com o qual Carnot estava interessado era 

econômica: determinar as condições sob as quais se obtenha 

a maior saída na forma de trabalho mecânico a partir de uma 

entrada na forma de calor". A termodinâmica seria, então, a 

"física do valor econômico" (GEORGESCU-ROEGEN, 1966, p.92). 

 

J. Bryant (1982) chegou a desenvolver uma teoria 

econômica baseada nas leis termodinâmicas, que, apesar das 

limitações, pode levar a interessantes "insights" no que 

diz respeito ao funcionamento da economia. 

 

A publicação das memórias de Carnot (CARNOT, 1824) 

um século antes da ruptura da física com a visão 

mecanicista, demonstra o caráter revolucionário da 

termodinâmica, cujo estudo é "...conceitualmente diferente 

das demais ciências naturais, no sentido de que tenta 

descrever os limites do impossível em vez do possível...; a 

termodinâmica tenta explicar porque uma máquina que 

conseguiria movimento perfeito não existe, de fato, porque 

jamais será descoberta" (SAMOHYL, 1982, p.98). 
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Ao se analisar o processo econômico do ponto de 

vista puramente físico, observa-se que trata-se de um 

processo parcial, cercado por uma fronteira, pela qual 

troca matéria e energia com o restante do universo 

material. A primeira lei da termodinâmica é obedecida, pois 

não se pode criar nem matéria nem energia. Neste caso, o 

que seria "produzido" pelo processo econômico? Para se 

responder esta questão, alguns aspectos da lei da entropia 

podem ser úteis. 

 

Parece que a segunda lei da termodinâmica encontrou 

outra situação onde não teria aplicação (III.3), já que, 

por exemplo, a entropia de uma massa de minério de cobre é  

maior que a do metal produzido após sua passagem pelo 

processo econômico. Aparentemente, o processo econômico 

estaria causando uma redução, e não um aumento da entropia. 

 

Entretanto, como depende do meio-ambiente para 

manter-se em funcionamento (através da troca constante de 

matéria e energia), o processo econômico tem as 

características de um sistema aberto. Assim como um 

organismo vivo, cada diminuição de entropia no seu interior 

é compensada por um aumento maior no meio-ambiente. "Os 

economistas gostam de dizer que não se consegue nada de 

graça. A lei da entropia nos ensina que a regra da vida 

biológica e, no caso do homem, da sua continuação 

econômica, é bem mais crua. Em termos de entropia, o custo 

de qualquer atividade, biológica ou econômica, é sempre 

maior do que o produto...qualquer atividade necessariamente 

resulta em um déficit" (GEORGESCU-ROEGEN, 1970, p.55). 
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Pode-se dizer, então, que o processo econômico é 

entrópico, ou seja, transforma recursos naturais valiosos 

(baixa entropia) em rejeitos (alta entropia) = poluição. 

Assim, os estoques de baixa entropia existentes no meio-

ambiente estão continuamente sendo gastos, apresentando um 

tipo de escassez diferente da terra, por exemplo, pois só 

podem ser utilizados uma vez. 

 

Mesmo o cobre metálico, de baixa entropia, ao sair 

da "fábrica", começará a ser gradualmente degradado, 

dispersando suas moléculas pelo meio-ambiente. É claro que 

se pode reciclar o cobre contido no metal usado, mas não 

totalmente: tanto para a mineração convencional como para a 

reciclagem do cobre, é necessário trabalho mecânico, que se 

utiliza de baixa entropia para ser obtido. Dependendo da 

escala requerida pela reciclagem de determinado material e 

sua dispersão pelo meio ambiente, a quantidade de baixa 

entropia necessária para este objetivo pode ser 

insuficiente (ver V.3 e Apêndice B). 

 

"Nada poderia, então, estar mais longe da verdade 

do que a noção de que o processo econômico é um caso 

isolado, (um processo circular entre produção e consumo) 

como os economistas convencionais e marxistas o 

representam. O processo econômico está ancorado solidamente 

em uma base material, a qual está sujeita a restrições bem 

definidas. E é devido a estas restrições que o processo 

econômico apresenta uma evolução unidirecional e 

irreversível" (GEORGESCU-ROEGEN, 1970, p.56). 
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Mas se o processo econômico é entrópico, os 

processos naturais também o são. O que difere um processo 

do outro? 

 

A primeira diferença é o fato dos processos 

naturais serem automáticos, enquanto os econômicos dependem 

da atividade humana. Esta atividade envolve a "escolha" 

que, não sendo uma lei elementar da matéria, se alimenta de 

baixa entropia, tornando os processos econômicos mais 

eficientes em transformar baixa entropia em alta entropia, 

ou seja, rejeitos. 

 

Mas a atividade econômica não pode ser explicada 

somente como produtiva de rejeitos, devendo haver outro 

produto. A segunda diferença é justamente este "outro 

produto" que, sem o seu reconhecimento não se está no mundo 

econômico: a produção de bem-estar, satisfação, ou, como 

Georgescu-Roegen o definiu em inglês, "the enjoyment of 

life" (GEORGESCU-ROEGEN, 1966, p.97). 

 

Mas os outros seres vivos também se utilizam da 

escolha e parecem aproveitar a vida. Para explicar esta 

situação, o bio-físico Alfred J. Lotka (LOTKA, 1925) disse 

que o processo econômico é uma continuação do processo 

biológico. Neste último processo, "o homem, como qualquer 

outra criatura viva, usa apenas seus instrumentos 

endosomáticos, ou seja, os instrumentos que são parte de 

cada organismo individual desde o seu nascimento. No 

processo econômico o homem utiliza, também, instrumentos 

exosomáticos -  facas,  martelos,  barcos,  motores,  etc., 
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produzidos por ele mesmo" (GEORGESCU-ROEGEN, 1971, p.11). 

 

A utilização desses instrumentos exosomáticos 

permitiram ao homem obter uma mesma quantidade de baixa 

entropia utilizando menos da sua própria. Outra 

conseqüência da utilização desses instrumentos foi o 

estabelecimento do conflito social na luta pela vida, que 

caracteriza a espécie humana. 

 

"Como os instrumentos exosomáticos não são uma 

propriedade natural e indissolúvel do individuo, as 

vantagens obtidas de sua...(propriedade e utilização) se 

tornaram a base das desiguladades entre os vários membros 

da espécie humana, assim como entre diferentes comunidades" 

(GEORGESCU-ROEGEN, 1966, p.99). "Outras espécies também 

vivem em sociedade, mas estão livres desse tipo de conflito 

pois suas "classes sociais" correspondem a divisões 

biológicas" (GEORGESCU-ROEGEN, 1972, p.25). 

 

Utilizando os instrumentos exosomáticos, a produção 

de uma comunidade excede suas necessidades biológicas, 

gerando excedentes. Acontece, então, mais uma fonte de 

conflitos sociais, pois surge a demanda por diversas 

categorias de serviços essenciais à produção e distribuição 

do produto social. São as atividades chamadas 

"improdutivas", por não oferecerem uma unidade objetiva 

para sua medida, exercidas por supervisores, legisladores, 

professores, jornalistas, etc. Entretanto, estas 

atividades, assim como as chamadas "produtivas", são 

essenciais à produção (ver GEORGESCU-ROEGEN, 1966, p.99-

100). 
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Devido à utilização dos instrumentos exosomáticos, 

a espécie humana apresenta uma dependência com relação a 

estes instrumentos e se sujeita à existência do conflito 

social. Assim, "...a sobrevivência humana apresenta um 

problema inteiramente diferente de todas as outras 

espécies. Não é apenas biológico, nem apenas econômico: é 

bio-econômico. 

 

Para ser compreendido, é necessário "observar as 

várias assimetrias existentes entre as três fontes de baixa 

entropia que constituem os dotes da humanidade: por um 

lado, a energia livre recebida do Sol, e, por outro lado, 

as estruturas materiais e a energia livre estocadas na 

Terra" (GEORGESCU-ROEGEN, 1972, p.25). 

 

Estas assimetrias refletem a preocupação com a 

existência humana no planeta e não apenas alguns anos a 

frente (ver II.1): 

 

• a componente terrestre de baixa entropia é um 

estoque, enquanto  a solar é um fluxo. Cada 

geração  futura terá sua fatia deste fluxo, 

não interessando o que as anteriores façam. 

Quanto à componente terrestre, não se pode 

dizer o mesmo, pois está sujeita à degradação 

entrópica e a prioridade do presente sobre o 

futuro (quanto ao seu consumo); 

 



51 
Assim, o material acessível de baixa entropia é, de 

longe, o elemento mais crítico do ponto de vista bio-

econômico. Embora as gerações futuras venham a ter sua 

fração inalienável de energia solar, não haverá compensação 

similar para os materiais dissipados pelas gerações 

anteriores. 

 

• existe uma diferença astronômica entre o 

montante do fluxo de energia solar e o estoque 

de energia livre na Terra, cujo uso é cercado 

de grandes riscos e formidáveis obstáculos 

técnicos (reatores regeneradores e fusão 

nuclear). O que conta do ponto de vista bio-

energético é que a utilização de energia solar 

não é cercada de riscos ou grandes questões; 

 

• do ponto de vista da utilização industrial, a 

energia solar apresenta a grande desvantagem 

de não estar tão concentrada quanto os 

estoques terrestres; 

 

• o uso de qualquer energia terrestre produz 

algum tipo de poluição, enquanto qualquer uso 

da energia solar é livre de poluição; 

 

• a sobrevivência   de   qualquer   espécie   da  

Terra  depende,  direta  ou   indiretamente,  

da  radiação  solar;  somente  o   homem,  

devido   à   dependência  exosomática,   

também depende   dos   recursos  minerais,   

cuja   utilização   coloca   em  risco  outras 
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   formas de vida, inclusive a sua própria. 

  

Não resta dúvida de que o conceito de escassez 

situa-se a nível físico, e não econômico, haja visto a 

dependência do processo econômico com relação aos insumos 

terrestres de baixa entropia. O alto rítmo com que a 

depleção destes insumos vem sendo realizada é devido à 

crescente utilização de instrumentos exosomáticos pelo 

homem com esta finalidade (ver V.3 e Apêndice B). 

 

"Ao transformar subitamente grandes estoques 

energéticos de construção natural muito lenta no movimento 

regular, repetitivo e contínuo das máquinas, equipamentos e 

veículos da sociedade industrial,...(o homem) enseja o 

surgimento de um rítmo novo nos fluxos energéticos do mundo 

industrial, o qual se acelera, distanciando-se do rítmo 

natural desses fluxos, porém possibilitando aos seres 

humanos a impressão de que este novo rítmo é o natural da 

vida cotidiana" (MARTINS, 1987, 50). 

 

Os espantosos feitos científicos e técnicos 

contribuem para alimentar esta impressão, e uma outra 

também: a de ter resolvido o problema da produção. "Esta 

última baseia-se na incapacidade para distinguir entre 

renda e capital...(com a qual) todo economista e homem de 

negócios está familiarizado...e aplica-a com sutileza a 

todos assuntos econômicos - exceto onde realmente 

importa:...o capital insubstituível que o homem não fez, 

porém simplesmente encontrou, e sem o qual nada pode fazer" 

(SCHUMACHER, 1973, p.12). 
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Ao invés de cuidar da "...reprodução das riquezas 

simplesmente considerando a amortização do capital, sem se 

preocupar com as necessidades de reconstrução dos recursos 

humanos ou do fator natural", o papel do homem deve se 

basear na busca das "...condições mínimas de uma reprodução 

a partir da qual os rendimentos reais serão obtidos sem se 

alterar o patrimônio de onde ele é gerado" (PASSET, 1979, 

p.229). 

 

Caso a utilização do estoque terrestre de baixa 

entropia continue crescendo exponencialmente, a situação 

das gerações futuras poderá se tornar mais difícil em dois 

aspectos. O primeiro é a escassez antecipada deste estoque 

em si. O segundo é que a produção de resíduos provenientes 

do processo produtivo cresce às mesmas taxas em que são 

utilizados os recursos. Este excesso de resíduo de alta 

entropia (poluição) poderá inibir até mesmo um estilo de 

vida baseado na energia solar ao prejudicar os ciclos 

naturais da Biosfera. 

 

IV.4- RECURSOS NATURAIS 

 

Os recursos naturais  formam a base de todo o 

processo produtivo. Trata-se do limite último às atividades 

econômicas do modo como as conhecemos (ver IV.3). 

Entretanto, estes fatos não apresentam uma aceitação 

unânime dentre os economistas. 
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Na verdade, somente recentemente o problema dos 

recursos naturais recebeu maior atenção por parte dos 

economistas. "No século XX, pelo menos até os seus 

primeiros dois terços, os recursos naturais não 

representavam uma restrição para a maior parte das nações 

industrializadas... Alguém poderia ler toda a extensa 

literatura econômica dos anos cinqüenta e sessenta sobre 

crescimento econômico no longo prazo, que não perceberia 

que a disponibilidade de recursos naturais (além do 

trabalho) poderia ser determinante do potencial de 

crescimento...Em compensação, no último quarto do século, 

nenhum texto geral sobre economia estará completo sem uma 

referência a depleção de recursos" (DASGUPTA e HEAL, 1979, 

p.1-2). 

 

Com o aumento da demanda por recursos naturais após 

a II Guerra Mundial, foi efetuada uma revisão do potencial 

agrícola e dos estoques de recursos minerais norte-

americanos. A mais famosa análise sobre o assunto (BARNET e 

MORSE, 1963) concluiu que "a escassez dos recursos havia 

sido evitada por avanços na tecnologia que permitiram a 

substituição progressiva dos recursos de menor qualidade, 

com aumentos correspondentes na oferta efetiva" (SMITH e 

KRUTILLA, 1979a, p.1-2). 

 

Com a retomada do assunto nos anos setenta, foi 

publicado um estudo reconsiderando a importância e a 

disponibilidade dos recursos a longo prazo para o 

crescimento econômico (SMITH, 1979). Neste estudo se 

evidenciam as limitações da análise de Barnet e Morse, 

baseada em uma tendência natural para os preços, em uma 
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definição específica para recursos naturais e na existência 

de um mercado perfeito. 

 

Barnet e Morse adotaram uma visão clássica do 

processo econômico onde preços a longo prazo tendem a 

valores "naturais" determinados pelos custos reais de 

produção dos recursos. Assim, não é possível se medir 

acuradamente a disponibilidade total dos recursos a curto 

prazo. E como, por razões éticas, os processos econômicos 

devem ser encarados em um prazo bem maior, "reconhece-se 

hoje sua não adaptação ao modelo clássico" (ver SMITH e 

KRUTILLA, 1979b, p.278). 

