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RESUMO 
 

Apresenta-se a proposta de modelo sistêmico para sistemas de embalagem de polietileno 

até o pós-consumo utilizando a metodologia de diagramas de fluxos de energia da avaliação 

emergética, com a validação através de dados pesquisados em publicações para a situação 

atual. Propõe-se também três cenários baseados no Relatório Especial para Cenários de 

Emissões do IPCC, 2007. Analisa-se através do modelo aa categoriaa de impacto de 

potencial de aquecimento global, além de consumo de água através de inventários de ciclo 

de vida. A demanda de energia incorporada é abordada pela metodologia do RBE – 

requerimento bruto de energia – da análise energética e dois índices da avaliação 

emergética são calculados na validação do modelo: a intensidade emergética ou 

transformidade e renovabilidade emergética ou sustentabilidade. O modelo mostra-se 

robusto tanto para a situação presente incluindo o pós-consumo como para a rota 

alcoolquímica analisada. As emissões de CO2 são menores para a rota alcoolquímica, 

cenário baseado na narrativa B2 do IPCC, que também apresenta renovabilidade 

emergética modificada (%R*) maior. A análise da demanda total de energia e da utilização 

de recursos não renováveis revela que a produção de polietileno a partir de etanol de cana-

de-açúcar iniciada em 2011 no Brasil, leva à obtenção de indicadores melhores na 

comparação entre as rotas, entretanto, como é esperado de sistemas industriais 

tradicionalmente baseados em recursos não renováveis, a sustentabilidade, mesmo no 

melhor cenário, é baixa, devendo-se em parte aos recursos renováveis utilizados na 

produção de energia no Brasil. A proposta de um modelo comum para diversas 

metodologias sistêmicas deve ser objeto de novas pesquisas, pois as simulações derivadas 

destes modelos são instrumentos poderosos de suporte para tomadas de decisão de efeito 

global. 

 

Palavras chave: Embalagem, Modelo, Avaliação emergética, Avaliação do ciclo de vida, 

Análise energética, Emissões 

 



 

 

ABSTRACT 
 

A systemic model for polyethylene packaging systems including post-consume is proposed 

applying the methodology of energy flow diagrams from emergy analysis. This model is 

validated for the current situation using data surveyed in publications. It  is developed a 

proposal for three scenarios based on the SRES – Special Report on Emissions Scenarios – 

issued in 2007 by IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. The model is applied 

to analyze the impact category of global warming potential (GWP) and water consumption 

using the life cycle inventory data. The gross energy is addressed by the methodology of 

direct and indirect energy requirement from the energy analysis – Gross Energy 

Requirement (GER). Two indices are calculated from emergy evaluation in the validation of 

the model: the intensity of emergy or transformity, and sustainability (%R). The model is 

robust for the present situation including the post-consume and also for the ethanol based 

route analyzed. CO2 emissions proved to be lower for this route while modified renewability 

(% R*) is higher, based on the storyline for the scenario B2 as stated in Climate Change 

2007 report issued by IPCC. In the same way lower values are obtained for gross energy 

and for consumption of non-renewable resources. The model shows that the production of 

polyethylene from renewable sources – sugar cane ethanol – which has started in Brazil in 

2011, leads to the development of better indicators when comparing scenarios, however, as 

is expected from industrial systems traditionally based on non-renewable resources, 

sustainability, even in the best scenario, is still low, and it is attained in part due to national 

energy grid, strongly based on renewable sources. The proposal for a unified model for 

different systemic methodologies should be subject of further research, since the simulations 

derived from these models are powerful tools to support decision making for global effects. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. OBJETIVOS 
 

O objetivo principal da pesquisa é: 

 

 Propor e validar um modelo para avaliar energética e ambientalmente cenários para 

rotas de produção e pós-consumo de embalagens de polietileno. 

 

Os objetivos secundários da pesquisa são: 

 

 Complementar os resultados da avaliação emergética com os resultados de outras 

metodologias: análise energética e análise do ciclo de vida 

 

 Utilizar o modelo proposto para analisar cenários alternativos à utilização de recursos 

não renováveis e rotas de reciclagem. 

 

 Aplicar o modelo na avaliação de ciclo de vida, incluindo os índices emergéticos, de 

sistemas de embalagens de polietileno desde a resina de polietileno até as rotas de 

pós-consumo em ciclo aberto e ciclo fechado. 
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1.2. JUSTIFICATIVA 
 

O homem aprendeu desde os tempos antigos a guardar alimentos e bens para uso futuro 

em tempos de escassez usando materiais naturais para protegê-los e preservá-los. Desde 

então os sistemas de embalagem co-evoluiram com a sociedade humana e se tornaram um 

componente importante da atividade econômica, sendo utilizados de fato como um 

parâmetro do nível desta atividade. Os materiais plásticos, entre outros materiais de 

embalagem, podem ser considerados como representantes da moderna sociedade de 

consumo (MESTRINER, 2001). 

 

A crescente conscientização sobre a exaustão dos recursos não renováveis que suportam a 

espécie humana leva ao reconhecimento da situação crítica do planeta e abre questões 

acerca de nosso futuro. Estas questões amplamente lastreadas por análises científicas 

possibilitam uma percepção ampliada de como a humanidade pode utilizar o conhecimento 

acumulado para realizar a transição em direção a uma simbiose sustentável com o planeta, 

visto como um organismo vivo (IPCC, 2007, LOVELOCK, 2007). 

 

A junção da racionalidade presente na Ciência Antiga na Grécia, onde era típico o uso de 

representação pictórica para os modelos físicos, com os métodos numéricos e quantitativos 

desenvolvidos no Crescente Fértil, parece ter sido um estranho capricho do destino. A 

representação matemática para o mundo, desde então, transformou-se em base necessária 

para a compreensão lógica humana (PRICE, 1976). 

 

A Revolução Científica iniciada no século XVII, e que se propagou pelos séculos seguintes, 

primeiro com o rápido desenvolvimento da Física devido ao conhecimento acumulado pela 

Astronomia, seguido pelas demais ciências, consolidou os modelos de mundo hoje 

chamados de reducionistas. Com o advento da Teoria Geral dos Sistemas e o 

desenvolvimento do conhecimento na compreensão dos sistemas complexos, houve um 

alargamento da visão de modelos de mundo e eles proliferaram a partir do final dos anos 

1960. A evolução destes modelos baseados na ciência do caos e da complexidade permitiu 

a análise crítica através de modelos sistêmicos complexos. 
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A obtenção de um modelo ampliado para sistemas de embalagem – em particular para 

sistemas de embalagens baseados em poliolefinas1 obtidas a partir de matérias primas 

fósseis – que gere índices sistêmicos, é de grande utilidade estratégica econômica e 

ambiental, permitindo simulações e comparações com sistemas alternativos e avaliação de 

sua sustentabilidade, incluindo: 

 

– Escassez de recursos: matérias primas fósseis e a utilização radical de recursos; 

– Impactos ambientais – emissões: aquecimento global e acidificação. 

 

Finalmente o modelo também é útil para avaliar cenários em estudos conjugados das  

metodologias empregadas na análise crítica de sistemas de embalagem baseados em 

poliolefinas. 

 

1.3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 

A partir do final da primeira metade do século XX, a tecnologia gerada pela intensa atividade 

científica aliada à disponibilidade de petróleo barato impulsionou a indústria química e 

petroquímica na produção de grande variedade de polímeros2 e na difusão de técnicas para 

sua transformação e conversão, que se propagaram como se mostra na figura 1.1. 

 

Os materiais plásticos obtidos na transformação de polímeros foram aplicados de imediato 

na fabricação de embalagens e a embalagem plástica tornou-se fator fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade moderna e um componente importante da atividade 

econômica na era industrial, servindo inclusive, como um parâmetro do nível desta 

atividade. A embalagem é, por assim dizer, o filho predileto da sociedade de consumo e 

pode se observar que a maioria dos assentamentos humanos, mesmo os pequenos, é 

dependente das embalagens plásticas para assegurar a proteção e a distribuição de 

mercadorias, bens e alimentos. 

 

O baixo custo do petróleo disponível para a produção de combustível e matérias primas 

levou ao equívoco de acreditar-se em uma fonte infindável que suportasse a civilização 

                                                        
1 1Poliolefina é a designação geral para os polímeros derivados das olefinas, hidrocarbonetos de fórmula geral 
CnH2n. São exemplos o polietileno, obtido do etileno (C2H4) e o polipropileno, obtido do propileno (C3H6). 
 
2 Ver seção 2.1 
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humana, mesmo sabendo que os ciclos biogeoquímicos da Terra levaram bilhões de anos 

para isolar o gás carbônico e o metano da atmosfera. 

 

Nestes mesmos ciclos foram necessários milhões de anos para converter o excesso de 

biomassa em carvão e petróleo, mas a civilização humana está sendo capaz de devolver 

este estoque de carbono ao ar novamente em cerca de dois séculos, promovendo perigosas 

mudanças climáticas (IPCC, 2007B). 

FIGURA 1.1 – PRODUÇÃO DE PLÁSTICOS 1950-2010 (106t) NO MUNDO E NA EUROPA 
E DEMANDA ESTIMADA PARA 1980-2015 (kg per capita) 
FONTE: PlasticsEurope, 2009 – PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) 
 

Embora a economia de energia e a geração de resíduos na indústria de transformação 

tenham sido atribuição de engenheiros por mais de um século como uma questão de 

rentabilidade das empresas, o desenvolvimento de novos estímulos surgiu nas últimas 

quatro para cinco décadas. Estes estímulos decorrem de pressões ambientais oriundas de 

organizações, governos e opinião pública, como afirmou Boustead (2003). 
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A origem deste interesse pode ser rastreada até o final dos anos 1960, quando um grande 

número de exercícios de modelagem de mundo foi desenvolvido, lançando preocupações 

sobre a viabilidade da sociedade como um todo. Tais preocupações tiveram como causas 

primárias o aumento da população e a incapacidade do planeta para lidar com as 

demandas, particularmente a exaustão dos combustíveis fósseis e a escassez de minerais, 

chamados de recursos não renováveis (BOUSTEAD, 2003; ODUM; ODUM, 2001; CLUB OF 

ROME, 1972; NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES; 1969). 

 

A crescente conscientização durante este período levou a um lobby ambiental sobre a 

indústria de embalagens, principalmente após o uso de recipientes plásticos não retornáveis 

e de embalagens plásticas em substituição a materiais mais pesados, como o vidro e o 

metal. Apesar de serem mais leves esses recipientes não retornáveis se incorporaram a um 

novo estilo de vida considerado perdulário, ou, como chamaram Odum e Odum (2001, p 

184), um comportamento de luxúria, aumentando o desperdício. 

 

Desde 1985, quando a primeira legislação para embalagens de bebidas foi aprovada em 

Oregon, nos Estados Unidos da América, os regulamentos, políticas e diretivas têm focado 

em evitar a geração de resíduos e melhorar o uso da energia. Conforme Boustead (2003), 

utilizam-se os resultados da análise de materiais e energia para a tomada de decisão. 

 

A primeira crise do petróleo em 1973 gerou uma busca frenética por fontes alternativas de 

energia, bem como uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis. Pode se dizer 

que os esforços para avaliar e melhorar o uso de energia e materiais foi a primeira tentativa 

do que é chamado hoje de análise do ciclo de vida ou avaliação do ciclo de vida 

(CHEHEBE, 2002). 

 

A metodologia decorrente destes estudos foi padronizada e consolidada em normas 

internacionais da série ISO 14000, em especial as normas ISO 14040 (ISO, 2006, 1997), 

14041 (ISSO, 1998), 14042 (ISSO, 2000) e 14043 (ISO, 2000). Os modelos utilizados para 

análise do ciclo de vida fundamentam-se no balanço de massa e de energia e podem ter 

abrangência global com base em inventários, seja de emissões, seja de consumo de 

recursos e energia, cujo levantamento e tratamento dependem de grande esforço técnico e 

científico. 

 

Inúmeros exemplos desta metodologia podem ser prontamente encontrados. É útil citar 

alguns: 
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– Ecoprofiles metodologia para inventário de ciclo de vida do berço-ao-portão 

(craddle to gate) consolidada por Boustead (2003) e divulgada 

pela Associação dos Fabricantes de Plástico da Europa 

(PlasticsEurope, 2011A, 2011B, 2010A, 2010B, 2009). 

 

– Ökobilanz Ecobalance ou Balanço ambiental – metodologia difundida na 

Europa. 

 

– Product Ecology: banco de dados de inventário de emissões, materiais e energia e 

arquivo de artigos sobre análise de ciclo de vida e temas 

correlatos, mantido por Pre Consultants, Amsterdam, Holanda 

disponíveis em www.pre.nl . 

 

Diversos aplicativos para computador que utilizam esta metodologia e suas variações 

podem ser encontrados para a realização de estudos de análise de ciclo de vida, no entanto 

todos se utilizam das leis da física aplicadas sob o ponto de vista do paradigma newtoniano, 

como se discutirá adiante. 

 

Neste mesmo período o paradigma do caos e da complexidade recebia a primeira 

contribuição organizada na Universidade de Columbia em Santa Cruz a partir de 1977. Em 

meados dos anos oitenta no Santa Fe Institute, fundado em 1984, este novo paradigma já 

adquirira o próprio rumo, iniciando definitivamente seu maior desenvolvimento e 

consolidação (EIJNATTEN, 2004). 

