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3. A Engenharia da Sustentabilidade 

Princípio: Tudo está baseado  em energia. 
 
 
Energia: Constitui: 
§   a fonte  e o 
§  de controle de todos os valores e  ações dos seres humanos e da natureza 
 
 
 
 



Definição de energia: Energia é um termo que deriva do grego "ergos”, 
cujo, significado original é trabalho.  
 
§  Energia na Física está associado à capacidade de qualquer corpo 

produzir trabalho, ação ou movimento. 

§  O conceito de energia é utilizado no sentido corrente para designar o 
vigor, a firmeza e a força. 

 
§  A energia não pode ser criada, mas apenas transformada (primeiro 

princípio da Termodinâmica). 
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Avanço tecnológico:  maior parte ocorreu no século passado (utilização do 

petróleo em grande escala). Porém, com a diminuição na disponibilidade estes 

avanços tecnológicos podem desaparecer. 

 

Engenharia da Sustentabilidade implica em entender: 

§  como as leis da energia controlam os modelos humanos; 

§  a  economia; 

§  os períodos de crescimento; 

§  estabilidade. 
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Definição de energia sustentável: É aquela que é gerada e fornecida 
de modo a atender as necessidades atuais, porém sem comprometer a 
capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas 
necessidades.  
 
As principais fontes de energia sustentável são: 
§  as renováveis e limpas, com nenhum ou muito pouco índice de geração 

de CO2 (dióxido de carbono) e outros gases do efeito estufa. 
 
§  Principais fontes de energia sustentável (fontes renováveis): 
- Energia eólica 
- Energia solar 
- Hidroeletricidade  
- Energia das marés 
- Energia geotérmica  
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§  Se as fontes de energias são exploradas a uma velocidade superior àquela 
que o planeta tem condição de regenerar,  os valores, os projetos e as 
aspirações dos seres humanos são desacelerados ou no mínimo adiados.  

§  Quando energia é abundante: a economia, o conhecimentos e as aspirações 
dos seres humanos crescem. 

 
 
 
 
 
§  Este fenômeno vem se repetindo ao longo de toda a história da humanidade 

e da natureza.  
 
 

Engenharia da Sustentabilidade: definição   

Angela M M P Valente 



Busca pela sustentabilidade: Engenheiros devem utilizar técnicas para 
avaliar os sistemas de fornecimento de energia e considerar: 
 
§  o homem,  
§  a natureza e, 
§  a economia.  

Engenharia da Sustentabilidade: Busca   

Conhecendo, a forma com que a energia produz e 
mantém a ordem para a humanidade e natureza, 
será possível oferecer soluções de engenharia 
para que os indivíduos possam escolher sua forma 
de viver. 
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Fluxos de Energia que formam e mantém os sistemas 

humanos e naturais 

 

Energia  é Abundante promove uma rápida expansão da produtividade e  

desenvolvimento da cultura humana (o abastecimento de alimentos, a tecnologia 

e o conhecimento), que Induz o  HOMEM a considerar a energia, a econômica e 

a sociedade como bens garantidos a sua sobrevivência (Modelo de 

sustentabilidade fraca). 
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3. A Engenharia da Sustentabilidade 

Reflexão sobre o futuro: Inicialmente, pensava-se em diminuir a desigualdade 

social e garantir o desenvolvimento econômico das sociedades (aula 1). 

 

Porém, 
§  o RÁPIDO CRESCIMENTO (no último século) somando; 

§  a CAPACIDADE DE CARGA DO PLANETA; e 

§  à compreensão de  que  nossas FONTES DE ENERGIA SÃO LIMITADAS (aula 
2); 

§  leva a compreender que necessitamos de um  MODELO DE 
SUSTENTABILIDADE FORTE. 



3. A Engenharia da Sustentabilidade 

Planta de Instalação 
hidráulica de uma casa 

Diagrama de sistemas 

Avaliação de um sistema (complexo)  é feita por "diagramas de sistemas”, 

através de cálculos sobre fluxos e depósitos de recursos. 