 

A falta de preocupação com esse assunto vital é 

assumida claramente por um representante da visão neo-

clássica: "Eu não estou preocupado, neste estudo, com os 

problemas de prazo muito longo...nem com os problemas de 

longo prazo levantados pelas leis da termodinâmica...Eu 

estou preocupado com o futuro mais imediato (STIGLITZ, 

1979, p.37). 

 

Segundo Georgescu-Roegen, o problema dos recursos 

naturais resume-se na sua "alocação entre as gerações..., 

não estando confinado ao futuro mais imediato, e sim a todo 

o futuro" (GEORGESCU-ROEGEN, 1979, p.95-96). 

 

No que diz respeito ao tratamento dispensado aos 

recursos naturais, são evidenciados os limites da análise 

econômica. 
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"Infelizmente, parece que muito da pesquisa 

econômica perdeu de vista o papel original da função da 

produção na análise econômica. Esta função foi desenvolvida 

para facilitar a modelagem do comportamento de empresas,... 

oferecendo uma visão simplificada da relação entre insumos 

e produtos no ambiente de uma determinada tecnologia... não 

se devendo perder de vista seu caráter abstrato... 

Entretanto, a maioria dos modeladores neo-clássicos tratam 

os recursos naturais como se eles fossem "insumos 

convencionais". Esta visão é adequada para os recursos 

naturais que funcionam como matéria-prima para a produção 

em intervalos limitados, mas não é necessariamente válida 

quando se envolve os serviços de recursos ambientais de 

propriedade comum (que não tem preço no mercado), também 

requeridos nos processos de produção e consumo" (SMITH e 

KRUTILLA, 1979a, p.29). 

 

Este desvio na interpretação do seu papel, dos 

recursos naturais levou à utilização dos recursos naturais 

de propriedade comum de forma evidentemente contrária aos 

interesses comuns. Ao tentar minimizar os custos de 

produção através de mudanças tecnológicas, os modelos 

micro-econômicos induzem a seleção de insumos de acordo com 

sua participação nos custos totais. Como as matérias-primas 

representam uma fração crescente dos custos totais, a 

empresa é levada a utilizar os recursos de propriedade 

comum. Estes recursos, que funcionam como receptores de 

resíduos da produção e são consumidos no processo, têm sido 

utilizados extensivamente, sem qualquer acréscimo nos 

custos totais de produção (ver SMITH e KRUTILLA, 1979a, 

p.31). 



57 
 

 

Mesmo os economistas reconhecendo a importância dos 

recursos naturais na economia, ainda acreditam que as 

soluções estariam baseadas no mercado e na substituição dos 

recursos naturais por capital (ver DASGUPTA e HEAL, 1979 e 

STIGLITZ, 1979). 

 

A inviabilidade da substituição dos recursos 

naturais por capital (ou outro fator) mantendo-se um nível 

de produção constante é facilmente demonstrável. 

 

Utilizando a função de produção com a qual Stiglitz 

(1979, p.40-43) demonstra seu ponto de vista, Georgescu-

Roegen (1979, p.97-99) a refuta inapelavelmente: 

 

Denominando o produto por "Q", o estoque de capital 

por "K", o fluxo de recursos naturais utilizados no 

processo por "R" e a oferta de trabalho por "L", temos: 

 

 

      Q= Ka1 Ra2 La3        , onde  a1+a2+a3 = 1 

 

Dada uma força de trabalho constante, poder-se-ia 

obter uma produção "Qo" se o fluxo de recursos naturais 

obedecesse à relação: 

 

 

      Ra2 = Qo (Ka1 . La3)-1             , ou seja 
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"R" pode ser tão pequeno quanto se queira, contanto que "K" 

seja suficientemente grande. Mas um aumento no capital 

implica em uma depleção adicional de recursos naturais. O 

capital não pode criar a matéria da qual é feito! 

 

Quanto ao mercado, não há como negar sua capacidade 

de alocar recursos entre diversos usos e sua habilidade 

para substituir uma mercadoria por outra. Entretanto, 

quando existem pressões por parte da demanda da economia 

sobre as ofertas de recursos naturais, o mercado começa a 

apresentar alguns problemas. 

 

O mercado não respeita a capacidade de sustenção 

dos sistemas biológicos, só se manifestando quando o 

sistema desaba e os preços sobem disparados; não leva em 

conta os custos externos associados às atividades 

econômicas, como a poluição, por exemplo; apresenta 

distorções causadas pela propaganda; por ser altamente 

competitivo as decisões são tomadas com base no dia-a-dia, 

não garantindo que os interesses públicos sejam preservados 

em detrimento dos privados; pode cobrar um preço caro para 

atingir seu equilíbrio, como é o caso do preço de 

alimentos, que podem levar à fome em meio à abundância (ver 

BROWN, 1981, p.327-332). 

 

Quanto ao mercado de recursos naturais, pode-se 

questionar "se estariam suficientemente livres de 

imperfeições e influências institucionais para transmitir 

adequadamente os preços e os custos marginais destes 

recursos". Desde o início do século, a intervenção pública 
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através de taxações afetando o setor extrativo vem sendo 

persistentes, não tendo seus efeitos diretos e indiretos 

sido avaliados. Caracteriza-se como um mercado desajustado, 

não devendo ter servido de base para o desenvolvimento da 

análise de Barnet e Morse (ver SMITH e KRUTILLA, 1979b, 

p.288). 

 

O mercado mostra-se inadequado como palco para 

soluções envolvendo a alocação de recursos entre gerações, 

quando se observa que, para funcionar perfeitamente, todos 

os interessados deveriam poder participar igualmente. Essa 

participação deveria se estender inclusive às gerações 

futuras. Neste caso, estaria-se diante de uma oferta 

limitada de recursos naturais e de uma demanda (em homens x 

ano) praticamente infinita por parte da população (atual e 

futura) da Terra. 

 

Uma "solução analítica" (mecanicista), seria a 

distribuição dos recursos ao longo do tempo. Infelizmente, 

trata-se de uma solução inviável, pois resultaria em uma 

quantidade de recursos tendendo a zero para cada geração. 

 

A dificuldade para se determinar uma solução bem 

definida deve-se ao número imenso de variáveis envolvidas. 

 

Um caminho para se poder lidar com este tipo de 

problema, segundo Georgescu-Roegen (1979), estaria em se 

tentar "minimizar os arrependimentos futuros". Com este 

enfoque em mente, as medidas próprias seriam tomadas 

naturalmente. 
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Uma solução, portanto, não está nos mecanismos de 

preço ou em qualquer lugar da teoria econômica, e sim no 

campo da ética (ver GEORGESCU-ROEGEN, 1979, p.100-102 e 

DALY, 1979). 

 

Além das limitações do mercado, o estudo (SMITH, 

1979) encerra suas conclusões lembrando a necessidade da 

"consistência entre a formulação dos modelos econômicos com 

as restrições impostas às atividades do homem pelas leis 

físicas". Estas leis, "vão limitar as possibilidades de 

substituição em resposta à crescente escassez de materiais, 

além de estabelecer limites na capacidade de absorção (de 

resíduos) dos sistemas ambientais". É reconhecido o 

"potencial para interações entre o problema econômico e 

outras considerações não-econômicas na interpretação de um 

escopo mais real das atividades econômicas". Uma política 

"prudente" para recursos naturais requer "a ajuda de 

cientistas das ciências naturais para se obter informações 

sobre a natureza da interdependência entre as atividades 

dos mercados e os processos de sustentação da vida na 

Biosfera" (SMITH e KRUTILLA, 1979b, p.288-289). 

 

 

A economia,  portanto,  ao  se  basear  no  mercado  

leva  o  comprador  a  se  transformar,  

"...essencialmente,  em  um  caçador  de  pechinchas:  ele  

não  está  interessado  na  origem  dos  bens  ou  nas  

condições  sob  as  quais  foram  produzidos.  Sua  única  

preocupação  é  conseguir  o  máximo  com  seu  dinheiro.  

O mercado, portanto,  representa  apenas  a  superfície  da  
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sociedade e sua significância relaciona-se com a situação 

momentânea existente ali e então... é a institucionalização 

do individualismo e da não-responsabilidade" (SCHUMACHER, 

1973, p.37). 

 

Portanto, "...é totalmente inepto se transportar 

para toda a espécie humana, ou mesmo para uma nação, as 

linhas de conduta de um único indivíduo. É compreensível 

que um indivíduo seja impaciente - ou míope - para preferir 

uma maçã hoje a uma amanhã. O indivíduo é mortal. Mas a 

espécie humana, ou a nação, não tem razões para serem 

míopes. Precisam agir como se fossem imortais, porque no 

seu horizonte imediato, eles são. O atual ponto de mutação 

na evolução da humanidade conclama o indivíduo a 

compreender que ele é parte de uma corporação quase-imortal 

e que precisa se livrar desta miopia" (GEORGESCU-ROEGEN, 

1976, p.xix). 

 

IV.5- TECNOLOGIA 

 

Pelas limitações do mercado já expostas (IV.4), o 

preço do petróleo se manteve a níveis bem baixos até o 

primeiro choque do petróleo, em 1973. Este preço sub-

valorizado contribuiu para um maior desenvolvimento de 

tecnologias intensivas em energia fóssil, em detrimento de 

tecnologias intensivas em mão-de-obra (ver CHAPMAN, 1976). 

 

"E como a tecnologia evoluiu em função de 

necessidades geradas por motores poderosos e máquinas 

enormes,não somente o uso de recursos não-renováveis (baixa 

 



62 
entropia) aumentou aceleradamente, como também a capacidade 

de substituir uma parte de energia por outra(s) ficou 

extremamente limitada" (SAMOHYL, 1982, p.109). 

 

Existem três conceitos que, se maximizados, 

costumam caracterizar a tecnologia avançada: produtividade 

do trabalhador, diminuição do tempo de processamento e 

economia de escala. 

 

A produtividade do trabalhador é normalmente 

definida como a razão entre a produção por empregado sobre 

a hora trabalhada. Seu aumento é proporcional à 

automatização e mecanização do processo de produção. Como 

isto representa uma tendência geral, a conseqüência é o 

aumento do número de trabalhadores desempregados (com 

produtividade igual a zero), diminuindo a produtividade dos 

trabalhadores como um todo e aumentando os custos sociais . 

 

Há outro aspecto a se observar, já que a avaliação 

da produtividade de um processo produtivo não se mede pela 

produtividade de um insumo individualmente. Por exemplo: de 

uma perspectiva mais ampla, a agricultura intensiva  em 

mão-de-obra, que baseia-se em recursos renováveis, poderia 

durar indefinidamente, enquanto uma agricultura que siga o 

modelo americano, intensiva em recursos não-renováveis e 

apresentando alta produtividade de mão-de-obra, estaria 

chegando rapidamente à um beco sem saída. Assim, a 

agricultura americana não é tão avançada quanto parece (ver 

SAMOHYL, 1982, p.112 e CAPRA, 1982, p.218). 
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Os outros dois conceitos também são frutos de uma 

visão parcial do processo. A diminuição do tempo de 

processamento certamente não implica em que "mais possa ser 

produzido por menos". Na verdade o que acontece é a 

intensificação dos problemas de escassez absoluta. O último 

conceito também não pode violar a primeira lei da 

termodinâmica, pois não é possível obter mais produtos do 

que insumos consumidos. 

 

A conclusão é que, o que parece, superficialmente, 

ser tecnologia avançada, nada mais é do que a transformação 

acelerada de recursos naturais de baixa entropia em 

resíduos de alta entropia. 

 

A ligação entre o "avanço" da tecnologia e o 

aumento da inflação não fica difícil de ser vista. Quando a 

base de recursos declina, mais capital é necessário à sua 

extração, elevando o preço dos recursos naturais e da 

energia, se constituindo numa das causas da inflação . 

 

Como as tendências do sistema produtivo entram em 

conflito com a preservação do meio-ambiente, a tecnologia 

por ele produzida não pode ser considerada "avançada". Uma 

concepção alternativa envolve o uso de tecnologias que "... 

tendem a ser descentralizadas e a operar em pequena escala; 

a serem sensíveis às condições locais e planejadas para 

aumentar a auto-suficiência, proporcionando assim, um grau 

máximo de flexibilidade. São freqüentemente qualificadas de 

"tecnologias brandas", porque seu impacto sobre o meio-

ambiente é substancialmente reduzido pelo uso de recursos 
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renováveis e por uma constante reciclagem de materiais... 

Operando em pequena escala e sendo descentralizadas, elas 

tendem a se tornar consumidoras intensivas de mão-de-obra, 

ajudando, portanto, a estabelecer um sistema econômico não-

inflacionário e ambientalmente benigno" (CAPRA, 1982, 

p.390). 

 

Esse tipo de tecnologia, quando comparada com a 

tecnologia pesada, apresenta algumas vantagens: levam dias, 

semanas ou mêses para serem instaladas, e não décadas; não 

requerem um tedioso processo de "transferência de 

tecnologia" para entrar em um mercado estreito e 

especializado, pelo contrário, por serem menores e mais 

simples, adaptam-se mais facilmente às condições locais; 

são de operação mais simples e podem despertar a 

engenhosidade latente em qualquer sociedade; os problemas 

por elas enfrentados são diversos, temporários e isolados, 

e não os mesmos problemas enfrentados pela implantação de 

tecnologias grandes e complexas, como: achar um local, 

obter o capital, recrutar e treinar os trabalhadores, 

construir a infraestrutura, induzir a população local a 

aceitar algo que ela pode não estar querendo. Estas 

vantagens tornam as tecnologias brandas propicias a 

causarem um efeito maior e mais rápido com sua implantação, 

além de que, pela sua diversidade, representarem um seguro 

para as políticas de implantação quanto a obstáculos 

técnicos ou sociais não-previstos (ver LOVINS e LOVINS, 

1981). 

Entretanto, para se definir uma linha de ação no 

que diz respeito à "tecnologia", é interessante se 
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introduzir o conceito de "tecnologia limpa" (ver BARDE e 

TÉNIÈRE-BUCHOT, 1988). 

 

A idéia central é se evitar a produção de rejeitos 

através de modificações das técnicas de produção. 

 

Parte-se do principio que a poluição é uma forma de 

desperdício, sendo o objetivo de seu combate a sua 

eliminação ao nível do processo de produção. Desta forma, 

uma parte dos materiais pode ser recuperada e, ao mesmo 

tempo, evita-se a produção de substâncias residuais que 

sobrecarregariam o meio ambiente ao serem absorvidas. 