 

Esta nova ciência, como ficou conhecida, introduziu uma metodologia emergente para a 

modelagem de sistemas naturais e muitos cientistas desenvolveram novas abordagens 

diversas da visão reducionista. Entre eles podemos citar Howard T. Odum (2001, 1996, 

1994) com seus trabalhos em ecologia e modelagem, introduzindo diagramas de energia e o 

conceito de emergia, escrito com “m” mesmo, e a Teoria das Categorias proposta por 

Robert Rosen (2000, 1991, 1985) para a representação de sistemas biológicos. 

 

Odum e Odum (2001, pg 29-57) sumarizaram o que chamaram de “visões intelectuais do 

futuro” vasculhando a literatura sobre recursos, limites, modelagem, sociedades e 

principalmente os alertas sobre o clímax e o ponto de inflexão da sociedade moderna. Este 

sumário, resumido no apêndice A, foi o ponto de partida para a utilização dos princípios dos 
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sistemas complexos na proposta de guias para preparação e condução de um declínio de 

maneira suave e próspera, chamada por eles de “A Prosperous Way Down” (2001). 

 

O principal objetivo do trabalho de Odum e Odum (2001) é apresentar políticas para a 

transição e para o declínio em direção a uma sociedade de baixa energia, supondo que o 

pico de realizações da civilização moderna esteja ocorrendo agora. 

 

O que se apresenta aqui é um modelo sistêmico para embalagens plásticas de polietileno 

com base nos conceitos de sistemas complexos e utilizando a avaliação emergética, como 

proposta por Odum (1996, capítulos 5 e 6) ao lado de outras duas metodologias sistêmicas: 

análise do ciclo de vida e análise energética. 

 

Apesar de serem encontrados na literatura modelos utilizando a avaliação emergética, 

principalmente para ecossistemas e empreendimentos agroindustriais, são raras as 

aplicações para os sistemas produtivos – entre eles o de embalagens – e suas interações 

com os sistemas circunvizinhos. A realização desta modelagem tem natureza estratégica, 

pois gera indicadores que permitem avaliar alternativas para desenvolvimento que se 

fundamentem nos princípios de sustentabilidade. 

 

1.4. QUESTÃO CENTRAL 
 

Como se pode produzir e reciclar resinas de polietileno minimizando o uso de energia e 

materiais e diminuindo impactos ambientais? 

 

1.5. CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 
 

A utilização do modelo desenvolvido nesta pesquisa propicia a obtenção de índices 

sistêmicos que permitem a avaliação da sustentabilidade de sistemas de embalagens até o 

pós-consumo. Estes índices permitem a comparação destes sistemas em uma mesma base, 

além da elaboração de cenários alternativos para os sistemas hoje em uso e de sua análise 

crítica. 

 

Estes cenários podem suportar a tomada de decisão no desenvolvimento de políticas com 

bases em princípios sistêmicos para se pensar globalmente e agir universalmente. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PLÁSTICOS E POLÍMEROS 
 

2.1.1 Evolução do plástico 
 

Os materiais plásticos são materiais sintéticos, geralmente orgânicos, ou seja, constituídos 

de carbono, e obtidos atualmente em grande parte de recursos não renováveis, derivados 

dos combustíveis fósseis: petróleo e gás natural. Nos últimos anos a tecnologia para 

obtenção de plásticos através de recursos renováveis tem progredido bastante e matérias 

primas como o etanol, amido, sucrose e ácido lático são utilizadas para a obtenção destes 

materiais. 

 

Alexander Parkes, metalúrgico e inventor inglês, sabendo da divulgação em 1845 por C. F. 

Schönbein em Basiléia de uma substância chamada de nitrato de celulose, desenvolveu um 

novo material sintético, flexível e durável, obtido do tratamento de resíduos de algodão com 

ácidos na presença de óleo de rícino, a quem deu o nome de Parkesina (Parkesine), por 

volta de 1855 e patenteado em 1861 mas, infelizmente, este material não pode ser utilizado 

comercialmente e a empresa fundada por Parkes faliu. 

 

Posteriormente, entre 1869 e 1870, John Wesley Hyatt, inventor americano, substituiu o óleo 

de rícino pela cânfora e obteve um novo material que foi chamado de celulóide, considerado 

o primeiro plástico3 comercial. Este material era uma mistura de piroxilina, cânfora, álcool,  

celulose, polpa de papel e serragem e tinha o objetivo de vencer um prêmio para o 

desenvolvimento de um material que substituísse o marfim na fabricação de bolas de bilhar. 

 

Alexander Parkes e John Wesley Hyatt, ao inventarem os primeiros plásticos artificiais, 

iniciaram a era dos polímeros4 sintéticos, não encontrados na natureza. A evolução dos 

materiais plásticos tornou-se consistente a partir do início do século XX, quando em 1909, o 

belga Leo Baekeland, aperfeiçoou em Nova Iorque, Estados Unidos, o processo que 

combina fenol e formaldeído desenvolvido por Adolf Bayer em 1907 e deu origem ao 

produto que denominou Baquelite. A tabela 2.1 apresenta as datas importantes nesta 

evolução, onde se nota que o desenvolvimento dos primeiros equipamentos para a 

transformação dos plásticos sintéticos com o uso de calor se deu a partir de 1926, com o 

                                                        
3 A palavra plástico se origina do grego plastikós (πλαστικό), que significa fácil de ser moldado 
4 Molécula com cadeia longa contendo unidades repetidas 
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aparecimento da primeira máquina para moldagem por injeção patenteada na Alemanha por 

Eckert e Ziegler, embora a primeira extrusora para borracha natural – chamada guta-percha 

– tenha sido desenvolvida em 1845 por H. Bewley em Londres, Inglaterra, onde fundou a 

Guta Percha Co, e a utilizou na isolação elétrica de cabos de cobre. Em 1935, também na 

Alemanha, Troester fabricou a primeira extrusora para materiais termoplásticos. 

 

TABELA 2.1 – EVOLUÇÃO DO PLÁSTICO 

Ano  Plástico  Detalhes 
     

1839  Styrol  Poliestireno – PS 
1843  Borracha Natural  Guta-percha – Dr. William Montgomerie – Inglaterra 
1873  Cânfora e Piroxilina  Celulóide – John Wesley Hyatt – Estados Unidos 
1909  Fenol Formaldeído (Baquelite)  Baquelite – Leo Baekeland – Estados Unidos 
1919  Caseína-Formaldeído   
1926  Anilina Formaldeído   
1927  Acetato de Celulose   
1927  Cloreto de Polivinila (PVC)   
1929  Uréia Formaldeído   
1935  Descoberta do polietileno (PE)  Imperial Chemical Industries – ICI - Inglaterra 
1937  Moldagem por Extrusão de PE   
1941  PET – Polietileno tereftalato  Calico Printers 
1945  Produção de Filmes de PE   
1947  Frascos PEBD para Desodorante   

1950’s  Policarbonato  General Electric – GE – e Bayer 
1953  Catalizador Ziegler   
1954  Polipropileno (PP)  Giulio Natta 
1957  Acrilonitrila   
1959  Frascos PEAD para Detergente   
1960  PEBD Linear  Processo por Solução – E. I. DuPont 

1960’s  Ionômeros  E. I. DuPont 
1970’s  PEBD Linear  Processo Fase Gás – Union Carbide 
1980’s  Aperfeiçoamento das tecnologias: 

slurry (suspensão), solução e gás 
  

1990’s    
FONTE: Adaptado de PAINE, 1996. 
 

Já era de conhecimento dos químicos ao final do século XIX e início do século XX que as 

resinas naturais e as fibras eram polímeros, mas o desenvolvimento da tecnologia para a 

produção de polímeros sintéticos em larga escala somente se deu após a descoberta do 

processo de polimerização do etileno – apropriadamente mas raramente referido como 

eteno – pela Imperial Chemical Industries (ICI) na Inglaterra em 1935, com início da 

produção comercial em 1939. 

 

2.1.2 Processos de polimerização 
 

Polímero é uma molécula com um certo arranjo de átomos que se repete um grande número 

de vezes e por isto também são referidas como macromoléculas. Este arranjo de átomos, 

que constitui a unidade básica, é usualmente designado pela palavra mero, que não deve 
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ser confundido com monômero, que é a principal substância utilizada para a obtenção dos 

polímeros e geralmente possui uma ligação insaturada, usualmente uma ligação dupla, que 

é rompida através de reações químicas durante o processamento, permitindo que se ligue a 

outras moléculas. A figura 2.1 apresenta estes conceitos aplicados ao polietileno. 

FIGURA 2.1 – a) MONÔMERO – ETILENO, b) MERO, MOSTRANDO A LIGAÇÃO 

INSATURADA JÁ ABERTA, c) POLÍMERO – POLIETILENO, MOSTRANDO A REPETIÇÃO 
DOS MEROS, d) ALTERNATIVA DE REPRESENTAÇÃO PARA O POLÍMERO, ONDE n É 
O NÚMERO DE REPETIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS, CHAMADO DE GRAU DE 
POLIMERIZAÇÃO. 
 

Polimerização é a reação química das substâncias chamadas monômeros, que se 

combinam entre si para a formação de novas moléculas. Este tipo de reação está dividido 

em dois grandes grupos: policondensação e poliadiação. No processo de poliadição, 

normalmente há um único monômero que reage sob determinadas condições de pressão e 

temperatura na presença de um catalisador para a formação do polímero. Já na 

policondensação existem no mínimo dois monômeros reagindo, para formar um polímero 

que contém unidades repetitivas compostas de dois tipos de moléculas, originadas dos 

monômeros utilizados. 

 

Um outro tipo de polímero pode ser produzido combinando-se dois ou mais monômeros, os 

copolímeros, e tem uma classificação específica dependendo de como as unidades básicas 

se repetem na cadeia do produto obtido. Os copolímeros podem ser dos tipos: alternado, 

random, bloco, graft e heterofásicos, mas não fazem parte desta revisão por não serem de 

interesse para este estudo. 

 

Finalmente, os plásticos podem ser classificados em duas grandes famílias: os 

termoplásticos e os termofixos, com base nas propriedades físicas após serem aquecidos. 

Os termoplásticos amolecem quando sofrem ação do calor e voltam a enrijecer quando 

resfriados mantendo as propriedades, podendo ser moldados novamente e suportando 

muitos ciclos de aquecimento e resfriamento. 
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Os termofixos não amolecem sob ação de calor e chegam a degradar perdendo suas 

propriedades tanto físicas como químicas, podendo ser moldados uma única vez. A tabela 

2.2 mostra exemplos destas duas famílias. 

 

2.1.3 A cadeia de produção do plástico 
 

O fluxo simplificado para a cadeia de produção do plástico da matéria prima ao produto 

transformado apresentado na figura 2.2 é também aplicável à produção de embalagens 

plásticas (PAINE, 1996). 

 

Este diagrama é útil para a visão geral da cadeia, entretanto cada polímero tem sua 

particularidade, mesmo tendo como origem os mesmos recursos naturais, sejam o petróleo 

e o gás natural, sejam recursos renováveis utilizados na obtenção destes mesmos ou novos 

polímeros. 

 

A associação dos fabricantes de plásticos na Europa ( Association of Plastics Manufacturers 

in Europe – APME), denominada PlasticsEurope, desenvolveu um fluxograma completo 

para os plásticos comerciais para a realização do que chamou de Ecoprofiles, um inventário 

para estudos de ciclo de vida (LCI) do berço ao portão (craddle-to-gate) para os 27 países 

da comunidade européia (EU27), Noruega e Suíça. 

 

Este fluxograma completo está disponível no sítio da associação - www.plasticseurope.org – 

e pode ser consultado. Para este estudo, foi utilizado somente o fluxograma para o 

polietileno, objeto deste pesquisa, adaptado e apresentado na figura 2.7. 

TABELA 2.2 – EXEMPLOS DE POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS E TERMOFIXOS 
Termoplásticos Termofixos 

  

Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) Epoxi (EP) 
Policarbonato (PC) Fenol-formaldeído (PF) 

Polietileno (PE) Poliuretano (PUR) 
Polietileno tereftalato (PET) Politetrafluoretileno (PTFE) 
Cloreto de polivinila (PVC) Resinas insaturadas de poliéster (UP) 

Polimetil metacrilato (PMMA)  
Polipropileno (PP)  
Poliestireno (PS)  

Poliestireno expandido (EPS)  
FONTE: PlasticsEurope, 2010A, Hanlon, Kelsey e Forcinio, 1998, Selke, 1997, Paine, 1996 
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FIGURA 2.2 – DIAGRAMA SIMPLIFICADO PARA A CADEIA DE PRODUÇÃO DO 
PLÁSTICO. 
FONTE: Adaptado de Paine, 1996 
 

2.1.4 Produção de Resinas de Polietileno 
 

O polietileno é um polímero da família dos termoplásticos e pertence a um grupo especial de 

polímeros comumente chamado de poliolefinas, nome que se dá aos plásticos que possuem 

somente carbono e hidrogênio em sua estrutura. O 

nome olefina, que significa formador de óleo, foi 

atribuído primeiramente ao etileno porque se forma 

óleo quando ele é tratado com cloro (Cl). Olefinas 

são hidrocarbonetos insaturados que podem ser 

obtidos a partir do etileno, tendo fórmula geral 

CnH2n; então o etileno é uma olefina de fórmula C2H4 

(BOUSTEAD, 2003). Os polímeros obtidos das 

olefinas são chamados poliolefinas. 