Exemplo: 

A velocidade de 
entrada e saída de 

água. 

Quanto custará 
manter o sistema em 

funcionamento. 

Quais as formas de 
energia necessária 

para o sua operação. 
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3.1. Definição de Sistemas 

SISTEMAS - Refere-se a tudo o que funciona como um todo, devido à 
interação de suas partes. 
 
Exemplos:  
§  Uma Casa é um sistema: com tubulações de água, condutores elétricos, 

materiais de construção. 

§  Um Time de futebol é um sistema: jogadores com funções diferentes que 
atuam de comum acordo por interações combinadas durante o treino. 

§  Um Bosque é um sistema:  constituído de árvores, solo, nutrientes, animais e 
microrganismos, sendo que a interação entre eles mantém o bosque como 
unidade. 



3.2. Contabilidade Ambiental 
 

Na contabilidade Ambiental usa: 

§  a energia solar incorporada como base de medida; e 

§  contabiliza todos os processos necessários para obtenção dos insumos. 

(metodologia - permite avaliar o uso dos recursos e serviços ambientais).  

 

Porém, considera-se na análise -  os insumos necessários para obter um 

produto ou serviço, incluindo as contribuições: 

§  da natureza (irradiação solar, chuva, vento, água de poço, solo e 

biodiversidade); e 

§  as fornecidas pela economia (materiais, combustíveis, maquinários, mão de 

obra, serviços e pagamentos em dinheiro.  
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*Quanto > o fluxo de energia em um processo > será seu suporte em 
termos de energia solar e > o custo do meio ambiente para mantê-lo. 



Engenheiros:  devem utilizar técnicas para medir e avaliar os sistemas de 

fornecimento de energia, ou seja, 

 

§  Utilizar diagramas de energia para estabelecer e  organizar os sistemas 

(seu formato de maneira a otimizar o uso da energia disponível). 

 

 

A metodologia utiliza uma simbologia própria (ODUM, 1996) para 

representação dos diversos componentes em estudo. 

 

Os símbolos usados para a construção de diagramas de energia e uma 

descrição de seus significados são apresentados na TABELA 3.1 
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Tabela 3.1. Símbolos utilizados na construção dos diagramas de sistemas 
 
 

Fonte de Energia: Símbolo que representa uma fonte (recurso externo) 
que fornece energia ao sistema, como: 
§  Recursos provenientes da economia (combustíveis, eletricidade, 

materiais e mão de obra); e  
§  recursos renováveis gratuitos da natureza (vento, chuva e energia 

solar). 

Depósito de Energia: representa a formação de um estoque de energia 
dentro do sistema (depósito de petróleo ou a estrutura de um edifício). 

Sistema de Produção: Indica a ocorrencia de processos e interações  
necessárias à produção (produção de alimentos - fotossíntese) 
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Processo de Interação entre fluxos de energia. 

Consumidor: Indica uma unidade de consumo (um consumidor do 
alimento ou uma população). 

Sumidouro de Energia: Fluxo de saída de energia degradada (calor) 

Fluxo de energia: Um fluxo de energia cuja vazão é proporcional ao 
volume de estoque ou intensidade da fonte que produz 

Tabela 3.1. Símbolos utilizados na construção dos diagramas de 
sistemas 

 
 



Diagramas de Sistemas e Fluxos de Energia  
 

Exemplos: Processos que ocorrem em uma FAZENDA 

Figura 3.1. Fluxos Energéticos Necessários para produção de Alimentos em uma Fazenda 
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Produção de Alimentos: Depende das interações 
dos fluxos de entrada, de energia solar, chuva, 

nutrientes do solo, do trabalho humano e do 
maquinário. 



§  Roda d’água: é  movida pela ação de um fluxo constante de água. 

§  À medida que a água vai de uma posição mais alta para uma mais baixa, 
libera um pouco de calor e a roda gira.  