 

Pode-se distinguir três níveis de tecnologias de 

combate à poluição industrial: 

 

1- os dispositivos de purificação no "final da 

linha", ou seja, equipamentos anti-poluição simplesmente 

anexados ao final do processo produtivo, sem qualquer tipo 

de modificação no processo produtivo em questão; 

 

2- a valorização dos rejeitos através de  sua 

transformação em uma forma reutilizável, seja pelo mesmo 

processo que os produziu, seja por outros processos; 

 

3- a reciclagem e a utlização dos rejeitos no 

interior do processo de produção, através de uma 

modificação, em geral completa, deste mesmo processo - 

sendo o ideal a produção em circuito fechado. 
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O primeiro nível não se constitui em uma solução 

satisfatória, pois não procura evitar a geração dos 

resíduos ao nível do processo, o que constitui numa 

limitação de caráter ambiental. 

 

Os dois últimos níveis podem ser chamados de 

tecnologias limpas. 

 

Estas tecnologias, no entanto, apresentam o 

inconveniente temporário de serem, em geral, mais onerosas 

em termos de investimento que os dispositivos de "final de 

linha". Afinal implicam em modificações ou substituições 

dos processos, e não apenas no acréscimo de um apêndice. 

 

Por outro lado, além de não apresentarem a 

limitação a nível ambiental das tecnologias de "final da 

linha", apresentam vantagens econômicas na sua operação, 

por serem mais eficazes. 

 

Um estudo realizado na França sobre 720 casos 

específicos (MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, 1987, citado em 

BARNE e TÉNIÈRE-BUCHOT, 1988), indicam que as tecnologias 

limpas permitem uma economia no consumo de água em 70% dos 

casos, matérias-primas (66%) e energia (13%). Além disso, 

apresentam valorização dos rejeitos (26%), redução dos 

níveis de acidentes (25%) e melhoria das condições de 

trabalho (30%). 

 

Aliadas à sua maior eficácia, as tecnologias limpas 

se caracterizam  por  apresentarem  uma abordagem global 
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dos problemas envolvendo produção e meio ambiente e se 

mostrarem mais adequadas às necessidades essenciais da 

população ao tomarem uma atitude positiva na resolução dos 

problemas - procura-se evitar a produção dos resíduos ao 

invés de tratá-los. 

 

Considerando-se a tecnologia como a aplicação do 

conhecimento humano à solução de problemas práticos, 

verifica-se que as tecnologias concebidas de modo a se 

integrarem à lógica da Biosfera se mostram mais adequadas à 

promoverem a cooperação, redistribuição de riquezas e a 

resolução de conflitos. 

 

A utilização deste tipo de tecnologia para se 

promover a reciclagem pode ser considerada, então, como uma 

atitude totalmente integrada ao espírito da concepção 

sistêmica. 
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CAPÍTULO V 

 

 

 

A ANÁLISE ENERGÉTICA 

 

 

V.1- INTRODUÇÃO 

 

Conforme observado no caso de utilização dos 

recursos naturais (IV-5), a economia necessita de outros 

tipos de informações além das fornecidas pelo mercado, 

principalmente quando se tratar do balisamento de decisões 

com implicações a nível "macro". 

 

A utilização de um padrão monetário não tem se 

mostrado suficiente. O dinheiro nada mais é do que um 

símbolo, que em épocas de alta inflação, por exemplo, perde 

totalmente seu significado. "Sua oferta não se baseia em um 

estoque de recursos físicos ou humanos, mas na capacidade 

de se manter a sua circulação. Através do sistema bancário, 

uma quantidade de dinheiro pode ser emprestada diversas 

vezes antes do pagamento do primeiro débito, aumentando a  

oferta de dinheiro sem se aumentar a base de recursos... o 

equilíbrio entre oferta e demanda pode ser facilmente 

alterado pelos bancos ou pelo governo... Apesar de se 
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mostrar adequada nos fatos do presente, cada vez se mostra 

mais inadequada como padrão de medida para atividades no 

futuro" (SLESSER, 1978, p.39-40). 

 

 

A idéia de se abordar assuntos ligados à energia em 

termos físicos, e não monetários, não despertava maior 

interesse até a primeira grande alta do preço do petróleo 

em 1973. Até então, os custos com energia representavam 

aproximadamente 4 a 6% dos custos com insumos na indústria. 

 

Com a nova realidade, cresceu o interesse nos 

trabalhos envolvendo a determinação da energia embutida na 

produção de bens e/ou serviços. Entretanto, a diversidade 

de metodologias utilizadas contribuia para dificultar o 

intercâmbio destes trabalhos. Tornava-se necessário o 

estabelcimento de definições e linhas mestras. 

 

Em 1974, foi efetuada uma "padronização" promovida 

pela IFIAS (International Federation of Institutes for 

Advanced Studies) (1974) em uma reunião na Suécia com a 

presença de grandes estudiosos do mundo no assunto. 

 

A metodologia exposta a seguir se baseia nas 

recomendações geradas na reunião citada, apesar de 

existirem controvérsias  de ordem metodológicas ainda não 

resolvidas. 
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V.2- METODOLOGIA 

 

CRITÉRIOS 

 

A análise energética pode ser efetivada baseando-se 

em diferentes referenciais para se determinar o conteúdo 

energético de um bem e/ou serviço. 

 

A quantidade de energia embutida na produção de um 

bem e/ou serviço desde sua fonte primária (recursos 

energéticos não-renováveis na Terra) foi denominada GER-

"Gross Energy Requirement"(Requerimento Bruto de Energia). 

 

Já quando há predominancia de combustíveis entre os 

insumos e produtos, utiliza-se o NER-"Net Energy 

Requirement" (Requerimento Líquido de Energia), equivalente 

ao  GER, mas descontada(s) a(s) entalpia(s) de combustão 

do(s) produto(s) do processo em estudo. 

 

 No caso de se desejar determinar a energia 

embutida no produto de um processo e compará-la com o 

requerimento termodinâmico teórico, ou mesmo comparar dois 

ou mais processos representantes de tecnologias distintas, 

utiliza-se o PER-"Process Energy Requeriment" (Requerimento 

de Energia para Processos). Dependendo da profundidade do 

estudo,  o PER será equivalente ao GER. A unidade de 

energia recomendada é o Joule (J), ou seus múltiplos. 
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MÉTODOS 

 

Os métodos de análise energética podem ser 

divididos em quatro (ver THOMAS, 1977, p.1-13 e HESLES, 

1981, p.4.9): 

 

1- Análise Estatística  - utiliza-se de dados bem 

agregados de produção e consumo de energia das 

diversas indústrias. Útil para uma primeira 

aproximação dos resultados; 

 

2- Análise de Processos - são delimitados os 

limites do sistema em estudo, identificados e 

analisados os processos que o compõem para 

quantificação do conteúdo energético de cada 

entrada de materiais, equipamentos e energia e, 

também, dos produtos resultantes; 

 

3- Análise com matrizes insumo-produto (I/P) - 

utiliza-se a metodologia das matrizes econômicas 

de I/P com energia como unidade. Os principais 

problemas na sua utilização são a sua 

disponibilidade e atualização, além da possível 

heterogeneidade de dados do ramo da indústria a 

qual o objeto da análise energética pertença; 

 

4- Métodos híbridos - análise energética efetuada 

pela combinação dos métodos já citados. 
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O que determina a utilização de um ou outro método 

são as características e finalidades próprias de cada caso. 

 

NÍVEIS 

 

Neste ponto torna-se necessário algumas definições. 

 

− Energia direta (ED) - entalpia dos combustíveis 

e a eletricidade utilizada no processo em estudo 

(além do trabalho humano); 

 

− Energia indireta (EI) - é a energia direta 

utilizada na produção dos insumos não-

energéticos (materiais, bens de produção) do 

processo em estudo; 

 

− Contéudo Energético (CE) - quantidade de energia 

(ED + EI) utilizada na produção de um bem e/ou 

produto, por unidade de produto e/ou bem. 

 

Dependendo dos objetivos, grau de precisão e 

disponibilidade dos dados, a análise energética pode ser 

efetuada em quatro níveis: 

 

− Nível 1 - Análise  de ED. As informações são 

obtidas do processo em estudo. É o nível de 

maior desagregação dos dados. Dependendo do 

processo estas entradas de ED podem representar 

5%  (alguns  serviços)  a  até 80% (indústria do  
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  aço); 

 

− Nível 2 - inclui os valores de ED para 

processamento dos principais materiais;  

 

− Nível 3 - inclui a ED utilizada nos processos de 

obtenção de matérias-primas e na fabricação dos 

bens de capital utilizados no processo. Neste 

nível, dificilmente o acréscimo no requerimento 

total de energia representa mais de 10% do 

total; 

 

− Nível 4 - inclui a ED utilizada na fabricação 

das máquinas que fazem as máquinas utilizadas no 

processo em questão. Neste nível, o acréscimo no 

requerimento total de energia poderá ser 

inferior à margem de erro na obtenção dos dados. 

 

FLUXOGRAMA 

 

No caso da análise energética contar com uma 

análise de processos, torna-se interessante a utilização de 

um diagrama de fluxo com símbolos apropriados à 

identificação dos componentes do PER e à sua comparação com 

outros processos relativos semelhantes. Ver convenção na 

figura a seguir. 

 

O documento da IFIAS deixou em aberto o 

estabelecimento de convenções relativas ao trabalho humano. 

O simbolo utilizado é uma sugestão própria. 
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A soma da energia agregada à cada estágio do 

processo representa, no final, a quantidade de energia 

consumida direta e indiretamente para a obtenção de uma 

unidade de produto. 

 

V.3- CAMPO DE ATUAÇÃO 

 

A escolha da energia como unidade se deve ao fato 

da energia diferir muito pouco da real unidade em jogo, ou 

seja, o potencial termodinâmico. 

 

Esta grandeza, apresentando características físicas 

(objetivas), ao contrário das características normativas 

das grandezas econômicas, reflete a real e última escassez 

do homem na Terra. 

 

Entende-se por potencial termodinâmico a capacidade 

de transformar coisas, ou seja, realizar trabalho. Também 

chamado de energia livre de Gibbs (G), o potencial 

termodinâmico compõe-se de dois fatores: um relacionado à 

energia e outro à entropia. Um depósito mineral concentrado 

é melhor do que outro depósito menos concentrado devido ao 

seu conteúdo de baixa entropia e não a um maior conteúdo 

energético. Para maiores detalhes, ver BERRY e outros 

(1974) e Apêndice B, baseado em BARTON (1979, Capítulo 8). 

 

Entretanto, é preciso se deixar bem claro que não 

se  propõe  uma "moeda energética" em substituição à "moeda 
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monetária". Embora sua manifestação seja em termos da 

energia embutida em um bem ou serviço, esta descrição tem 

como objetivo aumentar o número de abordagens de um 

problema."...A utilização de um sistema de medida em termos 

energéticos...não pode pretender alcançar a universalidade. 

Embora indispensável para exprimir os fenômenos da 

Biosfera, precioso por revelar certos mecanismos econômicos 

dissimulados pelo...(mercado),ele não pode substituir o 

preço em todas as suas funções"(PASSET, 1979, p.197). 

 

Ao se adotar a energia como moeda, se chegaria ao 

absurdo de se "lamentar que um alimento tenha um valor 

energético, para quem o come, bem inferior à energia 

empregada na sua produção; a agricultura moderna deve ser 

criticada pelo seu desperdício de energia...,mas daí não se 

pode concluir que o balanço energético da agricultura seja 

um mal em si"(SACHS, 1976, citado em LA ROVERE, 1984, p.6). 

 

A opção pela energia se deve ao seu caráter 

essencial a qualquer processo produtivo. A análise 

energética destes processos traz a luz suas restrições 

físicas, normalmente não reconhecidas pelas análises 

convencionais: a dependência com relação aos recursos 

naturais e as taxas com que são utilizados. 

 

As  análises econômico-financeiras visando uma 

opção entre investimentos, por exemplo, se baseiam 

totalmente em incertezas como as previsões das taxas de 

juros e dos preços dos insumos necessários (ambos sujeitos 

às limitações do mercado). Esta característica pode levar a 
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obtenção de resultados inconsistentes. 

 

Por se basear em conceitos físicos, a análise 

energética se encontra livre destas incertezas, fornecendo 

informações complementares relevantes no processo de 

decisão. No entanto, depende de tendências do sistema como 

um todo, como as da produção de energia, comportamento 

social (ver SLESSER, 1978, p.19-23), do estado da 

tecnologia, etc. 

 

A análise energética procura mostrar que as 

restrições finais ao "valor" se encontram nas leis físicas, 

e que isto não vem sendo reconhecido pelos economistas pelo 

fato do círculo fechado produção-consumo ser apenas parte 

de um sistema maior. Os fatores "internos", tais como 

produtividade do trabalho, capital e progresso tecnológico, 

prevaleceram como fatores limitadores da produção enquanto 

era fácil o acesso a novas fontes de recursos naturais e os 

níveis de poluição se mantinham baixos. Com o declínio da 

qualidade dos recursos naturais e o aumento da poluição, ou 

seja, fatores "externos", estes tenderão a exercer os 

limites à produção (ver GILLILAND, 1977). 

 

Além de ser um meio de se incluir as variáveis 

físicas na teoria econômica, a análise energética pode 

estabelecer os requerimentos teóricos de energia para um 

determinado processo, através de cálculos termodinâmicos. 

Desta forma pode ser dada uma noção do quanto uma 

determinada tecnologia ainda pode ser desenvolvida - um 

limite não identificável por métodos econômicos (ver IFIAS, 
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1974, p.15). 

 

Somente pelo seu caráter descritivo (COMMON, 1977, 

p.143-145; LEACH, 1977, p.50), a análise energética 

demonstra ser capaz de contribuir para uma abertura de 

horizontes necessária na abordagem dos problemas atuais. 

 

Com relação à economia, percebe-se seu aspecto 

complementar (SLESSER, 1978; GILLILAND, 1977; COMMON, 

1977). Há, no entanto, necessidade de se acumular maior 

quantidade de informações para que se estabeleçam critérios 

para uma utilização mais ampla de seus resultados na 

análise econômica (ver COMMON, p.58-59). 

 

A análise energética demonstra ser um valioso 

instrumento para por em evidência as características 

adequadas à uma visão sistêmica da realidade, que uma 

determinada tecnologia venha a possuir. 

 

Além dos aspectos econômicos e ambientais, o 

prcesso de decisão deve incluir variáveis de ordem social 

no seu desenvolvimento. 