 

A polimerização por adição, ou poliadição, às vezes 

é referida simplesmente como polimerização, sendo 

utilizado o termo policondensação para o outro 

processo de obtenção de polímeros (PlasticsEurope, 2011A). Como o produto obtido na 

Nafta 

PE, PP, PS, PVC, PET, ABS, PA, etc. 

Cloro 
Nitrogênio 

O produto final é aditivado com: antioxidantes, plastificantes, agentes de 
deslizamento, estabilizantes, anti-eletrostáticos, cargas, etc., e é convertido 

através de vários processos: moldagem por injeção, sopro, extrusão, que dará 
as formas comerciais finais aos plásticos. 

MATÉRIAS PRIMAS
produzem 

Produtos 
Petroquímicos

Que por sua vez 
produzem 

Polímeros 

Petróleo

Etileno, propileno, estireno 
butadieno, cloreto de vinila, 
acetileno, ciclohexano, etc. 

Gás Natural Recursos Renováveis

FIGURA 2.3 – RESINA TERMOPLÁSTICA 
FONTE: PlasticsEurope, 2009 
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polimerização do etileno é termoplástico, usualmente na forma de pó ou fundido, ele é 

transformado através de processos de extrusão em grânulos, aproximadamente esféricos ou 

cilíndricos, e denominados de resina, como é visto na figura 2.3. Na tabela 2.3 apresenta-se 

alguns polímeros termoplásticos derivados do etileno. 

 

TABELA 2.3 – ALGUNS POLÍMEROS DERIVADOS DO ETILENO 

Posição X Polímero Abreviatura 
   

H Polietileno PE 
Cl Cloreto de polivinila PVC 

Grupo metil Polipropileno PP 
Anel benzênico Poliestireno PS 

CN Poliacrilonitrila PAN 
OOCCH3 Acetato de polivinila PvaC 

OH Álcool Polivinílico PVA 
COOCH3 Polimetil acrilato PMA 

F Fluoreto de polivinila PVF 
  

Grupo metil Anel benzênico 
  

FONTE: Greene, 2010 

 

Os mecanismos de polimerização do etileno estão divididos e duas técnicas: polimerização 

por radicais livres e polimerização por coordenação. Os produtos obtidos, embora todos 

sejam resinas de polietileno, têm propriedades diferentes. 

 

O processo de radicais livres não utiliza catalizadores e normalmente usa ínfimas 

quantidades de oxigênio, menores que 10ppm, para fazer a iniciação da reação e produzir 

radicais livres que, sob determinadas condições de temperatura e pressão, passam para 

uma fase chamada propagação com a produção destes radicais em grande escala, sendo a 

reação encerrada na etapa chamada terminação, onde o hidrogênio presente reage com os 

radicais ainda livres, terminando-os. 

 

Na polimerização por coordenação, catalizadores específicos são utilizados para iniciar, 

propagar e terminar as reações, permitindo controle das propriedades através do controle do 

peso molecular médio das macromoléculas obtidas e de sua distribuição. Este controle é 

feito usualmente através da pressão e da temperatura. 

C H H 

H 

X 
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Os catalizadores para os processos de coordenação podem ser de três tipos: catalizadores 

de óxido de cromo, conhecidos no mercado como catalizadores Philips; catalizadores 

Ziegler-Natta, uma categoria de catalizadores orgânicos com metais de transição 

estabelecida a muito tempo por Karl Ziegler em 1953 na Alemanha e Giulio Natta em 1954 

na Itália, subdivididos em dois grupos, ambos utilizando o cloreto de titânio – TiCl4 ou TiCl3, 

sendo esta uma das diferenças entre os dois subgrupos –  e um ativador baseado em 

complexos orgânicos de alumínio – Al(C2H5)2Cl ou Al(C2H5)Cl –  sendo esta a outra 

diferença. 

 

O mais recente desenvolvimento para os catalizadores foi a introdução dos catalizadores 

organometálicos ou metalocênicos, complexo orgânico com um metal de transição de alta 

valência confinado entre dois anéis de ciclopentadieno, já nas décadas finais do século XX. 

Podem ser citados três tipos destes catalizadores: 1) catalizador Kaminski, descrito em 1980 

por Walter Kaminski (SINN; KAMINSKI, 1980), utilizando um complexo de zircônio e 

metilalumoxano; 2) catalizador catiônico homogêneo, descrito pela primeira vez em 1987 por 

Jordan (JORDAN et al., 1987), utilizando um complexo orgânico de zircônio e sais oxidantes 

de borato de tetrafenila; 3) catalizador DOW, desenvolvido pela Dow Chemical Company, 

utilizando um complexo orgânico de titânio e sais oxidantes de borato de metil-trifenila. 

 

A tecnologia para a produção de polietileno abrange quatro processos distintos: um com alta 

pressão e alta temperatura e outros três com temperaturas e pressões mais baixas. Os 

processos com baixa pressão utilizam as tecnologias das fases de solução, suspensão 

(slurry) e gás. 

 

O processo de aquecimento com alta pressão, entre 100Mpa e 300Mpa, foi desenvolvido 

pelos químicos ingleses Eric Fawcett e Reginald Gibson em 1935 na ICI – Imperial Chemical 

Industries – quando obtiveram uma forma sólida de cor branca de polietileno. Este processo 

trabalha na faixa de temperatura entre 80°C e 300°C, na presença de oxigênio da ordem de 

10ppm, e produz um tipo de polietileno denominado polietileno de baixa densidade – PEBD 

– distinto dos tipos de polietileno obtidos nos processos de baixa pressão. 

 

Os processos de baixa pressão, entre 10MPa e 80MPa, utilizam catalizadores como já visto 

e operam na faixa de temperatura entre 70°C e 300°C. No processo que utiliza a tecnologia 

slurry (suspensão) os monômeros e catalizadores são suspensos em um líquido, 

comumente o isobutano e, como o polietileno obtido não é solúvel, forma-se uma espécie de 



35 

 

lama, daí a denominação slurry, com as partículas sólidas em suspensão. Este processo é 

usado principalmente para a fabricação de resinas de polietileno de alta densidade – PEAD 

e a figura 2.4 mostra um fluxo simplificado para este processo. O processo apresentado 

mantém a suspensão com um reator de leito fluidizado, a alternativa para este método de 

suspensão é a utilização de agitadores. 

FIGURA 2.4 – PROCESSO SLURRY (SUSPENSÃO) PARA POLIMERIZAÇÃO DE 
POLIETILENO  
FONTE: Brody e Marsh, 2000 
 

O processo de fase de solução, voltado para a produção do polietileno de baixa densidade 

linear – PEBDL –  é similar ao processo slurry, exceto que o polietileno é dissolvido, 

geralmente em ciclohexano, e exige uma fase adicional no processo para recuperar o 

polietileno. 

 

O processo da fase de gás pode trabalhar com pressões entre 2,0MPa e 2,4MPa na faixa de 

temperatura entre 80°C e 100°C num reator de leito fluidizado. A grande vantagem desta 

tecnologia que vem sendo aperfeiçoada é o desenvolvimento de reatores bimodais, que se 

tornou possível graças ao aperfeiçoamento dos catalizadores já apresentados 

anteriormente, onde num único reator pode se alternar entre a fabricação de PEAD e 

PEBDL, processo chamado de swing production, requerendo apenas pequenos ajustes e 

sem utilizar equipamento adicional. A figura 2.5 mostra um fluxograma simplificado do 

processo de fase de gás para a fabricação do polietileno. 
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Nos processos de baixa pressão as características dos polímeros obtidos podem ser 

variadas com a introdução de outros monômeros da família das olefinas, designados co-

monômeros, sendo os mais comuns o buteno (C4H8), hexeno (C6H12) e octeno (C8H16). 

Estes co-monômeros controlam o desenvolvimento de ramificações na cadeia dos 

polímeros, como se discute a seguir em comparação com o PEBD, obtido pelo processo em 

alta pressão. 

FIGURA 2.5 – PROCESSO DE FASE GASOSA PARA POLIMERIZAÇÃO DE 
POLIETILENO 
FONTE: Frontiers Magazine, 2001 
 

Os processos que realizam a polimerização do polietileno a partir de recursos renováveis 

são os mesmos aqui descritos, eles diferem em relação à produção do eteno ou etileno, pois 

não utilizam como matéria prima o gás obtido do processo de craqueamento do petróleo, 

nem tampouco o gás natural e sim o etanol. A produção de polietileno a partir de etileno 

oriundo de recursos renováveis iniciou-se em escala comercial em 2011 no Brasil 

(BRASKEM, 2011). 
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Neste processo o gás etileno é obtido do etanol da cana-de-açúcar, produzido pelo processo 

amplamente conhecido e que após a colheita tem as seguintes operações: picagem, 

moagem ou extração, no primeiro utiliza-se uma série de moendas e no segundo um difusor, 

tratamento de caldo, fermentação e destilação. O produto final é o álcool hidratado que 

exige uma operação de desidratação antes da produção do etileno. 

 

Os desidratadores industriais mais difundidos são a peneira molecular e o processo com 

monoetilenoglicol. Na peneira molecular o funcionamento é similar ao de um cromatógrafo 

por afinidade, que tem três colunas empacotadas com resinas que retêm a água. Enquanto 

duas colunas operam, a terceira é reativada, tendo como subproduto a água retirada e que 

pode ser utilizada para outros fins. O outro processo é um reator de contra fluxo com a 

utilização do monoetilenoglicol, e por isto o processo é conhecido como MEG. É um 

processo patenteado e poucas informações são disponíveis. 

 

Com a obtenção do etanol desidratado, a fase crucial é a da purificação segundo o 

fabricante (BRASKEM, 2011). Nesta etapa o etanol atinge pureza suficiente para através de 

um processo patenteado, ser convertido em etileno. A partir daí os processos são os 

mesmos já descritos para polimerizar o polietileno. 

 

O PEBD é um polímero ramificado, como se vê na figura 2.6, em contraposição aos 

polímeros lineares – PEAD e PEBDL – cujas ramificações além de menores são mais 

espaçadas na cadeia polimérica. A distribuição e o tamanho das ramificações são função do 

processo de produção e das condições da reação e têm importância na determinação de 

várias das propriedades das variedades de polietileno. 

 

As moléculas dos polietilenos comerciais têm grau de polimerização – por definição o 

número de repetição da unidade básica – variando entre 1000 e 10000, e um peso 

molecular variando de 2800 a 280000. O tamanho das moléculas – peso molecular – e sua 

distribuição em torno da média, chamada de distribuição do peso molecular, determinam a 

faixa de densidade e várias das propriedades físicas destes polímeros. Tradicionalmente o 

polietileno é classificado pela densidade, como se apresenta na tabela 2.4. 
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FIGURA 2.6 – REPRESENTAÇÃO DA CADEIA POLIMÉRICA E RAMIFICAÇÕES DAS 
VARIEDADES DE POLIETILENO 
FONTE: Frontiers Magazine, 2001 

 

TABELA 2.4 – CLASSIFICAÇÃO TRADICIONAL DE RESINAS DE POLIETILENO 

Tipo de Polietileno (PE) Densidade (g/cm3) 
PEBD – Polietileno de Baixa Densidade 0,915 – 0,927 
PEMD – Polietileno de Média Densidade 0,926 – 0,940 
PEAD – Polietileno de Alta Densidade 0,940 – 0,965 
PEBDL – Polietileno de Baixa Densidade 
Linear 

0,916 – 0,940 

FONTE: PlasticsEurope, 2011A, 2010A, Brody e Marsh, 2000, Hanlon, Kelsey e Forcinio., 

1998, Selke, 1997 

 

A partir da metodologia desenvolvida desde 1993 por BOUSTEAD (2003) para a APME – 

ASSOCIATION OF PLASTICS MANUFACTURERS IN EUROPE – PlasticsEurope – os 

fluxos de produção que servem de base aos relatórios periódicos do perfil ecológico – 

Ecoprofiles –  para a indústria do plástico da Europa, foram completamente detalhados. 

Para os objetivo desta pesquisa são importantes os dados para as matérias primas e 

insumos básicos, óleo cru, gás natural e eletricidade e para as resinas olefínicas, 

particularmente o polietileno e suas variações (BOUSTEAD, 2005). 

 

PEBD 
Polietileno de baixa densidade 
Densidade 0,910 – 0,927 g/cm3 

PEBDL 
Polietileno de baixa densidade linear 

Densidade 0,916 – 0,940 g/cm3 

PEAD 
Polietileno de alta densidade 

Densidade 0,940 – 0,965 g/cm3 
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Um exemplo de fluxo mais detalhado é apresentado na figura 2.7, com a adição da rota de 

produção para obtenção de etileno através de recursos renováveis. Após a polimerização e 

comercialização das resinas, os vários tipos de polietileno são processados para adquirir 

sua forma final ou produtos intermediários que irão para o mercado. Todos os processos de 

transformação para o polietileno são feitos a partir do amolecimento da resina com a 

aplicação de calor e são descritos a seguir. 
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FIGURA 2.7 – FLUXO DE PRODUÇÃO DE POLÍMEROS E TRANSFORMADOS MOSTRANDO A CADEIA DO POLIETILENO 
FONTE: Adaptado de PlasticsEurope, 2011A, 2011B, 2010A, 2010B, Boustead, 2003. Paine, 1996 
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2.1.5 Processos de Transformação do Plástico 
 

Na figura 2.7, a cadeia de produção do plástico é mostrada até a obtenção dos produtos que 

vão para o consumo. Cada tipo de polietileno e suas variedades específicas tem 

propriedades físicas, químicas e reológicas adequadamente desenvolvidas para o tipo de 

processo de transformação e para o desempenho do produto obtido. 