§  A energia potencial da água é convertida em energia cinética e, ao mesmo 
tempo parte desta energia é convertida em calor, devido ao atrito.  

§  A energia flui em uma direção, de uma forma concentrada e se converte em outra 
mais dispersa e, enquanto faz este trabalho, move materiais. 
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Figura 3.2 Fluxo de Energia de uma roda d'agua 



§  Energia da luz solar: aquece o oceano (nos trópicos),promovendo os sistemas 
de vento e evaporando água, que circula sobre a terra e as regiões polares.  

§  Água:  cai sobre a terra (chuva, neve e, por meio dos glaciais e dos rios) e, 
volta ao oceano. 

§  Energia solar:  incide continuamente para depois sair, na forma degradada 
(calor). 

Este processo é conhecido como CICLO DA ÁGUA.  
A energia temporariamente armazenada na água (estado vapor), quando se eleva 
na atmosfera condensa e, retorna (estado líquido) retorna ao mar onde se inicia 

um novo ciclo. Angela M M P Valente 

Figura 3.3. Fluxo de Energia do Ciclo da água 
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Desta forma, pode-se dizer que: 

 

§  O mundo está cheio de sistemas com características semelhantes. 

O ciclo da água é semelhante ao da roda d’água, pois  necessita de 

um impulso energético para continuar “girando’” de forma estável. 

 

 

§  Neste sistema, a energia flui em uma direção, ou seja, de forma 

concentrada para outra mais dispersa,  enquanto faz este trabalho, 

move materiais. 



§  Biosfera: atua de forma semelhante aos sistemas (a roda d’água). 

§  Biosfera:  utiliza a luz do sol para produzir alimento (bosques naturais e os 
organismos marinhos proporcionam aos consumidores), de forma semelhante 
como que os alimentos produzidos em uma fazenda chegam aos seres humanos.  

 
Alimentos e fibras:  são utilizados pelos consumidores (seres humanos, animais e 

microrganismos) e; 
§   os consumidores devolvem ao ambiente materiais para serem reutilizados. Os 

materiais, são aqueles reutilizados para o crescimento das plantas (dióxido de 
carbono, e os nutrientes (fertilizantes como o nitrogênio, o fósforo e o potássio). 

Figura 3.4. Fluxos de energia entre plantas e consumidores 
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Assim, pode-se concluir que:  

 

§  O fluxo de todos os elementos é movido pelo fluxo de energia solar. 

§  Os fluxos (circular), armazenam energia e seus modelos de organização 

estabilizam o fluxo de energia, possibilitando que a vida na biosfera continue. 

§  A energia que foi degradada se converte em calor dissipado. 

§  O desenvolvimento de um sistema está limitado a seus recursos energéticos. 

(Se estes podem suportar mais crescimento ou se o sistema deve ser limitado em 

sua atividade, depende da disponibilidade de energia externa). 

§  Uma fonte ilimitada pode proporcionar energia a qualquer consumidor que 

se conecte a ela. Quando a fonte é limitada, os consumidores têm de 

adaptar-se a seu fluxo. 
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Figura 3.5. Comparação entre duas fontes de energia: a) fonte de energia de 
grande capacidade, com fluxo de saída suficiente para cada usuário e b) fonte de 
energia limitada com fluxo de energia disponível fixo por unidade de tempo 
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Para sobreviver, os sistemas geram ordem, desenvolvem retroalimentações de 

energia e reciclam materiais.  

 

§  As fontes ilimitadas de energia podem suportar o aumento de consumo e 

a acumulação de reservas que chamamos de crescimento. 

 

§  Os fluxos de energia limitada (na fonte) não podem suportar um 

crescimento ilimitado e,  

§  os sistemas que empregam estas fontes tem que se desenvolver de forma a 

manter o armazenamento de energia e de reservas em um nível, que o 

fluxo de entrada possa suportar. 

Considerando as condições atuais do planeta, são exemplos de energia limitada 
I - Sol 
II - Água 
III – Ar 
IV – Petróleo 
V - Minerais 
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