 

A base "filosófica" que motivou o desenvolvimento 

da análise energética, está ilustrada na forma de uma 

"fábula", no Apêndice C. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

O LIXO E SEU DESTINO 

 

 

VI.1- INTRODUÇÃO 

 

"Os problemas urbanos de disposição de rejeitos se 

resumem nm só: devolver (e reintegrar) ao meio-ambiente, 

com o mínimo de perturbação e inconveniência, as 

substâncias dele tomadas por empréstimo por prazo mais ou 

menos longo, para atender às tarefas impostas pela tarefa 

de viver" (PINTO, 1979, p.3). 

 

A colocação acima serve como uma orientação à 

decisões envolvendo a produção e disposição de rejeitos, 

sejam urbanos ou não. Deixa claro a dependência do homem 

com relação a seu meio-ambiente e a necessidade de 

perturbá-lo o mínimo possível. 

 

Quanto ao lixo, este pode ser definido como "todo 

resíduo sólido resultante da atividade das aglomerações 

urbanas, podendo consistir em objetos que não mais possuem 

valor ou utilidade, porções de materiais sem significação 
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econômica, sobras de processamentos industriais ou 

domésticos a serem descartadas, enfim, qualquer coisa que 

se deseje botar fora. 

 

Com respeito a esta definição, deve-se observar que 

o conceito de utilidade é relativo; objetos e materiais que 

são descartados por determinadas pessoas podem ser 

reaproveitados por outras. Do mesmo modo, materiais que em 

pequenas quantidades não têm valor (econômico), quando em 

grandes quantidades, como os existentes no lixo dos grandes 

centros urbanos, pasasam a ter significado econômico 

considerável. 

 

Da definição apresentada, depreende-se que o lixo 

tem composição extremamente variada, dependendo básicamente 

da natureza de sua fonte produtora. Além de suas origens, o 

lixo também varia quantitativamente com as estações do ano, 

com as condições climáticas e com os hábitos e padrões de 

vida da população" (PINTO, 1979, p. 3-4). 

 

Segundo o mesmo autor, o lixo urbano pode ser 

classificado, quanto à sua origem, em: 

• doméstico; 

• comercial e de pequenas indústrias; 

• público; 

• de fontes especiais. 

 

Quanto à disposição final do lixo urbano, podem ser 

citados os seguintes métodos (AISSE e outros, 1981): 
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• Descarga livre: 

     - vazadouros; 

     - entrega à agricultores. 

• Aterro sanitário: 

     - aterros comuns; 

     - aterros controlados; 

     - aterros sanitários. 

• Compostagem: 

     - método natural (leiras); 

     - acelerada. 

• Reciclagem: 

     - seleção manual; 

     - separação por peneiramento; 

     - separação gravimétrica; 

     - separação eletromagnética; 

     - separação por correntes elétrcas induzidas; 

     - separação por via úmida; 

     - separação ótica. 

• Incineração; 

• Pirólise; 

• Biodigestor urbano; 

• Outros sistemas: 

     - lançamento nos esgotos; 

     - lançamento no mar; 

     - alimentação de suinos; 

     - processos industriais. 

 

Por fugir aos objetivos do trabalho, não serão 

fornecidos maiores detalhes sobre cada um dos métodos 

acima, o que pode ser obtido nas duas últimas obras 

citadas. 
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VI.2- A RECICLAGEM DO LIXO 

 

Partindo-se dos princípios da visão sistêmica, 

verifica-se que a atividade da reciclagem é um exemplo 

extremamente representativo. 

 

"Nosso ambiente natural consiste em ecossistemas 

habitados por incontáveis organismos que co-evoluiram 

durante bilhões de anos usando e reciclando continuamente 

as mesmas moléculas de solo, água e ar... Estabeleceram 

relações de cooperação que facilitaram a integração 

harmoniosa de componentes sistêmicos em todos os níveis de 

organização" (CAPRA, 1982, p.381-382).  

 

Uma amostra do campo existente para a reciclagem 

pode ser avaliado pela lista abaixo, em função de diversas 

atividades, extraída de CDI (1985): 

 

1- Reciclagem dos resíduos industriais: 

   . metalurgia do ferro-niquel; 

   . indústria do cimento; 

   . indústria do ácido fosfórico; 

   . indústria cervejeira; 

   . indústria da moagem do trigo; 

   . indústria de laticínios; 

   . operações de curtume; 

   . indústria do vidro. 
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2- Reciclagem dos resíduos minerários: 

   . da lavra de amianto; 

   . do carvão. 

 

3- Reciclagem dos resíduos agropecuários: 

   . do café; 

   . do sisal; 

   . do arroz; 

   . do abacaxi; 

   . da mamona; 

   . do cajú; 

   . do amendoim; 

   . da uva; 

   . do cacau; 

   . de hortigranjeiros; 

   . da produção animal; 

   . da indústria do açúcar e do álcool. 

    

4- Reciclagem dos resíduos urbanos: 

   . a coleta seletiva; 

   . industrialização do lixo. 

    

5- Reciclagem de outros resíduos: 

   . óleos lubrificantes; 

   . produtos de dragagens fluviais. 

 

Como pode ser visto, a reciclagem do lixo urbano é 

apenas uma das diversas atividades com grande potencial de 

reciclagem. 
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Em CDI (1982, p. 86) se reconhece ser "...bastante 

controvertido, do ponto de vista econômico, o interesse na 

implantação de usinas de reciclagem. Os investimentos são 

altos face à disponibilidade financeiras dos municipios, e 

questiona-se muito se o reaproveitamento e posterior venda 

de materiais secundários possibilita recuperar os 

investimentos realizados, ou mesmo se paga os custos 

operacionais". 

 

As principais barreiras à uma maior utilização da 

reciclagem, segundo AISSE e outros (1981, p. 39-40), são: 

 

. a pequena diferença de preços (para o fabricante) 

entre materiais primários e secundários aliada a uma grande 

diferença na qualidade; 

 

. a maior tendência dos materiais primários em 

serem mais homogêneos; 

 

. o fato do mercado de materiais recuperados não 

ser suficientemente seguro para garantir um fornecimento 

confiável. 

 

A restrição "fundamental" para se limitar uma maior 

difusão da reciclagem, como o próprio estudo reconhece, 

está no fator "econômico". 

 

Esta  mesma  opinião é encontrada em PINTO (1979, 

p. 180): "A  decisão  de   recuperar materiais  do lixo é  

essencialmente   econômica,  resultando    basicamente   na  



85 
 

comparação adequada entre o valor obtido com a venda dos 

materiais recuperados e os custos adicionais envolvidos na 

sua recuperação". 

 

Neste ponto é importante notar que não se deseja 

questionar se a reciclagem do lixo "é ou não é" econômica. 

O ponto está na caracterização do critério econômico como o 

fator decisivo para se adotar ou não a reciclagem. 

 

Os citérios econômicos são, sem dúvida, importantes 

em decisões envolvendo a reciclagem, mas a decisão não 

deveria se basear essencialmente neste critério. Já foram 

vistas no Capítulo IV as limitações deste tipo de atitude. 

 

Mesmo em termos econômicos, a decisão baseada 

apenas no mercado para os materiais recuperados se 

apresenta incompleta. Existem outros fatores que também 

podem ser quantificados econômicamente, como a economia de 

divisas pela substituição de materiais importados, o menor 

investimento unitário para a recuperação do secundário 

quando comparado ao necessário á produção do bem primário 

(CDI, 1982, p.2) e a redução dos custos obtida pela 

diminuição do volume de lixo a ter disposição final em 

aterro sanitário (O'LEARY e outros, 1988). 

 

Entretanto, outros fatores decorrentes da 

utilização da reciclagem apresentam uma "quantificação", em 

termos econômicos, mais difícil. Como exemplo, pode ser 

citado o aumento da vida útil das reservas naturais e a 
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redução da capacidade de contaminação ambiental causada 

pelos rejeitos industriais e urbanos (CDI, 1982, p.2), este 

último levando a uma melhoria da qualidade de vida. A 

preocupação com a possibilidade de "...diminuir o emprego 

de matérias-primas virgens de fontes renováveis ou não", 

também é partilhada por LEITE e MONTEIRO (1979). 

 

Pode-se perceber que há uma evolução na avaliação 

do problema. 

 

No início, privilegia-se o critério econômico 

referente ao mercado para os materiais recuperados, não se 

considerando, portanto, os benefícios ambientais da 

reciclagem. 

 

O passo seguinte é a preocupação com os aspectos 

ambientais de preservação dos recursos naturais e 

diminuição da produção de rejeitos.  

 

Percebe-se as vantagens em termos de conservação de 

energia que o método proporciona, ao permitir que menos 

energia seja consumida na produção de um determinado 

produto ao se reutilizar os materiais recuperados do lixo, 

sendo esta economia quantificada em termos monetários e 

energéticos (ver CDI, 1982, anexos). 

 

Este avanço pode ser interpretado como a 

preocupação com o desperdício da energia embutida na 

fabricação de produtos, que é perdida se não houver a 

reciclagem. Desta forma,a reciclagem, "especialmente quando 
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associada à compostagem, deve ser encarada como uma 

importante forma de recuperação energética" (MONTEIRO e 

MANSUR, 1985, p.3). 

 

No entanto, é preciso cuidado para não deixar que a 

recuperação energética tenha sua importância superestimada. 

 

Como já foi visto (V.3 e Apêndice B), a raiz do 

problema não está no resultado do balanço energético da 

reciclagem em si, mas no desperdício de energia e na 

dissipação termodinâmica dos materiais. 

 

Esta evolução se caracteriza pela incorporação de 

fatores de ordem físico-ambiental na questão da reciclagem, 

não se restringindo aos fatores puramente econômicos. 

 

Entretanto, à medida em que cresce o escopo da 

análise, fica mais limitada a capacidade de se avaliar 

objetivamente seus diversos fatores. 

 

Para compensar esta carência instrumental, pode ser 

feito uso da análise energética, já que esta é capaz de 

considerar, objetivamente, os fatores de ordem física 

visando complementar uma  análise econômica. 

 

A COMPOSTAGEM DO LIXO 

 

A compostagem  é um processo que envolve a 

conversão microbiológica de resíduos orgânicos em composto 
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orgânico tipo húmus, através da ação de determinados 

microrganismos sob condições adequadas. 

 

A decomposição da matéria orgânica pode ser 

classificada genéricamente em aeróbia e anaeróbia. Quando 

há disponibilidade de oxigênio livre, predominam os 

microrganismos aeróbios, do contrário, predominam os 

anaeróbios. 

 

Os principais fatores que afetam a velocidade do 

processo de compostagem são aqueles que influenciam as 

atividades biológicas: teor de umidade, aeração, relação 

carbono-nitogênio, teor de fósforo e potássio e a 

existência materiais tóxicos aos microrganismos, tais como 

os metais pesados. 

 

Existem dois métodos básicos para se alcançar a 

propriedade do composto como condicionador de solos na 

compostagem aeróbia: a compostagem acelerada, realizada, em 

uma primeira etapa, em compartimentos livres das 

intempéries e sob condições controladas com rigor; a 

compostagem por enleiramento (método natural), o mais 

comum, onde o material orgânico é disposto em leiras de até 

três metros de altura, que são revolvidas periódicamente 

para permitir a aeração. O primeiro processo permite a 

produção do composto em aproximadamente sessenta dias, 

enquanto o segundo leva aproximadamente três mêses. 

 

Durante  o  processo  aeróbio  ocorre  a  elevação  

da  temperatura no interior da massa a cerca de 70ºC, o que  
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permite a eliminação dos organismos patogênicos. 

 

O composto produzido é mais um condicionador de 

solos do que um fertilizante. Suas propriedades físicas 

possibilitam a retenção da água e dos nutrientes da 

adubação mineral, além de melhorar a estrutura dos solos em 

geral. 

 

Quanto à compostagem por enleiramento como método 

de disposição de lixo urbano,suas principais vantagens são: 

 

. permite a recuperação de materiais existentes no 

lixo urbano; 

 

. sua instalação não causa poluição hídrica nem 

atmosférica; 

 

. necessita de pouca mão-de-obra especializada; 

 

. apresenta baixos custos de produção; 

 

. o rejeito final do processo pode ser usado como 

combustível sólido. 

 

Maiores detalhes sobre a compostagem podem ser 

obtidos em PINTO (1979), CDI (1982, 1985), AISSE e outros 

(1981) e MONTEIRO (s.d.). 

 

Além das vantagens citadas acima, o composto 

resultante do processo apresenta um campo de aplicação 

imenso (pode ser aplicado em qualquer tipo de cultura) e 
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apresenta grandes qualidades como agente incorporador de 

matéria orgânica ao solo, aumentando a produtividade 

agrícola. 

 

A utilização da compostagem como método de 

disposição de lixo no Brasil, onde mais de 95% da população 

urbana vive em cidades com menos de 100.000 habitantes - 

segundo dados de 1970, em PINTO (1979, p. 213) - mostra-se 

bem adequada. 

 

Considerando-se uma produção de lixo da ordem de 

0,4 kg por habitante x dia, instalaçãoes com capacidade de 

processar 40 ton/dia de lixo seriam suficientes para 

processar o lixo de cada uma destas cidades. O processo, 

segundo PINTO (1979), é econômicamente viável para este 

nível de operação. 

 

O SISTEMA SIMPLIFICADO 

 

Já que é necessário a retirada dos materiais 

inorgânicos do lixo urbano para se proceder a compostagem, 

surge a concepção de sistemas integrados de reciclagem e 

compostagem. 

 

Procurando viabilizar a implantação de plantas de 

reciclagem e compostagem em cidades de pequeno e médio 

porte (ou mesmo de grande porte, no caso de sistemas 

descentralizados), MONTEIRO e MANSUR (1985) propõem a 

utilização de um processo de tecnologia simplificada, com 

baixo custo de implantação e operação e com alto 

desempenho. 
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O grau de mecanização e automação da planta foi o 

fator fundamental na seleção da tecnologia: "quanto maior 

este grau, menor será o emprego de mão-de-obra na 

instalação, maior será o investimento inicial, maior será o 

custo de manutenção e a necessidade de emprego de pessoal 

técnico especializado" (MONTEIRO e MANSUR, 1985, p.7). 

 

A escolha pela seleção manual deveu-se à sua 

simplicidade e aos bons resultados apresentados, ao 

contrário de instalações mais "sofisticadas (especialmente 

na Europa) que apresentam problemas de operação e 

manutenção - além de uma eficiência ainda abaixo do 

desejável, tendo em vista os altos custos de investimento" 

(MONTEIRO e MANSUR, 1985, p.8-9). 