 

As técnicas tradicionais para a transformação do plástico – moldagem por compressão, 

moldagem por injeção e moldagem por extrusão e sopro – foram ampliadas com os métodos 

de moldagem por co-extrusão e sopro e moldagem por expansão e sopro. 

 

Outros processos completam estas técnicas: a termoformagem e suas variações, a 

rotomoldagem ou moldagem rotacional, revestimento e co-extrusão. Este último pode ser 

combinado com o processo de sopro. 

 

Dentre todos os processos mencionados serão destacados os processos utilizados para a 

transformação do polietileno na obtenção de produtos utilizados em sistemas de embalagem 

baseados em termoplásticos. Desta maneira, o processo de moldagem por compressão, 

utilizado preponderantemente para resinas termofixas não será mencionado. 

 

Os processos de transformação podem ser divididos nos seguintes grupos: injeção, sopro, 

rotomoldagem, termoformagem e produção de filmes. É importante realçar que todos estes 

processos, ou são precedidos de um processo de extrusão para obter um produto 

intermediário, como é o caso da termoformagem, ou a extrusão é uma das etapas do 

processo. A exceção é a rotomoldagem, como será visto. 

 

Moldagem por injeção: este processo se dá com a introdução da resina em um molde 

através de pressão e pode ser utilizado tanto para resinas termoplásticas como termofixas. 

Nos primeiros equipamentos de injeção a resina aquecida era pressionada no molde através 

de um pistão enquanto nos equipamentos modernos a pressão exercida sobre o material 

derretido provém de uma rosca extrusora que tem movimentos de avanço e recuo.  

 

Moldagem por sopro: este processo tem três variações: moldagem por extrusão e sopro, 

moldagem por injeção e sopro e moldagem por expansão e sopro. Na primeira variação um 

tubo fino, chamado de “parison”, é extrusado até atingir um certo tamanho e um molde de 



42 

 

duas partes se fecha em torno dele, selando a parte inferior antes que ar sob pressão seja 

introduzido na parte superior do tubo expandindo-o contra as paredes do molde, que se abre 

após resfriar para a retirada do produto. Na moldagem por injeção e sopro, o parison é 

produzido em uma operação anterior pelo processo de injeção, sendo pré aquecido durante 

a operação de sopro dentro de um molde, similarmente ao processo anterior. A moldagem 

por expansão e sopro é utilizada para termoplásticos que podem sofrer uma orientação 

linear, como polietileno tereftalato (PET), cloreto de polivinila (PVC), polipropileno (PP) e 

poliamida (PA) amorfa (nylon). Neste processo um parison pré-formado, chamado de 

préforma, é fabricado num estágio anterior ou em outra operação, sendo aquecido, 

expandido e soprado ao mesmo tempo, de uma maneira assemelhada à moldagem por 

extrusão e sopro. 

 

Termoformagem: este processo é utilizado para a produção de blisters e películas, além de 

formação de bandejas e tampas, conjugadas ou não. Todos os processos de 

termoformagem se iniciam com um filme de espessura adequada ou com um placa plana, 

produzidos por extrusão em um processo anterior, aquecidos até ficarem moles e dobráveis, 

podendo ser então moldados com auxílio de vácuo, pressão, estampos ou de alguma 

combinação deles. 

 

Rotomoldagem: processo utilizado para a produção de recipientes grandes, que teriam 

moldes custosos, sem o processo de extrusão evitando pontos de estresse interno e 

“emendas” ou “costuras” típicas quando se utilizam os moldes dos processos de injeção. 

Neste processo a resina em forma de pó é depositada, mesmo manualmente, dentro de um 

molde que gira em torno de dois eixos para distribuir a resina uniformemente no molde 

enquanto é aquecida através de ar quente dentro de uma estufa. Podem ser necessárias, às 

vezes, velocidades altas para forçar a resina a ocupar algum recesso estreito do molde. 

Após o resfriamento, também com ar, o produto é extraído. 

 

Revestimento e co-extrusão: Estes processos são realizados por extrusoras mais 

especializadas. Nos processos de revestimento a resina é extrusada através de uma fenda 

de abertura estreita e com uma certa largura de maneira a obter um “cortina” de filme 

amolecido que pode ser depositado em um substrato preparado para recebê-lo, usualmente 

papel, filme ou folha de alumínio, ou ainda formar um sanduíche com dois destes substratos. 

O processo de co-extrusão mais utilizado é o de moldagem por sopro utilizando-se duas ou 

mais camadas de resina injetadas ou extrusadas e sopradas ao mesmo tempo. Este 
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processo exige ferramentas de extrusão especiais, projetadas para produzir mais de uma 

camada ao mesmo tempo. 

 

Na tabela 2.5 apresentam-se os processos de transformação e as resinas mais adequadas 

para cada um. Como tanto na moldagem por compressão, como na moldagem por 

expansão e sopro não é comum o uso de polietileno, elas não constam da tabela. 

 

TABELA 2.5 – PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO E RESINAS ASSOCIADAS 

Processo Resina 
  
Moldagem por injeção PEAD, PEBD, PEBDL, PP, PS, PVC 
Moldagem por sopro  
 Injeção e sopro PEAD, PEBD, PEBDL, PP, PVC, PS, PA  Extrusão e sopro 
Rotomoldagem PEAD, PEBD, PEBDL, PET, PA, PS, PVC 
Termoformagem PEAD, PVC, PS, PP, PET, PEBDL 
Revestimento PEBD, PEBDL 
FONTE: Beody e Marsh, 2000, Hanlon, Kelsey e Forcinio, 1998, Selke, 1997, Paine, 1996 

 

Para ilustrar as resinas mais utilizadas em cada processo, extraiu-se de Hanlon, Kelsey e 

Forcinio (1998) a tabela 2.6 com as quantidades por resina e processo de transformação 

consumidas pelo mercado dos Estados Unidos em 1995. 

 

TABELA 2.6 – PLÁSTICOS USADOS NA FABRICAÇÃO DE RECIPIENTES EM 1995 NOS 
ESTADOS UNIDOS (MILHÕES DE LIBRAS) 
RESINA MOLDAGEM POR SOPRO TERMOFORMAGEM ROTOMOLDAGEM 

    
PEAD 3488 680 - 
PEBDL 18 42 348 
PEBD 68 - 106 
PET 2420 154 - 
PP 183 218 - 
PS 10 322 - 

PVC 173 859 - 
    

TOTAL 6360 2275 454 
FONTE: Hanlon, Kelsey e Forcinio, 1998 

 

Há ainda um último processo de transformação de resinas termoplásticas amplamente 

utilizado para as resinas de polietileno na fabricação de filmes para sistemas de embalagem. 

Este processo é a extrusão de filmes e suas variações são discutidas a seguir. 
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2.1.6 Produção de Filmes de Polietileno 
 

Nos processos de produção de filmes o equipamento central é a rosca extrusora, mostrada 

na figura 2.8 e que, como foi visto, está associada à maioria dos processos de 

transformação de resinas. A produção de filmes por extrusão tem duas variações principais: 

a extrusão plana e a extrusão balão (bubble), sendo a última a mais utilizada. 

 

FIGURA 2.8 – ROSCA EXTRUSORA COM INDICAÇÃO DAS TRÊS SEÇÕES 
FONTE: Hanlon, Kelsey e Forcinio, 1998 
 

Extrusão de filmes planos: A resina termoplástica amolecida e condicionada por uma 

rosca extrusora operando dentro de um canal aquecido externamente é comprimida para 

dentro de um molde que tem a largura do filme que se quer produzir e escoa por uma 

ranhura no molde que determina a espessura. Logo após é resfriado e acondicionado em 

bobinas. É comum adicionar um equipamento entre o molde e o bobinador para realizar o 

tratamento superficial do filme para facilitar a operação de impressão ou a aplicação de 

adesivos para os processos em que dois filmes ou outros materiais serão laminados, nome 

dado a operação de unir dois filmes com adesivo. Esta unidade de tratamento pode utilizar 

os métodos de descarga corona e chama. O processo de extrusão de filmes planos é o 

mesmo utilizado para produzir placas. 

 

Extrusão de filmes balão: A extrusão é feita da mesma forma para os filmes planos. A 

diferença é o molde circular vertical que permite a injeção de ar no centro do trecho final da 

resina amolecida formando uma bolha ou balão, passando por um anel de ar para 

conformação e resfriamento. Este balão atinge uma altura de vários metros enclausurado 

em uma estrutura que sustenta conjuntos de roletes para manter a conformação e dirigir o 

filme duplo resultante do fechamento do balão para as operações de corte e bobinamento. 

Da mesma maneira que no processo anterior, uma unidade de tratamento por descarga 

Alimentação Compressão Dosagem 

Comprimento efetivo 

Comprimento 
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corona ou chama pode ser adicionada ao processo. Os processos de produção de filmes de 

polietileno estão ilustrados na figura 2.9. 

FIGURA 2.9 – PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE FILMES APLICADOS AO POLIETILENO 
FONTE: Brody e Marsh, 2000, Hanlon, Kelsey e Forcinio, 1998, Selke, 1997, Paine,1996 

a) 

b) 

a) Extrusora, com detalhes do 
alimentador, rosca, aquecimento 
externo e interface com o molde 

b) Molde típico para a extrusão de 
filme plano, com uma ranhura da 
largura desejada do filme e com a 
espessura determinada pela 
ranhura. Os filmes são 
acondicionados em bobinas ao 
final do processo. Este processo 
também é utilizado na produção 
de placas 

c) Molde circular típico para a 
extrusora balão, assim chamada 
devido ao formato obtido ao se 
insuflar ar no centro da resina 
derretida que sai da extrusora. 
Além deste detalhe aparece o anel 
de ar externo, para estabilizar e 
resfriar, roletes para conformar o 
filme tubular duplo e um sistema 
de cilindros, que controlam a 
tensão e alimentam o sistema que 
corta as bordas e separa o filme 
duplo em duas bobinas. 

c) 
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2.1.7 Transformados plásticos para sistemas de embalagem 
 

 

É útil para esta pesquisa fazer uma síntese dos processos, variedades de resina de 

polietileno e produtos obtidos para utilização em sistemas de embalagem. Esta síntese é um 

dos tópicos utilizados no apêndice D para a construção dos diagramas de hierarquia de 

decisão utilizados para delimitar a amplitude da pesquisa. A síntese é mostrada na tabela 

2.7. 

 

 

TABELA 2.7 – PRODUTOS DE POLIETILENO PARA EMBALAGEM 

Variedade de resina Processo Produtos obtidos 
   

PEAD 

Extrusão Plana 
Extrusão Balão Filmes e placas 

Injeção Tampas, potes, recipientes pequenos 
Injeção e sopro Vasilhas, garrafas, recipientes ocos 
Extrusão e sopro Vasilhas, garrafas, recipientes ocos 
Rotomoldagem Recipientes ocos grandes, tambores, bombonas 
Termoformagem Bandejas, tampas 

   

PEBD 

Extrusão Plana 
Extrusão Balão Filmes e placas 

Injeção Tampas, potes, recipientes pequenos 
Injeção e sopro Vasilhas, garrafas, recipientes ocos 
Extrusão e sopro Vasilhas, garrafas, recipientes ocos 
Rotomoldagem Recipientes ocos grandes, tambores, bombonas 
Termoformagem Bandejas, tampas 

   

PEBDL 

Extrusão Plana 
Extrusão Balão Filmes 

Injeção Tampas, potes, recipientes pequenos 
Injeção e sopro Vasilhas, garrafas, recipientes ocos 
Extrusão e sopro Vasilhas, garrafas, recipientes ocos 
Rotomoldagem Recipientes ocos grandes, tambores, bombonas 
Termoformagem Bandejas, tampas 

   

   
FONTE: 1) Notas de aula: Cabral, 2000, 1999, 1998, Tweede, 2001, Selke, 2001, 
Iwasckiewicz, 2001; 2) Brody e Marsh, 2000, Hanlon, Kelsey e Forcinio, 1998, Selke, 1997, 
Paine, 1996 
 

Delineados os processos e produtos para as resinas de polietileno, esta revisão é 

completada com uma análise do mercado de plásticos em 2010. 
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2.2 A INDÚSTRIA DO PLÁSTICO 
 

A indústria do plástico produz uma larga variedade de produtos presentes em todos os 

segmentos da economia. Devido a esta abrangência, faz-se necessário para os objetivos 

desta pesquisa situar o material de embalagem estudado dentro deste universo. Apresenta-

se a seguir um breve levantamento deste assunto através de um panorama geral para a 

produção de transformados de plásticos no mundo e para a situação no Brasil. 

 

2.2.1 A indústria do plástico no mundo 
 

A produção de materiais plásticos no mundo aumentou de 1,7 milhões de toneladas em 

1950 para 265 milhões de toneladas em 2010 e é estimado um aumento de demanda de 

4,1% ao ano para o período de 2005 a 2015, passando de 30 para 45 kg per capita, como 

se mostra na figura 2.10. 