 

Quanto à "problemas higiênicos e sociais" 

levantados por AISSE e outros (1981), não há qualquer 

registro de "prejuízo à saúde dos trabalhadores envolvidos 

na triagem, desde que trabalhem com equipamentos de 

segurança adequados" (MONTEIRO e MANSUR, 1985, p.9). 

 

Por terem sido concebidas de acordo com a realidade 

brasileira, estas usinas podem substituir as existentes no 

país até então, pois são, "... em sua maioria, inadequadas 

às condições brasileiras pelo fato de terem sido 

desenvolvidas em -aíses com características muito 

diferentes das nossas, seja no que  se refere à própria 

característica do lixo, como também aos aspectos 

econômicos, sociais e sanitários... (MONTEIRO e MANSUR, 

1985, p.7). 
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CAPÍTULO VII 

 

 

 

ESTUDO DE CASO 

 

 

VII.1- INTRODUÇÃO 

 

A elaboração deste "estudo de caso" tem como 

objetivos: 

• utilizar a análise energética para se determinar 

qual de dois processos de reciclagem e 

compostagem de lixo urbano é menos intensivo em 

termos de energia na produção de composto 

orgânico; 

 

• fornecer os dados iniciais para se comparar a 

energia embutida na elaboração de um determinado 

produto por um processo que envolva materiais 

reciclados e por outro que não os envolva. 

 

Embora a análise energética se apresente com um 

caráter complementar a uma análise convencional, o 

objetivo, neste caso, é apenas uma avaliação dos processos 

em função de considerações físico-ambientais. 
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Quanto ao segundo objetivo, sua origem está em um 

importante problema do gerenciamento de resíduos, ou seja, 

após a determinação da energia (direta e indireta) embutida 

nos produtos da reciclagem e compostagem do lixo urbano, 

procede-se a comparação da energia embutida na fabricação 

de um determinado produto com a participação deste 

"reciclado" e sem esta participação. 

 

Já existem alguns dados referentes à esta 

comparação dentro da realidade brasileira (CDI, 1982), mas 

sem as considerações inerentes à análise energética, como, 

por exemplo, a determinação da energia indireta. 

 

No caso deste trabalho, somente será determinada a 

energia embutida nos processos de reciclagem e compostagem, 

ficando o segundo objetivo como sugestão para futuras 

pesquisas. 

 

VII.2- PROCEDIMENTOS 

 

Para este tipo de análise energética,a IFIAS sugere 

os seguintes passos: 

 

1- definir o objetivo da análise energética e a 

unidade a ser utilizada; 

2- definir os limites do sistema; 

3- identificar os insumos; 

4- atribuir o conteúdo energético de cada insumo; 

5- identificar os produtos; 
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6- estabelecer critério para divisão do conteúdo 

energético dos insumos pelo(s) produto(s). 

 

1- O objetivo da análise energética e a unidade a 

ser utilizada 

 

O objetivo desta análise energética é determinar e 

comparar o contéudo energético do composto orgânico 

resultante da reciclagem/compostagem do lixo domiciliar 

urbano de uma cidade com as características do Rio de 

Janeiro, efetuada por dois sistemas que apresentam  pontos 

básicos comuns em seus projetos, mas com linhas 

tecnológicas e capacidade de processamento diferentes: 

 

1- Sistema convencional (20 ton/h); 

2- Sistema simplificado (10 ton/h). 

 

Ambos se compõem de sistema de reciclagem com 

catação manual e trituração do lixo para compostagem, sendo 

esta efetuada em leiras a céu aberto com beneficiamento 

final em peneira rotativa. 

 

O sistema convencional estudado é o operado pela 

COMLURB - Companhia Municipal de Limpeza Urbana, do Rio de 

Janeiro, formado pela Usina de Reciclagem de Irajá e pela 

Estação de Compostagem da Rodovia Washington Luis, Km 0. 

Para efeito de estudo será considerado que os dois estágios 

do processo se encontram em áreas adjacentes. 
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O sistema simplificado é a materialização do 

projeto desenvolvido pela COMLURB para usinas de reciclagem 

e compostagem para cidades de pequeno e médio porte, tendo 

sido, no caso, fabricado um protótipo com capacidade de 

processar 2 ton/h pela MAROBRÁS-Máquinas Rodoviárias 

Brasileiras S/A. 

 

Abaixo se encontra uma descrição dos ciclos 

operacionais dos dois sistemas. 

 

Sistema Simplificado(MONTEIRO e MANSUR,1985,p.9-11) 

 

1- Recepção  

 

 O caminhão de coleta vaza o lixo em um pátio 

cimentado enquanto dois trabalhadores selecionam e retiram 

os objetos maiores e sem interesse na reciclagem ou 

compostagem, tais como móveis, tapetes, colchões, aparelhos 

sanitários, etc. Este tipo de material, inerte e portanto 

sem problemas sanitários, poderá ser disposto em área 

próxima à instalação, onde se constituirá um pequeno aterro 

sanitário (com operação manual, incusive), que deverá 

também receber eventualmente lixo bruto, na hipótese de 

paralização temporária da instalação por qualquer motivo. 

 

2- Reciclagem e trituração do lixo 

 

Após a retirada dos materiais de grande porte, o 

lixo é vazado em uma tremonha de alimentação de um tambor 

rotativo, com o auxílio de pá mecânica tipo BOB-CAT, de um 
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pequeno trator agrícola dotado de lâmina frontal (no caso 

de se aproveitar um desnível natural do terreno) ou mesmo 

utilizando-se alimentação manual. 

 

Este tambor tem a finalidade de desagregar o lixo, 

rompendo sacos, tornando o material mais solto, e dosando-o 

na esteira transportadora subseqüente, o que facilitará a 

catação de materiais recicláveis. Após a seleção do 

material comercializável na região, o material remanescente 

é triturado em um pequeno moinho de martelos com o objetivo 

de reduzir a granulometria dos resíduos, favorecendo, 

assim, a decomposição da matéria orgânica. 

 

Pode-se incluir, neste sistema,  um extrator 

eletro-magnético visando a separação de materiais ferrosos. 

 

3- Compostagem do lixo triturado 

 

O lixo triturado é disposto em amontoados (leiras) 

e, através de reviramentos periódicos, atinge um grau 

adequado de decomposição de matéria orgânica. Este processo 

de compostagem dá-se em um prazo curto, de aproximadamente 

60 a 90 dias a partir da instalação da leira. 

 

4- Peneiramento do composto orgânico 

 

Após terminada a compostagem, o lixo triturado 

estará "curado", ou seja, já em condições de ser utilizado 

como adubo orgânico. 
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Ele é então encaminhado a uma peneira rotativa, que 

separa a matéria orgânica, já decomposta, dos materiais 

inertes de maior granulometria, constituidos básicamente 

por materiais de alto poder calorífico, que poderão ser 

utilizados como combustível auxiliar de fornos ou 

caldeiras. 

 

Os dados referentes a produtividade do sistema 

correspondem ao protótipo referido (MONTEIRO E MANSUR, 

1985), enquanto os demais dados se referem a uma unidade 

com capacidade de processar 10 ton/h (MAROBRÁS, 1987). 

 

Sistema Convencional(COMLURB,1988)  

 

1- Recepção 

 

Os caminhões coletores decarregam o lixo em dois 

silos de armazenamento, tendo cada um capacidade de 280 m3. 

 

2- Reciclagem e trituração do lixo 

 

Uma ponte rolante, através de uma caçamba tipo 

pólipo, transfere o lixo dos silos para a esteira de 

triagem. 

 

Ao longo dessa esteira, procede-se a separação do 

papelão, plástico, pano, vidro e metais não-ferrosos. Os 

demais materiais seguem seu curso até o moinho triturador. 

Este moinho possui um dispositivo de proteção que expulsa 

materiais que possam danificar os martelos trituradores. 
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O material triturado é transportado por uma 

esteira, juntamente com os metais ferrosos, posteriormente 

coletados por um extrator eletro-magnético. 

 

O material ferroso é encaminhado a um forno 

rotativo onde pode ser desestanhado, atendendo desta forma 

a uma eventual imposição do mercado comprador. 

 

3- Compostagem do lixo triturado e peneiramento do            

composto orgânico  

 

São equivalentes às fases correspondentes do 

sistema simplificado. 

 

Os fluxogramas de operações dos dois sistemas estão 

representados nas figuras a seguir. 

 

O critério adotado, para esta análise energética, 

será o PER, pois não se determina a energia embutida 

durante os processos desde suas fontes primárias na Terra. 

 

Quanto ao  método a ser utilizado, trata-se de uma 

análise de processos. 

 

Trata-se de uma análise energética no nível 3, 

incluindo a energia embutida na fabricação dos bens de 

capital utilizados. 
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Será feita uma verificação  dos resultados desta 

mesma análise se realizada no nível 1. 

 

As unidades a serem empregadas serão as do SI. 

 

2- Definição dos limites do sistema 

 

Dentre os diversos resíduos decorrentes da 

atividade humana, serão considerados, apenas, os 

provenientes de residencias, estabelecimentos comerciais e 

pequenas indústrias. São os chamados "resíduos sólidos 

domiciliares urbanos", "lixo urbano" ou mesmo "lixo" (ver 

VI.1). Os resíduos serão considerados sem energia embutida 

e prontos para serem coletados. A não consideração de 

conteúdo energético do lixo antes da coleta se deve ao fato 

de este ser normalmente tratado como material inútil e 

indesejável, destituido de qualquer valor em termos 

econômicos formais. Seu fluxo no sitema econômico ocorrerá, 

quer se efetive a reciclagem, quer não. 

 

Após a coleta, o lixo segue para o próximo estágio 

que será a reciclagem. Em alguns casos, no entanto, o lixo 

é enviado a uma estação de transferência - ou transbordo -  

a fim de se racionalizar o sistema de coleta. Nestas 

estações o lixo é redistribuido em veículos de maior porte, 

liberando os de menor porte para o trânsito dentro da área 

mais densamente ocupada. 
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 Neste estudo esta estocagem intermediária, devido 

a sua complexidade e heterogeneidade que ocasionaria ao 

trabalho, não será considerada. 

 

Embora o estágio da coleta não interfira com a 

comparação entre os processos, sua inclusão na análise se 

deve à necessidade de se considerar a energia dispendida na 

sua execução para compor o conteúdo energético dos 

reciclados. 

 

É na reciclagem que serão obtidos os produtos 

inorgânicos a serem utilizados em substituição a insumos de 

outros processos produtivos. 

 

 

Da reciclagem, a porção orgânica do lixo é 

encaminhada para o estágio da compostagem, onde o composto 

orgânico será produzido. 

 

Os critérios e a delimitação do sistema a serem 

utilizados são da maior importância. Dependendo destes 

fatores, uma análise energética pode apresentar os mais 

diversos resultados. 

 

3- Identificação dos insumos 

 

As entradas, em ambos os sistemas, serão as 

seguintes: 
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Material         - lixo. 

 

Energia Direta   - trabalho humano; 

                   eletricidade; 

                   combustíveis; 

                   lubrificantes. 

 

Energia Indireta - equipamentos de carga e transporte; 

                   equipamentos eletro-mecânicos; 

                   instalações civis. 

 

4- Atribuição do conteúdo energético dos insumos 

 

ENERGIA HUMANA (trabalho humano) 

 

Segundo a IFIAS (1974, p.46-50), em uma sociedade 

industrializada não se torna necessário acrescentar ao 

conteúdo energético humano a energia necessária para manter 

os sistemas que apóiam a vida do trabalhador. Neste estudo, 

somente será levado em consideração um regime alimentar de 

3 mil kcal/dia, com uma perda de 30%  na conversão da 

energia química dos alimentos em trabalho físico 

(FAO,1980), citado em  DECHICHI e  outros (1983, p.13-14). 

Para um trabalhador: 12,6 MJ/dia x 1 dia/8 h x 0,3 = 0,47 

MJ/hh. Adotado 0,50 MJ/hh. 

 

ENERGIA ELÉTRICA 

 

Para se obter um Joule de eletricidade é necessário 

um fornecimento  de calor de aproximadamente 2,6 J 
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(BICALHO, 1986, p.11-12). Como 1 kwh equivale a 3,6 MJ, 

obtem-se o consumo de 9.36 MJ para cada kwh. Adotado: 10 

MJ/kwh. 

 

ENERGIA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

 

Nos combustíveis, a energia química com potencial 

de gerar calor no momento da combustão é denominada de 

poder calorífico (PC). Entretanto, uma parte do calor 

liberado é utilizado para a vaporização da água, ocorrida 

após a combustão. Encontram-se, então, dois tipos de PC: o 

PC superior (PCS), quando não é efetuado o desconto do 

calor de vaporização, e o PC inferior (PCI), quando o 

desconto é efetuado. O PCI está mais próximo da realidade 

(ver BICALHO, 1986, p.43-44). 

 

Para o óleo diesel será adotado um PCI de 10.180 

kcal/kg, com uma massa específica de 839 kg/m3 

correspondendo a 35,7 MJ/l. Adotado: 36 MJ/l. 

 

Para os lubrificantes, será adotado o PCI do 

petróleo médio, 10.200 kcal/kg, com uma massa específica de 

867 kg/m3, correspondendo a 37 MJ/l, que será o valor 

adotado. 

 

Quanto ao consumo, será adotado o critério aplicado 

por DECHICHI e outros (1983): 

 

• consumo médio de combustível (CM) = 0,26 x HP x 0,5  
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• consumo médio de lubrificantes (CL) = 0,20 x CM  

 

Para o estágio de coleta, o consumo de combustível 

e lubrificantes foi fornecido pela COMLURB (1988). 

 

ENERGIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

Para se estimar a energia embutida na fabricação e 

operação de máquinas e equipamentos, será adotado o valor 

necessário para a construção de um automóvel, desde a 

extração e beneficiamento dos recursos até sua montagem 

final (ver BERRY e outros, 1974). 

 

São 37.275 mil kcal para um automóvel de 1.550 kg, 

ou seja, 100.620 MJ/ton. Adotado: 100.000 MJ/ton. 

 

A este valor serão acrescidos 6% a titulo de 

manutenção ao longo de sua vida útil. 

 

Os 106.000 MJ/ton serão amortizados ao longo da 

vida útil de cada máquina/equipamento. 

 

Para as instalações civis será adotada uma vida 

útil de 60 anos (PINTO, 1979, p.142). No caso dos 

equipamentos eletro-mecânicos, será considerada  uma vida 

útil de 10.000 horas (DECHICHI e outros, 1983). Isto vale 

para os dois sistemas. 