  

FIGURA 2.10 – DEMANDA DOS CONVERTEDORES DE PLÁSTICOS POR REGIÃO 
FONTE: PlasticsEurope, 2009 – PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) 
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Na análise dos valores regionais nota-se que a América Latina apresentou uma demanda de 

21 kg per capita em 2005 com crescimento previsto de 4,1% ao ano até 2015, atingindo 32 

kg per capita. 

 

A produção mundial por região 

detalhada na figura 2.11 apresenta a 

América Latina sendo responsável por 

5,0% do total mundial, com 13,3 

milhões de toneladas. O detalhamento 

da demanda mundial das indústrias 

de transformação de materiais 

plásticos, também chamados 

convertedores, é apresentado nesta 

figura para efeitos de comparação 

com os valores obtidos para o Brasil 

na seção 2.2.2. 

 

É de interesse para este trabalho o detalhamento da demanda por tipo de polímero e por 

aplicação, observando-se o polietileno (PE) nas variações baixa densidade (PEBD), baixa 

densidade linear (PEBDL) e alta densidade (PEAD) e o segmento de embalagem. Os dados 

apresentados na figura 2.12 são para a União Européia (EU27) mais Noruega e Suíça 

(PlasticsEurope, 2011A). 

FIGURA 2.12 – DEMANDA NA EUROPA EM 2010: a) POR APLICAÇÃO, b) POR TIPO DE 
RESINA 
FONTE: PlasticsEurope, 2011A – PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) 
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Na segmentação por tipo de resina pode ser notado que as cinco grandes famílias de 

polímeros: polietileno (PEBD, PEBDL e PEAD), polipropileno (PP), cloreto de polivinila 

(PVC), poliestireno sólido e expandido (PS e EPS) e polietileno tereftalato (PET), respondem 

por 74% da demanda. O material de interesse deste trabalho, o polietileno, responde por 

29% da demanda. 

 

 

Os dados de demanda por aplicação mostram que os materiais para embalagem têm a 

maior participação com 39,0%, seguidos pela construção civil (20,6%), automobilístico 

(7,5%) e eletroeletrônicos (5,6%). As outras aplicações (27,3%) incluem a utilização na 

medicina, lazer, calçados e brinquedos. Na figura 2.13 se representa a segmentação da 

demanda por tipo de resina em cada aplicação. 

 

FIGURA 2.13 – APLICAÇÃO POR TIPO DE RESINA NA EUROPA EM 2010 
FONTE: PlasticsEurope, 2011A – PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) 
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empresas com cerca de 324000 empregados, passando para cerca de 349000 em 2010. 
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Destas indústrias, 3215 se dedicavam à fabricação de embalagens, empregando perto de 

118000 pessoas (ABIPLAST, 2011, 2010). 

 

Em 2010 foram produzidas 5,92 milhões de toneladas de resinas termoplásticas, com o 

consumo aparente de 6,23 milhões de toneladas. A evolução da produção brasileira de 2000 

a 2010 é mostrada na figura 2.14, onde se constata o aumento de 66% na produção e de 

64% no consumo aparente. 

FIGURA 2.14 – PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE TRANSFORMADOS 
PLÁSTICOS NO BRASIL 2000-2010 (106 t) 
FONTE: ABIPLAST, 2011 
 

 

A tabela 2.8 apresenta a segmentação de mercado para os transformados plásticos em 

2010 no Brasil, com o segmento de embalagens aparentemente participando com 14,5% do 

mercado. No entanto, os produtos transformados utilizados nos segmentos cosmético e 

farmacêutico, higiene e limpeza, além do alimentício, são também predominantemente 

embalagens, o que gerou a nova segmentação apresentada na tabela 2.9, onde a 

participação do setor de embalagens é de 50,3%. 

 

Completando a análise da indústria do plástico no Brasil na figura 2.15 mostra-se a 

segmentação do consumo de resinas termoplásticas, matéria prima para a indústria de 

transformação do plástico, por aplicação e por tipo de resina. Como visto, o setor de 
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embalagens consumiu 50,3% do total e o polietileno, em suas variações PEBD, PEBDL e 

PEAD, participaram com 39% neste consumo. 

 

TABELA 2.8 – SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS NO 
BRASIL COM DETALHAMENTO DOS PRODUTOS EM 2010 

Segmento Participação Tipos de produtos 

Alimentício 25,9% 

PP: bobinas, potes, tampas, big bags, frascos, garrafas, 
garrafões, galões. 
PEBD e PEBDL: liners, rótulos, sacaria, shrink, tampas, 
frascos. 
EVA: liners, adesivos. 

Construção civil 14,6% 
PEBD e PEBDL: lonas, sacarias, tubos. 
PEAD: chapas, perfis, tubos e caixas d’água. 
PVC: tubos, perfis, conexões, mangueiras, pisos 

Embalagens 14,5% PEAD: frascos, tanques, baldes e bombonas. 
PET: vasilhames 

Agrícola 4,1% 

PEBD e PEBDL: lonas, sacarias, tampas, tubos e 
mangueiras. 
PEAD: frascos, bombonas, potes, tubos, caixas 
PP: sacarias, tecidos técnicos 

Utilidades 
domésticas 9,7% PP: caixas, UD 

PS: descartáveis 

Higiene e 
limpeza 7,7% 

PEBD/PEBDL/PEAD: bobinas técnicas, capas fardo, 
shrink, tampas, frascos. 
PP: frascos, fibras para fraldas e absorventes. 

Calçados 1,9% calçados e fibras sintéticas 
Eletroeletrônico 2,3% componentes 

Cosmético e 
farmacêutico 2,2% PEAD: tampas, potes, frascos. 

Automobilístico 1,4% 
PEAD: tanques, peças técnicas. 
PP: revestimento interno de veículos, para choques, 
para lamas, painéis. 

Brinquedos 0,1% PS: brinquedos 
Outros 15,6%  

FONTE: ABIPLAST, com dados do Anuário Indústria Química da ABIQUIM, 2010, 2009 
 

TABELA 2.9 – SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TRANSFORMADOS NO BRASIL COM 
REMANEJAMENTO PARA O GRUPO EMBALAGENS EM 2010 

Segmento Participação Nota 
Construção civil 14,6%  

 
Os dados foram adaptados da tabela 1, 
remanejando os segmentos alimentício, 
higiene e limpeza e cosmético e farmacêutico, 
cuja demanda por transformados é 
predominantemente de embalagens 

Embalagens 50,3% 
Agrícola 4,1% 

Utilidades domésticas 9,7% 
Calçados 1,9% 

Eletroeletrônico 2,3% 
Automobilístico 1,4% 

Outros 15,7% 
FONTE: Adaptado de ABIPLAST, com dados do anuário Indústria Química ABIQUIM, 2010, 
2009 
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FIGURA 2.15 – DEMANDA NO BRASIL EM 2010: a) POR APLICAÇÃO; b) POR TIPO DE 

RESINA 
FONTE: ABIPLAST, 2011 

 

2.3 A INDÚSTRIA DE EMBALAGEM: DA PRODUÇÃO AO PÓS 

CONSUMO 
 

A indústria de embalagem é uma complexa cadeia de produção que se inicia com a 

produção das matérias primas utilizadas nos diversos sistemas de embalagem projetados 

para cumprir as funções, ou toda a amplitude da embalagem, como exposto na tabela 2.16. 

Estas matérias primas: vidro, cerâmica, alumínio, aço, resinas plásticas, papel, madeira e 

tecidos, entre outros, são produzidos na maioria por grandes empreendimentos e em larga 

escala (MESTRINER, 2001, HANLON; KELSEY; FORCINIO, 1998). 

 

A transformação destes materiais em sistemas de embalagens é feita por um grupo de 

indústrias de porte variado que se denominam convertedores e que produzem potes, 

garrafas, rótulos, bobinas de filme, tampas, vasilhas, frascos, latas, sacos, tambores, 

cartuchos, caixas e uma grande variedade de itens, na maioria das vezes incluindo a 

operação de impressão. 

 

Estes sistemas de embalagem são utilizados em linhas de produção dos segmentos de 

alimentos, bebidas, cosmético e farmacêutico, higiene pessoal, higiene e limpeza, utilidades 

domésticas, entre outros. Nestas linhas de produção – referidas comumente como linhas de 
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envase – os sistemas de embalagem são agregados aos produtos através de equipamentos 

especializados, fabricados pelas indústrias de bens de capital, o outro setor que 

complementa a cadeia de produção de embalagens. 

 

Em 2000, a participação dos plásticos na demanda de materiais de embalagem no mundo 

era de 26%, ao lado da celulose (33%), metais (25%) e vidro (6%), num mercado estimado 

então em US$ 500 bilhões (CETEA-ITAL, 2000 apud MESTRINER, 2001). Em 2000 a 

população da Terra era de cerca de 5,9 bilhões, resultando um consumo per capita médio 

anual de US$ 85,00, algo entre um quarto e um quinto de Japão, Estados Unidos e Europa 

cujo consumo per capita anual foi de US$ 450,00, US$ 400,00 e US$ 385,00, 

respectivamente. 

 

O interesse desta pesquisa recai sobre as resinas plásticas e, em particular, o polietileno e 

sua aplicação em sistemas de embalagem. Na seção 2.2.2 vê-se que o consumo de resinas 

termoplásticas para embalagens chega a 50,3% da produção brasileira de 5,92 milhões de 

toneladas. Nesta mesma seção nota-se que a família dos polietilenos representam 39% da 

mesma demanda. A seguir apresenta-se a segmentação por processo de transformação e 

por tipo de resina. 

 

2.3.1 A indústria de embalagem no Brasil 
 

O valor bruto da produção de embalagens no Brasil cresceu de 29 bilhões para 40,5 bilhões 

de reais de 2005 a 2010, conforme dados expostos na tabela 2.10, apontando um 

crescimento de cerca de 40% em cinco anos. 

 

TABELA 2.10 – FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE EMBALAGEM NO BRASIL (bilhões de 
reais). 

ANO RECEITA DE VENDAS 
LÍQUIDAS 

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO 

   

2005 29,4 29,0 
2006 31,3 30,9 
2007 33,2 33,0 
2008 35,5 35,0 
2009 35,5 35,0 
2010 41,1 40,5 

FONTE: FGV com dados do IBGE, apud ABRE, 2011 
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A produção física de embalagens que originou este faturamento foi dividida da seguinte 

maneira pelos materiais de embalagem: papel, papelão e cartão (33,2%), plástico (29,7%), 

metal (26,6%), vidro (8,7%) e madeira (1,8%). A participação relativa de cada material é 

apresentada na figura 2.16, podendo ser verificado que os produtos celulósicos lideram com 

um terço do mercado, seguidos pelo plástico e pelo metal. 

 
Ao final de 2010 os empregos 

formais nas indústrias que 

produzem embalagens no Brasil 

totalizavam cerca de 218000, 

distribuídos pelos materiais como 

se mostra na figura 2.17, 

destacando-se as indústrias de 

transformação do plástico para 

embalagens que empregam perto 

de 118000 pessoas, 

representando 54,15% dos 

empregos formais. 

 

 

O parque industrial dedicado a 

embalagens plásticas no Brasil 

abrangia 3215 empresas ao final 

de 2010, conforme levantamento 

divulgado pela ABIPLAST 

reproduzido na tabela 2.4. Estes 

números mostram que as 

empresas de embalagem 

perfazem 28,0% das indústrias 

dedicadas à transformação do 

plástico, com força de trabalho 

correspondente a 33,7% deste 

setor. 

 

Os processos de transformação utilizados pela indústria de embalagens plásticas no Brasil 

são pela ordem: extrusão, para a produção de filmes (57%),  injeção (19%), sopro (16%) e 

FIGURA 2.16 – PARTICIPAÇÃO DE CADA MATERIAL 
NA PRODUÇÃO FÍSICA 
FONTE: FGV,2011; IBGE, 2011 apud ABRE, 2011 
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FIGURA 2.17 – EMPREGOS FORMAIS NA  
INDÚSTRIA  DE EMBALAGEM POR MATERIAL 
FONTE: RAIS, 2010; CAGED, 2011 apud ABRE 2011 

Vidro 
7409 

3,40% 

Plástico 
117906 
54,15% 

Metálicas 
18185 
8,35% 

Madeira 
13717 
6,30% 

Cartolina e 
papel cartão 

8338 
3,83% 

Papel 
20291 
9,32% 

Papelão ondulado 
31905 

14,65% 
Total em 31.12.2010: 217751 



55 

 

rotomoldagem (1%), ficando 7% para os demais processos, entre eles a termoformagem e o 

revestimento, conforme se apresenta na figura 2.18. 