 

No caso do sistema simplificado, será feita uma 

verificação da variação do resultado final da análise ao se  
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utilizar dados específicos da fabricação dos equipamentos 

eletro-mecânicos - 12.000 homens x hora (trabalho humano) e 

20.000 kwh (energia elétrica) - ao invés do critério geral 

adotado. 

 

ENERGIA DAS INSTALAÇÕES CIVIS 

 

Será atribuido um valor em energia para cada metro 

quadrado construido. Segundo dados de MASCARÓ (1980), 

citado em SÃO PAULO ENERGIA (1986, p.33), o consumo de 

energia para a construção de um edifício habitacional, 

desde a fabricação dos materiais até sua entrega é da ordem 

de 720 mil kcal/m2 (3.039 MJ/m2), enquanto GUIMARÃES (1985) 

obteve 833 mil kcal/m2 (3.485 MJ/m2). O valor adotado será 

3.000 MJ/m2, sendo, ainda, aplicados os mesmos critérios 

para manutenção e amortização utlizados para os 

equipamentos eletro-mecânicos. Neste caso, o valor passa 

para 3.180 MJ/m2. 

 

5- Identificar os produtos 

 

Os produtos dos processos serão os resultantes dos 

estágios de reciclagem: 

 

. papel/papelão; 

. vidro (claro e escuro); 

. trapo; 

. plásticos; 

. metal (ferroso e não-ferroso); 

. lixo triturado; 

. rejeito. 
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e os provenientes da compostagem: 

 

. composto orgânico; 

. rejeito. 

 

Entende-se por rejeitos, os materiais impróprios 

para passarem pelo moinho de martelos (nos dois processos). 

 

6- Estabelecimento de critérios para a distribuição 

do conteúdo energético dos insumos pelos 

produtos 

 

A distribuição será efetuada em função da massa dos 

materiais produzidos em cada estágio. 

 

Para o estágio da reciclagem, a distribuição do 

conteúdo energético entre os produtos será feita de acordo 

com os dados abaixo, representando o percentual sobre a 

massa total processada, para cada sistema: 

 

ITENS             CONVENCIONAL     SIMPLIFICADO 
 
papel/papelão        0,59             5,28 
vidro claro          0,21             0,48 
vidro escuro         0,21             0,26 
trapo                0,07             1,89 
plásticos            0,40             3,37 
metal ferroso        0,88             2,22 
metal não-ferroso    0,01             0,01 
lixo triturado      95,52            79,23 
rejeito              2,11             7,26 
 
TOTAL              100,00           100,00 
 
FONTES: COMLURB (1988) 
        MONTEIRO e MANSUR (1985) 
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No estágio da compostagem, para o sistema 

convencional, será adotada uma produção de composto 

orgânico correspondendo a 83% da massa total processada no 

estágio. O restante consiste em material inerte, de alto 

poder calorífico (COMLURB, 1988). No caso do sistema 

simplificado será adotada uma produção de composto 

correspondente a 70% da massa de lixo processada no 

estágio. 

 

7- Atribuição do conteúdo energético à cada insumo 

e produto. 

 

A memória de cálculo completa encontra-se no 

Apêndice D. 

 

VII.3- RESULTADOS 

 

Os resultados do estudo de caso podem ser 

analisados pela série de tabelas, a seguir. 

 

A tabela VII.1 apresenta um resumo dos resultados. 

Pode-se observar a energia incorporada à cada tonelada de 

material processado, por estágio. A memória de cálculo 

correspondente encontra-se no Apêndice D. A participação de 

cada insumo, em termos percentuais, por estágio, encontra-

se na tabela VII.2. 

 

O valor da energia incorporada aos produtos 

provenientes da reciclagem estão na tabela VII.3. Uma 

primeira análise destas tabela pode levar à conclusão que o 

sistema simplificado é mais intensivo em energia no que diz  
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respeito a produção de reciclados inorgânicos. 

 

Esta situação ocorre pelo fato de se ter optado por 

um critério de rateio da energia total embutida no processo 

proporcional à massa de cada produto. Embora o montante de 

energia a ser distribuido no sistema simplificado seja 

inferior ao do convencional, aquele se mostra mais 

eficiente na reciclagem de matéria inorgânica, levando à 

obtenção de percentuais maiores que os do sistema 

convencional. Por outro lado, o conteúdo energético do lixo 

triturado produzido pelo sistema convencional mostra-se 1,6 

vezes superior ao do sistema simplificado. 

 

O critério de distribuição do conteúdo energético 

entre os produtos poderia ter sido outro, como, por 

exemplo, o poder calorífico. A escolha da massa  se deveu, 

principalmente, à heterogeneidade dos produtos. 

 

A maior eficiência na separação manual no estágio 

da reciclagem no sistema simplificado se deve, 

principalmente, à uma desagregação do lixo mais eficiente 

devido ao uso do tambor revolvedor, à menor velocidade da 

esteira de catação e à menor quantidade de lixo a ser 

catado, o que facilita o trabalho dos funcionários. 

 

Pode-se, ainda, destacar o excelente resultado 

obtido na recuperação dos metais não-ferrosos, pois sua 

seleção, no sistema simplificado testado, foi efetuada 

manualmente, enquanto na Usina de Irajá encontra-se 

associada à extração eletromagnética. 
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Na tabela VII.4, estão os valores do conteúdo 

energético dos compostos orgânicos produzidos pelos dois 

sistemas. O conteúdo energético do composto orgânico 

produzido pelo sistema convencional se mostra 2,8 vezes 

superior ao do sistema simplificado. Fica, então, 

caracterizado de forma objetiva que o sistema convencional 

requer uma maior quantidade de recursos naturais para a 

obtenção do produto final com relação ao sistema 

simplificado. 

 

O rejeito obtido no estágio da compostagem pode ser 

usado como combustível, apresentando um peso específico de 

180 kg/m3 e um poder calorifico inferior (PCI) entre 3.500 e 

4.500 kcal/kg (CDI, 1982, p.95), ou seja, de 35 a 44% do 

PCI do óleo diesel. Já foram feitas experiências visando 

sua utilização em usinas de cimento pela COMLURB, no Rio de 

Janeiro. 

 

Caso não seja utilizado como combustível, o destino 

deste material é um aterro sanitário, assim como o rejeito 

proveniente da reciclagem. 

 

Nas tabelas VII.5 e VII.6, pode-se observar a 

participação de cada insumo na obtenção do composto 

orgânico, para os dois sistemas. 
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    Verifica-se que o maior porte das instalações 

utilizadas no sistema convencional não leva apenas a uma 

incorporação de energia 4,2 vezes maior no resultado final 

devido à sua fabricação e manutenção, como também leva a um 

consumo de energia elétrica 39 vezes maior, devido à sua 

operação (principalmente no estágio da reciclagem). 

 

Ainda na tabela VII.5, verifica-se que, por ser 

proporcionalmente menos intensiva em capital (energia 

indireta), a tecnologia simplificada apresenta uma parcela 

de energia direta 1,09 vezes superior à convencional. 

 

Na tabela VII.6, verifica-se que a participação da 

energia relativa ao transporte (E-combustíveis + E-

lubrificantes no estágio da coleta), é a de maior vulto 

para os dois sistemas. No sistema convencional esta 

participação é de 38%, chegando a 75% no sistema 

simplificado. 

 

Na realidade, os valores para o sistema 

convencional deveriam ser ainda maiores, pois o estágio da 

compostagem foi considerado adjacente ao da reciclagem, 

ficando de fora o transporte entre os dois estágios. De 

qualquer forma, fica claro a importância do transporte no 

resultado final dos dois processos. 

 

O tratamento de lixo efetuado por sistemas 

descentralizados apresenta, portanto, a vantagem de 

proporcionar  economia  de recursos  no que diz respeito ao 

transporte do lixo, pois proporciona a redução de operações 
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intermediárias de carga e descarga. 

 

A participação do trabalho humano no resultado 

final dos dois sistemas é relativamente baixa (tabela 

VII.6). Entretanto, pode-se notar que, apesar do sistema 

simplificado ser mais intensivo em mão-de-obra do que o 

sistema convencional, este apresenta uma participação 2,2 

vezes maior do trabalho humano no resultado final (tabela 

VII.5). Isto se deve à alta produtividade apresentada pelo 

sistema simplificado na separação dos materiais inorgânicos 

no estágio da reciclagem. 

 

Caso tivesse sido feita uma análise energética no 

nível 1, ou seja, uma análise de energia direta, a 

diferença entre o conteúdo energético dos compostos 

orgânicos produzidos passaria de 2,82 para 2,60, 

representando um decréscimo de 7.8%, como pode ser 

observado nas tabelas VII.7 e VII.8. Nas tabelas VI.9 e 

VI.10, pode ser observada a nova participação dos insumos 

no caso de uma análise energética no nível 1. 

 

Quanto à utilização de dados específicos para a 

estimativa do conteúdo energético das instalações eletro-

mecânicas do sistema simplificado, foi observado que, mesmo 

com um valor 86% menor referente ao critério de 

determinação do conteúdo energético das instalações elétro-

mecânicas, o reflexo no resultado final foi de apenas 8,2%, 

a menos. Pode-se verificar os resultados desta análise 

comparativa na tabela VII.11. 
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Este resultado demonstra que  mudanças no 

requerimento total de energia no Nivel 3, não alteram 

significativamente o resultado final da análise energética. 
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CAPÍTULO VIII 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

Através do estudo de caso, foi fornecido um exemplo 

da capacidade da análise energética em estabelecer um 

critério objetivo para se avaliar um determinado processo 

de decisão em termos da utilização de recursos naturais. 

 

Ao se determinar a energia, direta e indireta, 

embutida no processo de produção de um determinado bem ou 

serviço, se obtém uma indicação da intensidade de recursos 

naturais envolvidos no processo, sem sofrer as distorções 

do mercado e da moeda (monetária).  

 

É um instrumento típico de ser utilizado a nível de 

governo, colaborando na definição de políticas a longo 

prazo visando soluções duradouras. 

 

Ao    se   abordar   o   problema   da   produção  

de    resíduos   através   da   utilização    de   

argumentos   de   ordem   termodinâmica,   verifica-se   

que   pode  ser  traduzido  pela   descarga   de   material  
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de alta entropia no meio-ambiente. O rítmo da produção dos 

resíduos vem sendo superior à capacidade do meio-ambiente 

em absorvê-los, levando aos diversos problemas decorrentes 

do seu acúmulo. 

 

O objetivo principal ao se abordar este problema 

estaria em se procurar amenizar ao máximo esta sobrecarga 

imposta ao meio-ambiente. É neste contexto que a reciclagem 

se mostra necessária. 

 

Além de amenizar este aspecto ambientalmente 

negativo, a reciclagem permite a redução do rítmo de 

depleção dos recursos naturais mais críticos às atividades 

econômicas do homem na Terra, ou seja, os materiais 

acessiveis de baixa entropia. 

 

No entanto, não é isto que se observa. 

 

Pode-se notar uma tendência das sociedades modernas 

em darem  ênfase à disposição dos rejeitos ao invés de sua 

recuperação e reciclagem. Alguns dos métodos adotados de 

disposição de resíduos podem ser considerados mais 

primitivos do que os utilizados nos primórdios do 

desenvolvimento humano, como queimar, enterrar ou jogar nos 

rios e oceanos (ver BARTON, 1979). 

 

Além disso, a disposição de resíduos vem sendo 

abordada de forma compartimentada. Isto pode ser 

exemplificado no caso da poluição industrial, onde existem 

especialistas no controle da poluição das águas, do ar e do 
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solo. 

 

 Um exemplo, citado em CLÁUDIO (1987), é o do 

controle dos poluentes gasosos de uma usina siderúrgica. 

Após a lavagem dos gases, é gerada uma grande quantidade de 

efluentes liquidos de alto poder poluidor. Ao serem 

tratados através da precipitação quimica dos poluentes, são 

geradas lamas tóxicas, cuja desidratação e posterior 

incineração tornam a causar a poluição do ar!  

 

O exemplo acima ilustra as limitações de uma 

abordagem analítica ao se tratar de um problema de caráter 

global e complexo como o da poluição, onde a solução de um 

de seus aspectos apenas agrava a solução dos outros.  

 

Torna-se necessário a adoção de uma abordagem mais 

ampla para este tipo de problema. 

 

Uma das formas, seria a concepção, ou adaptação, 

dos processos produtivos procurando-se evitar a produção de 

resíduos, ou aproveitá-los como sub-produtos úteis, seja 

para o processo que o gerou, seja para um outro. 

 

No caso da (inevitável) disposição  final do lixo 

urbano, não se  justifica, qualquer que seja o método 

adotado, sua execução sem a prévia retirada dos materiais 

recicláveis. Além de se constituir em um desperdício, causa 

uma sobrecarga desnecessária ao meio-ambiente. 
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O sistema simplificado de reciclagem e compostagem 

de lixo urbano para cidades de pequeno e médio porte é um 

exemplo extremamente feliz de solução para o problema do 

lixo urbano. 

 

Promove a redução da carga para o meio-ambiente ao 

diminuir a quantidade de lixo para a disposição final, 

geralmente um aterro sanitário; permite a recuperação de 

materiais e sua reutilização, diminuindo a demanda por 

materiais primários; produz um excelente condicionador de 

solos e um combustível sólido adicional de alto poder 

calorífico. Com relação a um  processo convencional, requer 

para sua fabricação e operação menos recursos naturais; 

apresenta maior produtividade na recuperação de materiais; 

é de tecnologia mais simples, levando a maiores facilidades 

tanto na fabricação como na operação; permite uso intensivo 

de mão-de-obra não-especializada; demanda uma área menor 

para sua implantação, apresentando (mesmo sem terem sidos 

feitos os cálculos), custos de investimento e operação 

óbviamente mais baixos. 

 

Este sistema, por procurar se integrar com a 

preservação do meio-ambiente, pode ser qualificado de 

tecnologia avançada. 

 

Apesar de todas as qualidades já listadas e de ter 

sido concebido em função da realidade brasileira, a 

implantação deste sistema  requer um criterioso estudo, 

caso a caso. Trata-se de um ponto importante, pois uma 

idéia muito boa pode ser prejudicada se implantada de forma 
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indevida. 

 

As limitações normalmente encontradas para a adoção 

de sistemas de recuperação de materiais do lixo urbano se 

referem ao mercado para os materiais recuperados. Estas 

limitações são fruto de análises baseadas em critérios 

econômicos, onde a falta de um mercado fixo não garantiria 

o retorno necessário à implantação e operação de sistemas 

de reciclagem. 