 

TABELA 2.11 – EMPRESAS E EMPREGADOS NA TRANSFORMAÇÃO DO PLÁSTICO NO 
BRASIL EM 2010 
Segmento  Empresas  Empregados 

  Número (%)  Número (%) 
Laminados  380 3,3%  17836 5,1% 
Embalagens  3215 28,0%  117906 33,7% 
Acessórios construção civil  170 1,5%  11542 3,3% 
Artefatos diversos  7700 67,2%  202169 57,9% 
Totais  11463   349453  
FONTE: ABIPLAST, 2011 com base na RAIS/CAGED – Movimento de Empregados 
Janeiro/Dezembro 2010 

FIGURA 2.18 – SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS 
POR PROCESSO DE PRODUÇÃO 
FONTE: Anuário da Indústria Química ABIQUIM apud ABIPLAST, 2011 

 

A aplicação destes processos varia em função das resinas que se utilizam como a figura 

2.19 expõe. O processo mais utilizado para a transformação de resinas de polietileno é o de 

extrusão de filmes, com 78% para PEBD e PEBDL e 40% para o PEAD. Sobre a fabricação 

de filmes é importante destacar o fato que os filmes normalmente são fabricados com uma 

mistura de dois ou três tipos de resina de polietileno, dependendo das propriedades 

desejadas para o sistema de embalagem especificado. 
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Os processos de extrusão e injeção são igualmente aplicados às três variedades de 

polietileno para produzir pequenas peças, como tampas e frascos, além de preformas. A 

técnica da moldagem por sopro é a segunda mais utilizada para o PEAD, sendo pouco 

aplicada ao PEBD e não aplicada ao PEBDL. 

 

O processo de rotomoldagem só é utilizado na transformação do PEBDL, enquanto a 

produção de ráfia para sacarias é aplicada apenas para o PEAD. Outros processos são 

aplicados apenas ao PEBD, entre eles a termoformagem e o revestimento. 

FIGURA 2.19 – SEGMENTAÇÃO DO MERCADO POR TIPO DE RESINA 
FONTE: Anuário da Indústria Química ABIQUIM apud ABIPLAST, 2011 
 

Com estes dados do mercado brasileiro é feita uma estimativa da utilização das resinas de 

polietileno para sistemas de embalagem, com base na demanda de 5,92 milhões de 

toneladas em 2010. A embalagem representa 50,3% da demanda e as resinas de PE 39%,  

e a seguinte estimativa pode ser feita. 

 

TABELA 2.12 – ALOCAÇÃO DE RESINAS PE PARA EMBALAGEM 

Demanda Total (x 1000t) 5920 100,0% 
   

Demanda Embalagem 2977,8 50,3% 
Demanda Resinas PE 2308,8 39,0% 

Demanda PE x 
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1161,3 19,6% 
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Ainda pode se estimar a transformação em filmes de polietileno supondo uma produção 

igualmente distribuída para as três variedades de resina de PE em 758,7 mil toneladas. 

Estes filmes de polietileno são usados em sistemas de embalagem usualmente após 

passarem pelos processos de conversão discutidos a seguir. 

 

2.3.2 Processos de Conversão de Filmes de Polietileno 
 

Há uma classificação geral para embalagens plásticas baseada na forma e rigidez dos 

materiais, assim as embalagens plásticas são classificadas em rígidas e flexíveis. As 

embalagens plásticas rígidas são as produzidas por todos os processos vistos exceto a 

extrusão de filmes. As embalagens flexíveis são produzidas a partir de filmes que são 

convertidos em materiais de embalagem após processos que podem incluir impressão, 

laminação com outros filmes, materiais celulósicos e folhas de alumínio e revestimento por 

um processo de extrusão plana chamado coating, já discutido. Há finalmente a utilização do 

filme apenas, impresso ou não, produzindo embalagens flexíveis monocamadas. As outras 

configurações são denominadas multicamadas. 

 

Os filmes para embalagem podem passar por dois processos mais utilizados de impressão: 

a rotogravura e a flexografia. Na rotogravura a impressão é transferida ao filme através de 

um cilindro de superfície dura gravado com pequenas depressões – por isto chamada de 

negativa – que transferem a impressão para o filme ao girar em um recipiente com tinta, 

raspado com uma lâmina para retirada do excesso e pressionado contra o filme por cilindros 

de borracha de dureza controlada. As impressoras de rotogravura têm diversas estações, 

uma para cada cor ou verniz que compõem a imagem e o texto a serem impressos. Estas 

estações tem o cilindro de impressão, o recipiente que contém a tinta, um sistema de 

cilindros para direcionar e controlar o filme e uma estufa para secagem da tinta. 

 

Na flexografia a impressão é positiva e transferida ao filme por uma placa de material macio 

com a imagem em relevo fixado em um cilindro. Este cilindro gira para depositar a tinta nos 

relevos e transferi-la ao filme ou outro substrato. Os processos de impressão podem ser 

aplicados a filmes monocamadas utilizados em seguida para a formação da embalagem 

final que receberá o produto a ser protegido. Nos filmes multicamadas os filmes impressos 

são laminados com outros substratos. 

 

O processo de laminação é utilizado para unir dois ou mais filmes, podendo ser todos 

poliméricos ou combinados com materiais celulósicos e metálicos. Nos processos de 
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laminação um equipamento similar ao equipamento de rotogravura transfere uma camada 

de adesivo a um dos materiais, que é pressionado através de cilindros de borracha, cuja 

dureza depende do substrato, para uni-los e em na sequência passarem por uma estufa 

para secagem e polimerização inicial do adesivo. Este processo pode ser usado para 

laminar diversas camadas de materiais e pode ser utilizado em complemento ao processo 

de revestimento que é visto a seguir, criando estruturas mistas com vários materiais 

diferentes. 

 

No processo de revestimento conhecido como coating, o adesivo é substituído por uma 

camada de filme proveniente de uma extrusora plana que produz um filme fino, numa 

espécie de cortina, depositado diretamente sobre outro filme, papel ou alumínio, ou ainda 

entre dois destes materiais unindo-os similarmente ao processo de laminação. O filme 

multicamada produzido nesta operação pode ainda ser laminado para atingir uma espessura 

desejada para a formação da embalagem. 

 

A maioria dos filmes para embalagem é acondicionada em bobinas chamadas de bobinas 

técnicas, pois tem uma distribuição geométrica pré-determinada pelo equipamento de 

envase que formará a embalagem e, na maioria das vezes, uma marca chamada fotocélula 

para leitura ótica que determina o ciclo de formação da embalagem e de envase do produto, 

também chamado passo. Em alguns casos as embalagens são formadas a partir dos filmes 

em um local diferente do envase do produto, mas na maioria das vezes o equipamento de 

envase incorpora uma estação de formação da embalagem, concomitante ao envase como 

é visto a seguir 

 

2.3.3 Envase de produtos: processos e equipamentos 
 

A necessidade de conter, proteger e transportar produtos – funções primárias da 

embalagem – nas mais diversas formas e estados de agregação levam à existência de uma 

extensa variedade de equipamentos capazes de realizar virtualmente qualquer coisa no 

segmento de embalagem. Estes equipamentos vão desde dispositivos manuais até 

complexos sistemas automatizados com a utilização de robôs nas linhas de envase. 

 

A introdução de recipientes, tampas, filmes, selos, rótulos e outros itens de embalagem nas 

linhas de envase para operações de enchimento, pesagem, colocação de tampas, selagem 

a quente ou a frio, colagem, rotulagem, colocação em caixas e paletização pode ser feita 

tanto manualmente, na faixa de dezenas de unidades por minuto, ou com o auxílio de 
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máquinas dedicadas operadas individualmente, na faixa de poucas centenas por minuto, ou 

ainda por linhas altamente especializadas na faixa de milhares por minuto. 

 

A abrangência de uma revisão completa neste assunto produziria um manual, o que não é o 

objetivo desta pesquisa, e por isto esta revisão se atém em linhas gerais a quatro das 

operações mais importantes nas linhas de envase: alimentadores, enchedoras, formação de 

embalagens flexíveis e empacotamento (HANLON, 1998). Exceto onde indicado de outra 

forma, esta revisão tem por base a experiência do autor tanto na área industrial, como 

acadêmica, esta última fruto de anotações pessoais e material didático produzido com base 

no aprendizado formal (School of Packaging – Michigan State University: , IWASZKIEWICZ, 

2001, SELKE, 2001, TWEEDE, 2001 e Escola de Engenharia Mauá – EEM/IMT: CABRAL, 

2000, 1999, 1998, FREIRE, 1999, QAST, 1999, MESTRINER; SERAGINI, 1998, CETEA, 

1999, 1998). A estrutura segue a proposta de Hanlon, Kelsey e Forcinio (1998), pg. 549 a 

563, com consultas a Hernandez (2000), Brody e Marsh (1997), Selke (1997) e Paine 

(1996). 

 

Alimentadores: todos dispositivos utilizados para orientar, organizar, alinhar, posicionar os 

mais diversos formatos de embalagem para receber produtos e sistemas de fechamento e 

rotulagem em geral. São comuns os dispositivos rotativos circulares e braços articulados 

orbitais, ao lado de dispositivos manuais e roscas alimentadoras. 

 

Enchedoras: estes equipamentos operam com todo tipo de produtos: líquidos, pós, 

agregados, pastas de diversas viscosidades, grãos, etc., e em geral são os equipamentos 

mais especializados nas linhas de envase. Para líquidos existem basicamente dois tipos: as 

enchedoras volumétricas e as de nível constante, já para sólidos, pastas e granel as 

variações chegam a ser tão grande quanto as variações de produtos. Neste último caso a 

variação da densidade é um dos desafios e o equipamentos são diretamente associados a 

sistemas de pesagem, muitas vezes com múltiplos dispensadores para que se obtenha por 

combinação a massa desejada. Para produtos pastosos também se pode utilizar 

dispositivos volumétricos, com uso de vácuo ou pressão. 
 

Embalagens flexíveis: nas linhas de envase que utilizam embalagens flexíveis as 

embalagens são formadas e seladas simultaneamente com a alimentação do produto. 

Existem várias técnicas para formação e enchimento de embalagens, a maioria utilizando 

termosoldagem dos polímeros e algumas utilizando selagem com adesivos a frio por 

contato. Os processos mais utilizados são conhecidos pelas siglas em inglês: HFFS 
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(horizontal form-fill-seal) – formação, enchimento e selagem na horizontal, VFFS (vertical 

form-fill-seal) – formação, enchimento e selagem na vertical, ou um misto destes processos 

principais. Os formatos das embalagens são variados, mas dois tipos básicos são os mais 

utilizados: as bolsas (pouch e standup pouch), com ou sem dobra no fundo e soldas laterais 

e no topo, e os sacos tipo almofada (pillow) com três soldas: longitudinal, no topo e no 

fundo. Há ainda os processos de selagem com filmes flexíveis de embalagens 

termoformadas conhecido como TFFS (thermoforming-fill-seal) – termoformagem, 

enchimento e selagem, que pode ser utilizado também para envase à vácuo, com extração 

do ar do interior da embalagem. 

 

Empacotamento: nesta operação estão as embalagens secundárias, geralmente de 

papelão ondulado ou cartão que são preenchidas com o produto embalado na embalagem 

primária, podendo ser tanto manualmente como por equipamentos que armam caixas pré-

coladas e vincadas no momento de empacotar. Normalmente esta operação está associada 

com a paletização, na operação de unitização para formar as embalagens de transporte 

para a distribuição. 

 

Encerradas as operações de envase, a embalagem e o produto serão um único ente por 

toda a cadeia de distribuição, envolvendo transporte, centros de distribuição, envio aos 

pontos de venda, exposição ao consumidor, aquisição, conservação até o consumo ou 

utilização e ao final o descarte da embalagem. Nesta cadeia as mais variadas modalidades 

de transporte e armazenagem de produtos são utilizadas, não raro incluindo a cadeia de frio 

para boa parte dos alimentos. 

 

2.3.4 Consumo e pós-consumo de embalagens 
 

A embalagem é a responsável por proteger e conservar produtos até a ocasião do consumo 

para os produtos de vida útil curta ou da utilização dos produtos com vida útil longa. Após 

isto todas as funções dela esperadas foram exercidas e a embalagem passará a ser um dos 

componentes do resíduo sólido urbano, interferindo e causando impactos ao meio ambiente. 

 

Estima-se que 40% dos produtos plásticos na Europa (EU27 + Noruega e Suíça) tenham 

vida útil curta e 60% longa (PlasticsEurope, 2011A, 2010A, 2009). Pode-se inferir que esta 

proporção é similar ao cenário brasileiro com base no índice de reciclagem de resinas 

termoplásticas informado anualmente pelo Instituto Sócio-ambiental do Plástico – 



61 

 

PLASTIVIDA – que compara o índice de reciclagem do Brasil aos índices dos países 

europeus, como mostra a figura 2.20. 

FIGURA 2.20 – ÍNDICES DE RECICLAGEM DE ALGUNS PAÍSES DA EUROPA EM 2009 
COMPARADOS AO BRASIL, 2010 
FONTE: PLASTIVIDA, 2010, PlasticsEurope, 2010A 
 

Os materiais plásticos oferecidos pela indústria são resultado de uma evolução tecnológica 

vertiginosa ocorrida desde o final dos anos 1940. No entanto, devido à vida útil curta de 

grande parte dos produtos que têm a característica de serem descartáveis, materiais de 

grande valor agregado e de conteúdo energético comparável ao óleo diesel, quase na 

proporção 1:1, vão parar em aterros sanitários, quando não dispersos em outros ambientes 

e em última análise indo para o ambiente marinho. 

 

2.3.5 Embalagem e resíduos sólidos 
 

Entre 4% e 6% de petróleo e gás natural são agregados aos materiais poliméricos, enquanto 
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em sistemas de embalagem que evitam a degradação e o desperdício de produtos e 
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para conservar parte dos 80% dos recursos não renováveis que seriam consumidos para 

compensar o uso menos eficiente (GARCIA; COLTRO, 2009, PlasticsEurope, 2011A, 2009). 