 

Os Capítulos III e IV foram dedicados a demonstrar 

as limitações das análises baseadas em critérios econômicos 

desde as suas origens. Portanto, ao se limitar a utilização 

da recuperação de materiais como tratamento e disposição de 

lixo baseando-se essencialmente em critérios econômicos, 

não se está adotando a amplitude de visão que o problema da 

disposição de resíduos requer. Afinal, este problema não é 

somente econômico, mas também ambiental e ético. 

 

O desperdício de materiais em um mundo com oferta 

limitada de recursos naturais e com uma demanda imensa por 

parte das gerações futuras apresenta, claramente, um forte 

aspecto ético. 

 

Este tipo de problema não é alcançado pela ciência 

econômica convencional, que não dá a devida importância à 

alocação dos recursos que realmente limitam as atividades 

econômicas (matéria-energia de baixa entropia), nem ao o 

objetivo mais importante, sem o qual não se realiza 

qualquer outro, ou seja, a preservação da vida na Biosfera.  
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Considerações termodinâmicas (Apêndice B) indicam 

que, em primeiro lugar, deve-se evitar a dissipação 

termodinâmica dos recursos e, em seguida, escolher os 

métodos de processamento mais econômicos em termos de 

energia. 

 

Pode-se deduzir que a maior vantagem da recuperação 

de materiais do lixo urbano está em não se deixar que estes 

se dissipem em demasia, tornando-se termodinâmicamente 

perdidos - causando uma "poluição entrópica". 

 

A conservação de energia decorrente da recuperação 

dos materiais do lixo é apenas um dos fatores a serem 

considerados em decisões envolvendo reciclagem. Os demais 

fatores dizem respeito aos recursos naturais, meio-

ambiente, questões sociais e critérios econômicos. 
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APÊNDICE A 

 

 

 

LIMITAÇÕES MATEMÁTICAS DO MECANICISMO 

 

 

 

Tanto a força como as limitações da perspectiva 

mecanicista residem nos métodos matemáticos utilizados na 

construção de suas teorias. O instrumento fundamental deste 

método é a equação diferencial, que é, essencialmente, uma 

afirmação precisa sobre o modo como certas quantidades e 

seus rítmos de mudança se relacionam entre si. No caso do 

movimento de uma partícula em um campo gravitacional, a 

solução desta equação diferencial dá sua posição para todos 

os tempos a vir, uma vez que a posição e velocidade inicial 

e a natureza do campo gravitacional são conhecidos. O 

imenso poder de previsão da mecânica celeste, deriva deste 

caráter determinístico da equação diferencial. 

 

Se estiverem em jogo vários corpos,  seus 

movimentos serão descritos por um sistema de equações 

diferenciais. Caso seja formado por equações lineares 

(quando as variáveis e seus rítmos de mudança aparecem, no 

máximo, no primeiro grau), os métodos gerais de solução se 

aplicam, independentemente do número de equações. Caso as 

equações não sejam lineares, não serão solúveis pelos 

métodos gerais conhecidos - é o caso da mecânica celeste, 
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onde as forças gravitacionais são inversamente 

proporcionais ao quadrado da distância entre os corpos. 

 

"Felizmente, para o sucesso do método mecanicista, 

o sistema solar... constituia um caso especial e tratável 

de vários corpos em movimento. O Sol é tão grande... que o 

movimento de cada planeta pode ser calculado com boa 

aproximação como se ele e o Sol fossem os únicos corpos do 

Universo. Esse é o chamado problema dos dois corpos... Para 

obter melhores aproximações, os matemáticos dos séculos 

XVIII e XIX utilizaram o chamado método da perturbação, no 

qual a influência dos outros planetas eram superpostas às 

soluções dos problemas de dois corpos separadamente. O 

sucesso desses métodos ficou assegurado pela fraqueza da 

interdependência entre esses problemas de dois corpos entre 

si. Se essas interdependências fossem fortes (se, por 

exemplo, as massas dos planetas fossem comparáveis à do 

Sol), os matemáticos teriam que enfrentar um problema de 

"n" corpos, que, em sua forma geral, ainda não foi 

resolvido até hoje" (RAPOPORT, 1968, p.24). 

 

Uma  citação feita por Ludwig Von Bertalanffy 

(BERTALANFFY, 1968, p.20)  sobre  uma  experiência  vivida   

por  um grande físico, Albert Szent-Györgyi, ilustra  bem  

as  limitações  do  enfoque  mecanicista  (no  caso,  o  

problema  de  dois  corpos)  em  tratar  de  questões  que  

envolvam  a  vida:  "(Quando  entrei  para  o  Instituto  

de  Estudos  Avançados,  em  Princeton)   tomei  esta  

decisão  na  esperança  de  que  esfregando os cotovelos 

nesses grandes físicos e  matemáticos  atômicos,  

aprenderia alguma coisa a respeito da  matéria  viva.  Mas, 
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logo assim que revelei que em qualquer sistema vivo existem 

mais de dois elétrons, os físicos não quiseram mais falar 

comigo. Com todos os seus computadores não sabiam dizer o 

que o terceiro elétron poderia fazer. O que há de notável 

no caso é que o elétron sabe exatamente o que tem que 

fazer. Assim, esse pequeno elétron conhece uma coisa que 

todos os sábios de Princeton ignoram, e que só pode ser uma 

coisa muito simples" (SZENT-GYORGYI, 1964, p.1278-1279). 

 

O fato da física ter se tornado a base de todas as 

ciências, fez com que essas limitações matemáticas 

restringissem o alcance destas ciências. Assim, muitos 

fenômenos ficaram de fora do escopo da ciência matematizada 

(isto é, estritamente rigorosa). 

 

"Os mais importantes dentre estes fenomenos são os 

de complexidade organizada. Matematicamente, uma 

complexidade organizada pode ser considerada como um 

conjunto de objetos ou eventos cuja descrição inclui muitas 

variáveis, entre as quais existem fortes interdependências 

mútuas, de modo que o sistema de equações resultante não 

pode ser resolvido parceladamente, como no caso da mecânica 

celeste clássica, em que as perturbações podem ser impostas 

a problemas de dois corpos... Pela nossa experiência, o 

organismo vivo é o exemplo mais evidente de complexidade 

organizada" (RAPOPORT, 1968, p.25). 

 

O problema das complexidades organizadas, ou 

sistemas, "é essencialmente o problema das limitações dos 

procedimentos analíticos na ciência... (onde) procedimento 
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analítico significa que uma entidade pode ser estudada 

resolvendo-se em partes e, por conseguinte, pode ser 

constituida ou reconstituida pela reunião destas partes... 

tanto em sentido material quanto em sentido conceitual. 

Este é o princípio fundamental da ciência "clássica", que 

pode ser apresentado de diversas maneiras:... resolução em 

séries causais isoláveis, procura de unidades "atômicas" 

nos vários campos da ciência, etc. (BERTALANFFY, 1968, 

p.37-38). 



145 
 

APÊNDICE B 

 

 

 

O POTENCIAL TERMODNÂMICO 

 

 

 

A primeira lei da termodinâmica estabelece que a 

quantidade total de matéria-energia de um sistema fechado 

permanece constante. Entretanto, não indica o sentido em 

que um processo evolui espontaneamente. 

 

Na "espontaneidade" de um processo participam dois 

fatores: um deles é a liberação de calor, comum em muitos, 

mas não em todos os processos espontâneos; o outro é a 

tendência natural de um sistema fechado caminhar, 

espontaneamente, para um estado de "maior desordem", ou 

seja, para uma situação onde haja uma distribuição cada vez 

mais uniforme de matéria e energia. A medida desta 

"tendência" foi denominada entropia. 

 

Sempre que um processo físico ou químico ocorre, é 

possível definir a variação total da entropia (S) total do 

universo: 

 

    (Sf-Si)total = (Sf-Si)sistema + (Sf-Si)meio-ambiente 

 

onde f = final e i = inicial. 
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Como a entropia total deve aumentar, ou permanecer 

constante; 

(Sf-Si)total é maior ou igual a 0            logo: 

 

(Sf-Si)sistema + (Sf-Si)meio-ambiente ≥ 0  

 

Ao se focalizar o sistema, o segundo termo 

(referente à variação no meio-ambiente) pode ser re-escrito 

para um processo que ocorra à uma temperatura absoluta (T) 

e pressão constantes. A relação entre a variação da 

entropia e o calor absorvido pelo meio-ambiente (Q) é: 

 

(Sf-Si)meio-ambiente = Q/T 

 

O calor absorvido pelo sistema é chamado de 

variação de entalpia (Hf-Hi)sistema, que é igual a Q, mas 

com o sinal contrário: 

(Sf-Si)meio-ambiente = - (Hf-Hi)sistema/T                      

 

Como os dados estão em função do sistema, não há 

necessidade desta designação na equação: 

 

(Sf-Si)total = (Sf-Si) - (Hf-Hi)/T 

 

Muitas vezes, no entanto, é conveniente expressar 

esta relação em termos de energia, multiplicando-se os 

termos por T: 

 

T(Sf-Si) - (Hf-Hi) ≥ 0 
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A quantidade (Hf-Hi) - T(Sf-Si) é chamada de 

variação do potencial termodinâmico, ou variação da energia 

livre de Gibbs (Gf-Gi), logo; 

 

- (Gf-Gi) = T(Sf-Si) - (Hf-Hi) ≥ 0 

 

Assim, a condição necessária para uma mudança 

ocorrer espontâneamente em um sistema fechado à pressão 

constante é: 

 

(Gf-Gi) < 0 

 

Quando (Gf-Gi) = 0, é alcançado o equilibrio e 

nenhuma mudança espontânea pode ocorrer; se (Gf-Gi) > 0 

para um processo, ele não pode ocorrer espontâneamente. 

 

A energia livre de Gibbs (G), pode ser usada como 

uma medida do estoque ou do potencial de um sistema para 

realizar trabalho - por isso sua descrição alternativa de 

"potencial termodinâmico". 

 

Assim, as variações de G incluem não somente 

variações no estoque de energia quimica dos materiais como 

combustíveis e alimentos - associadas às variações de 

entalpia (Hf-Hi), mas também às mudanças na capacidade do 

sistema em ser útil, devido à sua ordem e organização - 

referentes ao termo T(Sf-Si). 

 

 



148 
 

Uma diminuição em G resulta em uma variação 

negativa da entalpia (utilização de energia quimica 

estocada) ou em uma variação positiva da entropia (aumento 

da desordem). 

 

Pode-se dizer, então, que um sistema fechado tende 

para um mínimo de entalpia e à um máximo de entropia. 

 

Devido à sua importância, o consumo anual do 

potencial termodinâmico foi definido por BERRY (1971) como 

a "função-sobrevivência". O potencial termodinâmico 

disponível é limitado: um "capital" depositado na Terra 

mais o "salário" proveniente do Sol. 

 

A estabilidade do modo de vida de uma civilização 

pode ser descrito pela maneira com a qual sua "função-

sobrevivência" se desenvolve ao longo do tempo. 

 

Realiza-se um trabalho menor (ou se utiliza menos 

do estoque de potencial termodinâmico) quando se inicia um 

processo de um ponto de baixa entropia. Isto porque é 

preciso "gastar" potencial termodinâmico para se baixar a 

entropia. 

 

Os minerais e os combustíveis se acham concentrados 

em seus depósitos naturais em estados de potencial 

termodinâmico mais altos do que se estivessem completamente 

dispersos. 
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A variação da entropia que acompanha a conversão de 

recursos em produtos e resíduos está representada em forma 

de diagrama na figura anterior. 

 

Os processos industriais gastam energia (aumentando 

a entropia do meio-ambiente) para elevar estes materiais a 

níveis mais altos de potencial termodinâmico, através de 

extração, beneficiamento e ordenamento. Durante o período 

de uso pelos consumidores, os produtos têm seu potencial 

termodinâmico reduzidos. A maior queda se dá, no entanto, 

quando estes produtos  são descartados como lixo - seu 

potencial termodinâmico pode cair a níveis inferiores aos 

dos depósitos naturais. 

 

Um caminho para se conservar o potencial 

termodinâmico é através da reciclagem dos materiais 

enquanto os valores deste potencial ainda estão 

relativamente elevados -  ao invés de descartá-los de forma 

tal que venham a se tornar termodinâmicamente perdidos. 
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APÊNDICE C 

 

 

 

RELATO DE UM SOBREVIVENTE 

(extraído de SLESSER, 1978, Apêndice 1) 

 

 

 

Voltando atrás, não sei como o piloto conseguiu. 

Ele trouxe o Boeing 707 por sobre o atol, e aterrissou-o 

por sobre aproximadamente dois metros de água, na lagoa, 

deslizando até a margem de areia. Estávamos abalados, mas 

ninguém estava ferido. 

 

Ficamos parados em volta da aeronave em estado de 

choque. E agora? Aparentemente estávamos a quilômetros de 

distância das rotas aéreas normais, até mesmo das 

marítimas. O capitão explicou que, com o rádio fora de 

ação, o melhor a fazer era nos prepararmos para uma longa 

espera. 

 

Dois dias depois, haviamos comido o resto dos 

alimentos que havia à bordo. Estávamos com fome. Alguém 

conseguiu abrir um dos tanques de combustível e nós fizemos 

uma fogueira à querosene naquela noite. Eu acho que foi 

isso que começou tudo. 

 

 Hélder  era  engenheiro  e,  na  manhã  seguinte,  

reuniu  um  grupo  de  nós e explicou suas idéias. "Olhem,"  
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disse ele, "somos ao todo cento e oitenta pessoas. É muita 

gente e eu tenho certeza que sabemos fazer muitas coisas. 

Que mais temos aqui? Temos um atol de aproximadamente oito 

quilômetros por seis, estamos cercados pelo oceano e temos 

10.000 litros de querosene no tanque do avião. Eu acho que 

é hora de cuidarmos de nossa própria sobrevivência. É 

possível que não sejamos salvos nos próximos mêses, quem 

sabe anos. Além do mais, acham que estávamos voando para o 

Alaska. Ninguém vai nos procurar aqui embaixo, no Pacífico. 

Temos que estabelecer uma comunidade. Plantar alimentos, 

pescar, tornar-nos uma civilização." 