FIGURA 2.21 – MODELO PACKFORSK: COMPARAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL PARA 
EMBALAGENS SUBESTIMADAS E SUPERESTIMADAS USANDO CONSUMO DE 
ENERGIA COMO PARÂMETRO 
FONTE: PACKFORSK, 2000 apud Garcia e Coltro, 2004 
 

Neste aspecto é interessante citar o estudo feito em 2000 pelo Instituto para Pesquisa de 

Embalagem da Suécia, PACKFORSK (ERLOV et al., apud GARCIA; COLTRO, 2000) 

intitulado: Embalagem – um instrumento para a prevenção de impacto ambiental, onde se 

apresenta o modelo reproduzido na figura 2.21 baseado no consumo de energia, que 

demonstra os efeitos positivos da embalagem corretamente dimensionada, ou mesmo 

superdimensionada, na prevenção de possíveis impactos ambientais acarretados pela perda 

de produtos,  

FIGURA 2.22 – DESTINAÇÃO DO PLÁSTICO PÓS-CONSUMO NA EUROPA 
FONTE: PLASTICSEurope, 2011A 
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O plástico compõe entre 6% e 8% do lixo urbano em peso, mas 30% em volume, daí sua 

visibilidade imediata em todos os ambientes onde é descartada ou disposta, formando o 

“lixo visual”. O levantamento mostrado na figura 2.22 divulgado pela PlasticsEurope (2011) 

mostra a destinação do plástico pós consumo na Europa, onde a embalagem representa 

39% do total. Observa-se que 58% é recuperado: 24,1% na reciclagem e 33,8% na geração 

de energia dos resíduos (EfW – Energy from Waste) enquanto menos da metade  (42,1%) 

são descartados em aterros sanitários. 

 

Em 2008 segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB – a quantidade de 

resíduos sólidos coletados ou recebidos foi de cerca de 260000 toneladas/dia (IBGE, 2008). 

Somente no Estado de São Paulo foram geradas neste mesmo ano 27609 t/dia, passando 

em 2010 para 26340,5 t/dia (CETESB, 2011). A composição gravimétrica deste lixo 

domiciliar coletado, segundo informação do Instituto do PVC e da coleta seletiva compilada 

pela ABIEF (2004), podem ser comparadas para verificar a participação do plástico. 

Analisando a tabela 2.13, vê-se que o plástico participa com 6% do lixo urbano coletado e 

com 19,5% na coleta seletiva. 

 

TABELA 2.13 – COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DO LIXO DOMICILIAR COLETADO E DA 

COLETA SELETIVA 

Componente Lixo domiciliar (%) Coleta seletiva (%) 
   

Material orgânico 52 - 
Papel e papelão 28 39,9 

Plásticos 6 19.5 
Outros 6 5,9 
Metal 5 7,6 
Vidro 3 11,9 

Cartonadas Assépticas - 1,9 
Rejeito - 13,3 

FONTE: Instituto do PVC, 2010, CEMPRE, 2011, ABIEF, 2004 

 

A composição do plástico pós-consumo coletado divulgada pelo instituto do PVC (2010) é 

mostrada na figura 2.23, com participação de 37% para o polietileno. 

 

O gerenciamento dos resíduos sólidos, a regulamentação e a mobilização da sociedade são 

aspectos importantes da atitude para a reciclagem, mas não são o foco desta pesquisa e 

por isso não são aqui discutidos. Os outros aspectos como o design dos produtos e a 

educação ambiental, pelo mesmo motivo não são objeto desta revisão. 
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FIGURA 2.23 – COMPOSIÇÃO MÉDIA RELATIVA DOS PLÁSTICOS NO LIXO URBANO 
FONTE: Instituto do PVC, 2010 
 

2.4 RECICLAGEM DE TERMOPLÁSTICOS 
 

Dentro da indústria os resíduos são reinseridos no processo e para não haver conflito com o 

conceito mais geral de reciclagem, chama-se esta atividade de reprocessamento, ou ainda 

reciclagem industrial. O conceito mais amplo é aplicado aos materiais pós-consumo. A 

participação dos resíduos plásticos na reciclagem mecânica no Brasil, levantada pela 

organização PLASTIVIDA, ilustra a relação entre resíduo industrial e pós-consumo, como se 

vê na figura 2.24. 

 

O Ministério do Meio Ambiente – MMA – propõe uma sequência de atividades denominada 

de prioridades na gestão e gerenciamento de resíduos que traduz o consenso mundial atual 

sobre destinação de resíduos. Nesta proposta fica clara a importância do que se denomina 

3Rs – REDUZIR – REUTILIZAR – RECICLAR – no centro das ações propostas. A ação 

inicial é a não geração, seguida pelos 3Rs, tratamento e disposição final adequada (MMA, 

2011). 

 

Para o interesse desta pesquisa é discutida em detalhe somente a reciclagem. Sobre ela há 

um consenso que três rotas são possíveis e são apresentadas pela ordem de importância: 

reciclagem química, reciclagem mecânica e recuperação de energia. 
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FIGURA 2.24 – PARTICIPAÇÃO DE CADA TIPO DE RESÍDUO NA RECICLAGEM 
MECÂNICA NO BRASIL 2003 – 2010 
FONTE: PLASTIVIDA, 2011 
 

2.4.1 Reciclagem química 
 

Este processo decompõe os plásticos em seus componentes básicos com a utilização de 

calor e reações químicas. São obtidas matérias primas petroquímicas: misturas de 

hidrocarbonetos, monômeros, etc., na forma de óleos e gases que são utilizadas para a 

produção de plásticos novos com a mesma qualidade do polímero original. Este tipo de 

reciclagem se aplica a mistura de plásticos mesmo contaminadas por outras substâncias e 

pode ser realizada por diversas tecnologias: pirólise, gaseificação, despolimerização, 

hidrogenação e quimólise (PlasticsEurope, 2011A, 2010A, 2009, PLASTIVIDA, 2011). 

 

2.4.2 Reciclagem mecânica 
 

Na reciclagem mecânica os plásticos passam por uma operação de triagem para separação 

dos tipos desejados e são em seguidas moídos, limpos, aglutinados e transformados em 

grânulos para novo processamento. A estrutura química do polímero não é alterada neste 

processo de reciclagem. A reciclagem mecânica é utilizada para plásticos com pouca 

contaminação e do mesmo tipo, mas há produtos que podem ser obtidos da mistura de dois 

tipos de plástico. 
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Os produtos obtidos da transformação de resinas recicladas estão presentes nos mais 

diversos setores da economia, como se mostra na tabela 2.14, que lista os mercados 

consumidores de produtos da reciclagem mecânica no Brasil. 

 

TABELA 2.14 – MERCADO CONSUMIDOR PARA RESINAS RECICLADAS 

Mercado 
consumidor 

Demanda Produtos 

 (t) (%)  
    

Construção civil 143918 15,1%  
Descartáveis 131527 13,8% sacos de lixo, sacolas 
Utilidades domésticas 119137 12,5% cabides, prendedores de roupa, vasos, bandejas 
Automobilísticos 117231 12,3%  
Limpeza doméstica 81966 8,6%  
Outros 359318 37,7% embalagens em geral, vestuário, artigos de 

escritório 
    

Total 953097   
FONTE: PLASTIVIDA, 2011 

 

A reciclagem mecânica no Brasil produziu cerca de 954000 toneladas, um índice de 19,4%, 

comparável a países desenvolvidos da Europa, como já visto, onde o índice médio desta 

modalidade de reciclagem foi 21% em 2009. 

 

A reciclagem mecânica é a modalidade quase que exclusiva de reciclagem no Brasil. A 

reciclagem química é pouco utilizada e a reciclagem energética, que se apresenta a seguir, 

ainda não é utilizada em escala comercial. Um exemplo de linha de reciclagem mecânica é 

apresentado na figura 2.25. 

 

2.4.3 Recuperação de energia por incineração 
 

Este tipo de reciclagem é também conhecido como reciclagem energética e é a combustão 

dos resíduos plásticos produzindo simultaneamente energia elétrica e térmica, ou ainda 

vapor e calor de processo. A reciclagem energética é adequada para as frações mistas ou 

contaminadas de plásticos que não podem ser processadas pelas reciclagens química e 

mecânica. 

 

Esta prática, além de evitar o consumo de combustíveis fósseis como insumo energético, 

pois os plásticos são os materiais de maior poder energético dentro do lixo urbano e 
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conservam o potencial energético da matéria prima original, o petróleo, com energia contida 

equivalente à do óleo diesel considerando a mesma massa, evita a utilização de áreas de 

disposição adicionais para aterros sanitários. Os co-produtos presentes nos resíduos da 

incineração de plásticos podem ser utilizados na construção civil em pavimentação, 

fabricação de tijolos e telhas e mesmo incorporados ao processo de fabricação de cimento. 

 

É senso comum que a utilização das rotas de reciclagem para os materiais plásticos, dentre 

eles o polietileno e suas variações, tem efeito ambiental positivo na conservação de 

recursos não renováveis e na diminuição de impactos ambientais. 

 

Esta pesquisa apresenta um modelo sistêmico para a avaliação do desempenho dos 

sistemas que incorporam as rotas de pós-consumo para embalagens plásticas de 

polietileno, com a elaboração de cenários que podem orientar tomadas de decisão de ordem 

estratégica não só economicamente, mas do ponto de vista da obtenção de produtos que 

causem o menor impacto possível ao meio ambiente. 

 

Para a utilização destes cenários no modelo proposto pode-se aplicar as diversas 

metodologias já consolidadas, dentre as quais serão revistas a análise do ciclo de vida 

(ACV), também referida como abordagem ou avaliação do ciclo de vida, a análise de 

energia incorporada e intensidade de materiais e a avaliação emergética. Uma breve 

discussão sobre a relação da modelagem sob o ponto de vista dos sistemas complexos 

ajuda a fundamentar o uso destas metodologias. 
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FIGURA 2.25 – LINHA DE RECICLAGEM MECÂNICA DE PLÁSTICOS 
FONTE: PLASTIVIDA, 2011, ABIEF, 2004 
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2.5 METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO ENERGÉTICO-AMBIENTAL 
 

2.5.1 A relação de modelagem: mudando a janela conceitual 
 

A junção dos modelos pictóricos gregos com a álgebra desenvolvida no Crescente Fértil foi 

o molde que serviu ao desenvolvimento da ciência ocidental, conforme já discutido no 

capítulo da justificativa para esta pesquisa, tornando a expressão matemática para o mundo 

uma base necessária para a lógica da compreensão humana (PRICE, 1976). 

 

Em seu trabalho Principia, Newton revela as três leis do movimento para explicar o 

movimento dos planetas, as quais mais tarde foram aplicadas de maneira generalizada. 

Esta ampla aplicação é a fundação da ciência moderna e é referida como Paradigma 

Newtoniano (MIKULECKI, 2006). 

 

Ocorre que enquanto este paradigma funciona muito bem se o mundo é reduzido a 

mecanismos simples, ele falha quando se trata de sistemas complexos, como foi notado por 

muitos autores (KEIRSEY, 2010, KITTO, 2007, MIKULECKI, 2006, EDMONDS, 1996). O 

argumento central deste tema está presente nas idéias desenvolvidas por Robert Rosen 

(2000, 1991, 1985) criando uma dicotomia entre sistemas complexos e simples, como é 

mostrado na tabela 2.15. 

 

TABELA 2.15 – A DICOTOMIA ENTRE SISTEMAS COMPLEXOS E SIMPLES 
COMPLEXO SIMPLES 

  

Sem modelo amplo Modelo amplo 
O todo é maior que a soma das partes O todo é a soma das partes 
Relações causais ricas e entrelaçadas Relações causais distintas 

Genérico Não genérico 
Analítico Sintético Analítico = Sintético 
Não fragmentável Fragmentável 
Não computável Computável 

Mundo real Sistema formal 
FONTE: Mikulecki, 2006 

 

Todos são educados segundo o Paradigma Newtoniano e a evolução da ciência deve seu 

sucesso em grande parte à aplicação da metodologia do reducionismo. Embora não existam 

muitos cientistas que admitam ser chamados de reducionistas, quase todos foram, em 

alguma extensão, modelados por este paradigma, e têm que explicar o mundo complexo a 

partir dele. 
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Admitindo que o mundo possa ser dividido em sistemas simples e complexos, os últimos 

somente podem ser estudados aplicando o paradigma reducionista, que falhou ao modelá-

los, levando à busca de novas metodologias e técnicas que se fizeram necessárias para 

encontrar alternativas ou trouxessem uma abordagem mais bem sucedida. 

 

Uma clara separação entre os sistemas e o ambiente é comumente encontrada nos 

sistemas físicos clássicos, sendo a Termodinâmica um dos exemplos de sucesso. Esta 

separação não se aplica indistintamente a todos os sistemas, levando de maneira geral a 

designá-los como complexos (KITTO, 2007). 

FIGURA 2.26 – DESVENDANDO OS SISTEMAS COMPLEXOS 
FONTE: Adaptado de Oullier, 2008, Mikulecki, 2006 
 

Indo além, a dicotomia emergente das idéias de Rosen sugere que esta relação de 

modelagem do modo que a ciência é feita, necessita de mais de um sistema formal para 

criar uma codificação e uma decodificação para retornar ao sistema natural no mundo real. 