 

Suas palavras faziam sentido e, mais tarde naquele 

dia, depois de uma procura por alimentos que rendeu duas 

tartarugas e uma grande quantidade de côcos, todos sentamos 

em volta da fogueira, acesa por um ou dois litros de 

querosene, e discutimos o asssunto. Descobrimos que 

tinhamos  um  especialista  em  agricultura,  um  par  de  

médicos,  três  engenheiros,  um  economista,  a  

tripulação e várias pessoas que sabiam fazer uma série de  

coisas  civilizadas,  como  fisioterapia  ou  esculturas  

chinêsas,  mas  que,  até  então,  não  tiveram  de  sujar  

suas  mãos  com  trabalho  pesado. E trabalho, disse 

Hélder, é com o que teriamos que começar. Plantar 

alimentos, isto significa revolver  o  solo  e transportar 

o  material para fazer cercas. Lembro-me bem deste momento. 

Alguém  estava  tomando  algumas notas e reclamou que não 

estava enxergando. Então  alguém  jogou  mais  querosene  

no  fogo. Hélder  se  evantou na hora: "Isto é combustível, 

é energia. Tudo o que temos é o que está no avião. Não o 

desperdicem. Não  necessitamos  de calor, temos cobertores; 
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não precisamos de luz, porque o Sol nasce à cada manhã. 

Mas, com toda certeza, necessitamos de energia para fazer o 

trabalho para nós." 

 

Bem, a maioria de nós não entendeu aonde ele queria 

chegar, mas ele parecia o tipo do homem inteligente que 

sabia o que estava fazendo, de modo que deixamos o 

querosene de lado. 

 

Na manhã seguinte, Hélder falou com um pequeno 

grupo de passageiros. Parecia se tratar dos com maior 

experiência prática. Um engenheiro eletrônico, um bombeiro, 

um carpinteiro, o oficial de rádio e, o que Hélder julgou 

mais importante, um soldador. Ele explicou que tinhamos um 

Boeing inteiro. Era nosso. Nossa fonte de recursos, se 

vocês preferirem. Tinhamos uma quantidade limitada de 

querosene e sabiamos fazer algumas coisas, além de termos 

uma ilha só para nós. Explicou que tinhamos mais elementos 

que vários povos de países em desenvolvimento. Por que não 

colocar nossa própria economia em movimento? Hélder 

explicou que o querosene representva nosso principal 

elemento, porque com ele poderiamos fazer algumas soldas e 

tratamento metálico e, finalmente, gerar eletricidade. Mas 

não iria durar para sempre. 

 

 "Vejam," ele argumentou, "temos todo o pessoal que 

necessitamos. O problema não é falta de pessoas, é 

alimentá-las. Nossa limitação é a energia. Assim, antes que 

esses 10.000 litros de querosene tenham acabado, temos que 

ter uma comunidade viável em prática aqui. Marcelo vai ver  
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se consegue fazer um trator a partir de um dos motores do 

avião; Henrique vai fazer funcionar o gerador de 

eletricidade, o que vai nos possibilitar usar o rádio e 

ouvir música através do toca-fitas que encontramos; Samuel, 

o especialista em eletrônica, acha que podemos fazer alguns 

motores elétricos. Além do mais, temos as baterias do 

Boeing. O objetivo é construir um pequeno carro elétrico e 

fazê-lo funcionar. O nosso maior desafio é colocar o 

coletor solar em funcionamento. Roberto, o bombeiro, vai 

iniciar os trabalhos neste sentido, primeiro conseguindo 

água quente e depois tentando fazer com que o coletor nos 

forneça trabalho." 

 

"O que é trabalho?", perguntou alguém enquanto ria. 

 

"É poupar você de suar os bofes. É ter uma máquina 

para trabalhar por você." 

 

"Gosto disso." 

 

Chegou  um momento em que achei que conseguiriamos. 

Tudo estava indo muito bem. Hélder costumava anunciar, 

todas as noites, a quantidade de combustível que ainda 

tinhamos e o que ainda faltava para nos tornarmos viáveis. 

Trabalhamos para montar um motor elétrico para um dos botes 

infláveis do avião e para Henrique por o gerador em 

funcionamento. Assim,  ouvia-se  um  zumbido  de  dia  e  

de  noite. À  noite  porque  havia  uma  grande  demanda  

por   luz  e  música;  durante  o  dia,  para   realizar  

as  tarefas. Logo,  tornou-se  um  hábito  o  uso  do  
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barco para chegar ao lado distante da ilha, onde estava a 

plantação de alimentos, ao invés de ir andando. Hélder 

objetou que era um gasto desnecessário de energia, mas o 

economista argumentou que era a melhor forma de uso do 

tempo das pessoas. "Afinal de contas, Hélder, tempo também 

é recurso." 

 

Não sei exatamente quando os fatos se 

desencadearam. Hélder estava constantemente perdendo o 

controle. As pessoas subitamente descobriram que tinham 

força politica. Por que não podiam ter uma parcela de 

energia? Hélder tentou mostrar que quando o coletor solar 

estivesse funcionando, o estágio seguinte seria o 

acoplamento de um motor elétrico para que se pudesse 

economizar querosene. Era um grande passo e, para tanto, 

iria necessitar de um trabalho metalúrgico pesado: 

"Esperem", ele apelou, "até que tenhamos o motor-solar 

funcionando. Temos que conservar nossos recursos até nos 

tornarmos viáveis." 

 

"Você e seus recursos", vociferou o homem de 

negócios, que ficou cansado de trabalhar todos os dias nos 

campos, "e nós? Nós temos o direito a um estilo de vida 

decente, como o de você e seus amigos que trabalham nessa 

maquinaria maluca. Anime-se, seremos resgatados em tempo! 

Vamos viver da forma mais decente possível até que o 

socorro venha." 

 

Surpreendentemente foi o economista quem o apoiou: 

"Alguma solução sempre aparece..." 
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Eu acho que sobrevivi porque aprendi a comer peixe 

crú. Depois, usei o dinheiro da indenização da companhia 

para comprar um coletor solar realmente bom. Ele também 

fornece energia para o carro elétrico que uso para ir à 

cidade. 
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APÊNDICE D 

 

 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

 

I- COLETA (os mesmos dados para os dois sistemas) 

 

1- ENERGIA HUMANA 

 

3600 homens x 8 h/dia x 30 dias/mês x mês/93000 ton = 

= 9,5 hh/ton 

9,5 hh/ton x 0,5 MJ/hh = 4,8 MJ/ton  (hh = homem x hora) 

 

2- ENERGIA DE COMBUSTIVEIS 

 

320000 l/mês x mês/93000 ton = 3,4 l/ton 

3,4 l/ton x 36 MJ/l = 122,4 MJ/ton 

 

3- ENERGIA DE LUBRIFICANTES 

 

40000 l/mês x mês/93000 ton = 0,43 l/ton 

0,43 l/ton x 37 MJ/l = 15,9 MJ/ton 

 

4- ENERGIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

14 veículos x 7,75 ton/veículo x 1/10000 h x 8 h/dia x 

x 30 dias/mês x mês/93000 ton = 2,8 x 10-5 ton(eq)/ton 

2,8 x 10-5 ton(eq)/ton x 106000 MJ/ton(eq) = 2,97 MJ/ton 
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SISTEMA CONVENCIONAL 

 

II- RECICLAGEM 

 

1- ENERGIA HUMANA 

43 homens x 10 h/dia x dia/10 h x h/20 ton = 2,15 hh/ton 

2,15 hh/ton x 0,5 MJ/hh = 1,08 MJ/ton 

 

2- ENERGIA ELÉTRICA 

20000 kwh/mês x mês/25 dias x dia/10 h x h/20 ton = 

= 4 kwh/ton 

4 kwh/ton x 10 MJ/kwh = 40 MJ/ton 

 

3- ENERGIA DE COMBUSTIVEIS 

1 BOB-CAT x 0,26 x 0,5 x 27 l/h x 2,5 h/dia x dia/10 h x 

x h/20 ton = 0,0439 l/ton 

0,0439 l/ton x 36 MJ/l = 1,58 MJ/ton 

 

1 TRATOR x 0,26 x 0,5 x 61 l/h x 3 h/dia x dia/10 h x 

x h/20 ton = 0,12 l/ton 

0,12 l/ton x 36 MJ/l = 4,28 MJ/ton 

 

4- ENERGIA DE LUBRIFICANTES 

0,0439 + 0,12 = 0,1639 x 0,2 = 0,033 l/ton 

0,033 l/ton x 37 MJ/l = 1,21 MJ/ton 

 

5- ENERGIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

1 BOB-CAT x 1,9 ton x 1/10000 h x h/20 ton = 

= 9,5 x 10-6 ton/ton 
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9,5 x 10-6 ton/ton x 106000 MJ/ton = 1,01 MJ/ton 

1 TRATOR x 3 ton x 1/10000 h x h/20 ton = 1,5 x 10-5 ton/ton 

1,5 x 10-5 ton/ton x 106000 MJ/ton = 1,59 MJ/ton 

 

1 USINA x 50 ton x 1/10000 h x h/20 ton = 2,5 x 10-4 ton/ton 

2,5 x 10-4 x 106000 MJ/ton = 26,5 MJ/ton 

 

6- ENERGIA DE INSTALAÇÕES CIVIS 

2100 m2 x 1/60 anos x ano/12 mêses x mês/25 dias x 

x dia/10 h x h/20 ton = 5,8 x 10-4 m2/ton 

5,8 x 10-4 m2/ton x 3180 MJ/m2 = 1,84 MJ/ton 

 

III- COMPOSTAGEM 

 

1- ENERGIA HUMANA 

11 homens x 8 h/dia x dia/10 ton = 8,8 hh/ton 

8,8 hh/ton x 0,5 MJ/hh = 4,4 MJ/ton 

 

2- ENERGIA ELÉTRICA 

400 kwh/mês x mês/20 dias x dia/5 h x h/10 ton = 0,4kwh/ton 

0,4 kwh/ton x 10 MJ/kwh = 4 MJ/ton 

 

3- ENERGIA DE COMBUSTIVEIS 

2 CARREGADEIRAS x 0,26 x 0,5 x 116 l/h x 5 h/dia x dia/8h x 

x h/10 ton = 1,89 l/ton 

1,89 l/ton x 36 MJ/ton = 68,04 MJ/ton 
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4- ENERGIA DE LUBRIFICANTES 

 

1,89 x 0,2 = 0,38 l/ton 

0,38 l/ton x 37 MJ/ton = 14,06 MJ/ton 

 

5- ENERGIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

2 CARREGADEIRAS x 8,5 ton x 1/10000 h x h/10 ton = 

= 1,7 x 10-4 ton/ton 

1,7 x 10-4 ton/ton x 106000 MJ/ton = 18,02 MJ/ton 

 

1 USINA x 20 ton x 1/100000 h x h/10 ton = 

= 2,0 x 10-4 ton/ton 

2,0 x 10-4 ton/ton x 106000 MJ/ton = 21,2 MJ/ton 

 

6- ENERGIA DE INSTALAÇÕES CIVIS 

200 m2 x 1/60 anos x ano/12 mêses x dia/8 h x h/10 ton = 

= 1,74 x 10-4 m2/ton 

1,74 x 10-4 m2/ton x 3180 MJ/m2 = 0,55 MJ/ton 

 

SISTEMA SIMPLIFICADO 

 

II- RECICLAGEM 

 

1- ENERGIA HUMANA 

 

35 homens x 8 h/dia x dia/8 h x h/10 ton = 3,5 x hh/ton 

3,5 x hh/ton x 0,5 MJ/ton = 1,75 MJ/ton 
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2- ENERGIA ELÉTRICA 

180 kwh/mês x mês/25 dias x dia/8 h x h/10 ton = 

= 0,09 kwh/ton 

0,09 kwh/ton x 10 MJ/kwh = 0,9 MJ/ton 

 

 

3- ENERGIA DE COMBUSTIVEIS 

1 BOB-CAT x 0,26 x 0,5 x 27 l/h x 2,5 h/dia x dia/8 h x 

x h/10 ton = 0,11 l/ton 

0,11 l/ton x 36 MJ/l = 3,95 MJ/ton 

 

 

4- ENERGIA DE LUBRIFICANTES 

0,11 x 0,2 = 0,022 l/ton 

0,022 l/ton x 37 MJ/l = 0,814 MJ/ton 

 

 

5- ENERGIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

1 BOB-CAT x 1,9 ton x 1/10000 h x h/10 ton = 

= 1,9 x 10-5 ton/ton 

1,9 x 10-5 ton/ton x 106000 MJ/ton = 2,01 MJ/ton 
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1 USINA x 9 ton x 1/10000 h x h/10 ton = 9 x 10-5 ton/ton 

9 x 10-5 ton/ton x 106000 MJ/ton = 9,54 MJ/ton 

 

6- ENERGIA DE INSTALAÇÕES CIVIS 

120 m2 x 1/60 anos x ano/12 mêses x mês/25 dias x dia/8 h x 

x h/ 10ton = 8,33 x 10-5 m2/ton 

8,33 x 10-5 m2/ton x 3180 MJ/m2 = 0,26 MJ/ton 

 

III- COMPOSTAGEM 

 

1- ENERGIA HUMANA 

2 homens x 8 h/dia x dia/8 h x h/10 ton = 0,2 hh/ton 

0,2 hh/ton x 0,5 MJ/hh = 0,1 MJ/ton 

 

2- ENERGIA ELÉTRICA 

120 kwh/mês x mês/25 dias x dia/8 h x h/10 ton = 

= 0,06 kwh/ton 

0,06 kwh/ton x 10 MJ/ton = 0,6 MJ/ton 

 

3- ENERGIA DE COMBUSTIVEIS 

1 BOB-CAT x 0,26 x 0,5 x 27 l/h x 2,5 h/dia x dia/8 h x 

x h/10 ton = 0,11 l/ton 

0,11 l/ton x 36 MJ/l = 3,95 MJ/ton 

 

4- ENERGIA DE LUBRIFICANTES 

0,11 l/ton x 0,2 = 0,022 l/ton 

0,022 l/ton x 37 MJ/l = 0,81 MJ/ton 
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5- ENERGIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

1 BOB-CAT x 1,9 ton x 1/10000 h x h/10 ton = 

= 1,9 x 10-5 ton/ton 

1,9 x 10-5 ton/ton x 106000 MJ/ton = 2,01 MJ/ton 

 

1 USINA x 6 ton x 1/10000 h x h/10 ton = 6 x 10-5 ton/ton 

6 x 10-5 ton/ton x 106000 MJ/ton = 6,36 MJ/ton 

 

6- ENERGIA DE INSTALAÇÕES CIVIS 

80 m2 x 1/60 anos x ano/12 mêses x dia/8 h x h/10 ton = 

= 5,55 x 10-5 m2/ton 

5,55 x 10-5 m2/ton x 3180 MJ/m2 = 0,18 MJ/ton 

 

 