O diagrama da figura 2.26, representando a relação de modelagem para sistemas simples e 

complexos, pode ser utilizado para auxiliar a geração de novas idéias no entendimento e 

elaboração conceitual de novos modelos, incluindo tanto a caracterização do fenômeno no 

sistema como no contexto (KEIRSEY, 2010). 

 

Ao analisar a amplitude dos sistemas de embalagem pela categorização de suas funções 

como mostrado na tabela 2.16 (MESTRINER, 2001, 1998), fica claro que modelos para tais 

sistemas e suas interações com os sistemas circunvizinhos podem não ser de muita valia se 

forem isolados do contexto. A abordagem reducionista pode ser aplicada com sucesso para 

as funções básicas e tecnológicas destes sistemas, mas torna-se difícil aceitar que as 

funções conceitual, cultural e social, entre outras, possam ser isoladas para seu estudo. 
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Ao se considerar a relação com o ambiente do ponto de vista dos ecossistemas, é 

importante citar a argumentação de O’Neill e colaboradores (apud KITTO, 2007). Os autores 

entendem que um ecossistema é algo que não possa ser sintetizado a partir de uma série 

de componentes, mas necessita ser analisado para além do conjunto deles. Para melhor 

compreensão é conveniente citá-los: 

 

“Ecossistemas não são simplesmente agrupamentos espaciais de taxa disjuntos 

(eg. a comunidade de plantas). Ecossistemas não podem ser arbitrariamente 

atribuídos a uma estrutura espaço-temporal pré-concebida (eg. o máximo do 

clima). Ecossistemas não podem ser conceituados simplesmente através de 

entidades funcionais ou simplesmente através de coleções de espécies. Ao 

contrário, ecossistemas devem ser vistos como sistemas por si próprios (O’NEIL 

et al,.1986 p 37 apud KITTO, 2007).” 

 

Isto sugere que no verdadeiro senso real os ecossistemas não podem ser separáveis de 

maneira redutiva e devem ser, portanto, identificados como complexos (KITTO, 2002, p 2). 

 

TABELA 2.16 – AMPLITUDE DA EMBALAGEM 
Funções Primárias  Conter, proteger, transportar 

Econômicas  Componente do valor e do custo da produção 
Matérias primas 

Tecnológicas  
Sistemas de acondicionamento 
Novos materiais 
Conservação de produtos 

Mercadológicas  

Chamar a atenção 
Transmitir informação 
Despertar o desejo de compra 
Vencer a barreira do preço 

Conceituais  
Construir a marca do produto 
Formar conceito sobre o fabricante 
Incorporar valor e significado ao produto 

Comunicação & 
Marketing  

Principal oportunidade de comunicação do produto 
Suporte para ações promocionais 

Cultural & Social  Expressão da cultura e do estágio de desenvolvimento de empresas e 
países 

Meio ambiente  Importante componente do lixo urbano 
Reciclagem/Tendência mundial 

FONTE – MESTRINER, 2001 
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É possível concluir que modelar sistemas de embalagem incluindo aspectos ambientais é 

mais consistente se feito do ponto de vista dos sistemas complexos. 

 

Uma classificação simplificada para os sistemas, utilizada para propósitos educacionais, é 

apresentada na figura 2.27. Sistemas simples são aqueles utilizados nas escolas para 

ensinar problemas. Os complexos podem ser subdivididos em não adaptativos (~A) e 

sistemas adaptativos complexos (SAC). 

FIGURA 2.27 – CLASSIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE SISTEMAS 
FONTE: CASTI, 1998 
 

Sistemas não adaptativos têm regras de comportamento que nunca mudam, enquanto os 

sistemas adaptativos complexos têm regras que mudam constantemente devido à 

aprendizagem e à adaptação. Outro aspecto discutido por Casti (1998) é a percepção da 

complexidade e a conclusão que os sistemas adaptativos complexos não estão além das 

fronteiras da análise científica, eles são apenas mais difíceis de analisar (CASTI, 1998). 

 

No domínio de esclarecer complexidade, um resumo das idéias de alguns pesquisadores 

neste campo é útil. Edmonds (1996) lança algumas idéias que cercam o conceito de 

complexidade propondo uma definição para trabalhar com ela. Estas idéias são: tamanho, 

ignorância, tamanho mínimo de descrição, variedade, e ordem e desordem. 

 

Heylighen (1996) vai além após citar Edmonds ao introduzir os aspectos da conexão e da 

distinção, situando os sistemas complexos depois da “ordem” e antes da “desordem”. Deve 

ser notado que é senso comum na ciência moderna que a dependência da cultura e da 
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subjetividade está incorporada em todos os modelos científicos, justificando a afirmação que 

a complexidade está no olho do observador: o que é complexo para um, pode não ser para 

outro. 

 

Finalmente Edmonds (1996) aponta que a definição de complexidade como um ponto 

intermediário entre ordem e desordem depende do nível de representação: o que parece 

complexo em uma representação, pode parecer ordenado ou desordenado quando 

representado em escala diferente. 

 

A relação de modelagem como apresentada anteriormente é a maneira que a ciência tem 

para compreender o mundo ao nosso redor através da criação de um mundo substituto, 

mais simples e compreensível (MICKULECKI, 2006). Modelos para sistemas de embalagem 

têm sido propostos geralmente usando o paradigma reducionista e grande parte dos 

modelos na relação de modelagem clássica utiliza balanço de massa e energia para 

aplicação, por exemplo, em análise de ciclo de vida.  

 

Aplicando algumas funções selecionadas da tabela 2.16, modelos para rotas de reciclagem 

para sistemas de embalagem podem ser inventados de forma linear. Este é o caso para os 

modelos desenvolvidos para massa, energia e inventário de emissões de materiais plásticos 

de embalagens (BOUSTEAD, 2003) e do estudo para as rotas de reciclagem para garrafas 

de polietileno tereftalato – PET, (SONG; HYUN, 1999). 

 

No apêndice D são mostradas as etapas de processamento para o polietileno desde a 

resina até as rotas de reciclagem. Neste detalhamento podem ser considerados os 

seguintes processos gerais a partir do petróleo, do gás natural, do etanol e da matriz de 

energia utilizados: 

 

– Produção de resina termoplástica; 

– Transformação da resina termoplástica; 

– Conversão de embalagens de polietileno; 

– Processamento, distribuição, consumo e descarte de embalagens; 

– Pós-consumo de embalagens e rotas de reciclagem. 
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Um exemplo de modelo usando a abordagem sistêmica, mas lastreado nos balanços de 

energia e massa sob a ótica reducionista foi desenvolvido com base no diagrama de 

hierarquia de decisão delineado na figura 2.28, retirado do apêndice D que considera os 

parâmetros: coleta (s), reciclagem em ambos os ciclos, aberto (1-c) e fechado (c), aterro 

sanitário (1-i) e incineração (i) (SONG; HYUN, 1999). 

FIGURA 2.28 – EXEMPLO DE DIAGRAMA DE HIERARQUIA DE DECISÃO (FIGURA D.4 
DO APÊNDICE D). 
FONTE: Adaptado de Song e Hyun, 1999 
 

Este modelo para reciclagem de embalagens de polietileno pós-consumo mostra uma clara 

separação entre os blocos funcionais, de tal forma que cada um deles pode processar uma 

ou mais entradas e fornecer na saída um resultado para o bloco seguinte. A superposição 

dos efeitos é feita de forma linear e o modelo desempenha tanto melhor quanto melhores 

definidas as condições de contorno que representam a interface com o mundo exterior. 

 

Desta maneira os cenários para a reciclagem, por exemplo, podem ser simulados através de 

alterações nos parâmetros dentro do processo e definindo as condições de contorno que se 

adéquam ao escopo do estudo. 

 

O diagrama de blocos deste modelo para as etapas detalhadas no apêndice D representado 

na figura 2.29, embora útil, é claramente limitado aos eventos restritos a esta visão 
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simplificada do sistema. Esta visão está totalmente isolada do contexto, pois foram 

assumidos apenas alguns fluxos lineares de materiais entre entrada e saída, como única 

interação com os sistemas mais amplos onde está inserido este sistema. 

 

Esta metodologia decorre da maneira que quase todos aprendem a simplificar o mundo e 

transportar os eventos causais dos sistemas naturais para os sistemas formais, assumindo 

que eles são a mesma coisa, desde que uma relação expressa em linguagem matemática 

possa reproduzir aquele particular evento no mundo real. 

 

Existem ao menos dois aspectos dignos de discussão quando se simplifica o problema 

desta maneira: um está relacionado às escalas de tempo dos eventos, o outro é a 

independência do modelo em relação ao contexto. Os eventos no mundo real acontecem 

em diferentes escalas de tempo, em ciclos curtos e longos que se entrelaçam. 

 

Uma escolha inadequada para estas escalas pode levar a modelos que representem 

somente um evento único e localizado, ao invés de representar o comportamento ou o 

padrão do sistema dentro da janela de tempo de interesse. Como um sistema de 

embalagem exibe funções econômicas, sociais e culturais entre outras, ele co-evolui com os 

sistemas circunvizinhos e isto deve ser levado em conta quando é modelado. 

 

Utilizando a mesma hierarquia de decisão do diagrama da figura 2.29 é possível construir 

outro modelo para o sistema de embalagem em estudo do ponto de vista dos sistemas 

adaptativos complexos, utilizando a metodologia de diagramas de energia proposto por 

Odum (1996) e Odum et. al. (2001, 1994) e apresentada no apêndice B. Por esta 

metodologia, os fluxos de energia e materiais podem ser representados em diferentes 

escalas de tempo, assim como o comportamento auto catalítico dos processos dentro do 

sistema e o relacionamento dinâmico com a circunvizinhança, permitindo o estudo da 

evolução do sistema e a avaliação de cenários no futuro. Os diagramas de energia são a 

base para o uso da avaliação emergética na modelagem e estudo dos sistemas (ODUM, 

1996), como se apresenta a seguir, juntamente com a revisão de outras duas abordagens 

sistêmicas: análise do ciclo de vida e análise energética. 

 

.
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FIGURA 2.29 – DIAGRAMA PARA ROTAS DE FILME MONOCAMADA DE POLIETILIENO SEM IMPRESSÃO PARA 
EMBALAGENS DE ALIMENTOS 
FONTE: Adaptado de PlasticsEurope, 2010A, Song e Hyun, 1999.  
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2.5.2 Análise do ciclo de vida 
 

A análise do ciclo de vida – ACV – cuja sigla em inglês LCA é muito difundida para designar 

life-cycle assessment ou life-cycle analysis – é uma abordagem sistêmica que estuda e 

quantifica os efeitos ambientais potenciais de um produto ou serviço desde a obtenção das 

matérias primas – petróleo, minério, colheitas, etc. – ao ponto em que o material retorna à 

terra. Isto inclui fluxos de subprodutos que vão para o ar, para a água e para o solo. É uma 

iniciativa abrangente na tentativa de descrever a liberação de substâncias e seus impactos 

no ambiente, com o uso de balanços de massa e energia. Por esta abrangência trata-se de 

um esforço altamente técnico e científico (CHEHEBE, 2002, EEA, 1997, CURRAN, 1996). 

FIGURA 2.30 – ESTÁGIOS E LIMITES DA ANÁLISE DO CICLO DE VIDA (ACV) 
FONTE – Chehebe, 2002, EEA, 1997, EPA, 1993 apud Curran, 1996 
 

2.5.2.1 Fases da metodologia da análise do ciclo de vida (ACV) 
 

As fases de um estudo de ACV são: objetivo e escopo, análise de inventário, avaliação do 

impacto, interpretação e revisão crítica. A fase de objetivo e escopo é a declaração da 

amplitude e a abrangência que se quer do estudo, pois os estudos típicos de ACV ou de 

inventário de ciclo de vida são desenvolvidos para responder questões específicas e o 

propósito do estudo deve ser delimitado à natureza das questões. Nesta fase os limites do 

sistema sob análise devem ser claramente definidos. 
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A análise de inventário é basicamente uma coleta de dados de consumo de materiais e 

energia e de geração de resíduos e emissões (ISSO, 2006, CHEHEBE, 2002, EEA, 1997, 

CURRAN, 1996). A metodologia para a execução de um inventário de ciclo de vida é 

majoritariamente sustentada pelas as leis básicas da ciência e pelas técnicas da 

engenharia. No entanto a variabilidade dos estudos de inventário se deve a algumas 

decisões que os praticantes devem tomar e que podem ser divididas em três tipos 

principais: 1) alocação de entradas e saídas de uma operação industrial a vários produtos 

obtidos ao mesmo tempo, 2) análise dos sistemas de reciclagem e 3) relato da energia que 

está incorporada nos produtos que entram ou saem do sistema (TERRIE et al. apud 

CURRAN, 1996, pg. 2.9). 

 

Os passos para um inventário de ciclo de vida também são objeto de consenso entre os 

praticantes: definição do escopo e dos limites do sistema, coleta de dados, memórias de 

cálculo com auxílio de planilhas ou computadores, análise e relatório dos resultados. Nesta 

fase já se estabeleceu a abrangência do estudo, mas um estudo típico de inventário de ciclo 

de vida, além da utilização das matérias primas e da energia, geralmente contém dados 

sobre emissões para o ar, emissões para a água e geração de resíduos sólidos. Uma 

análise de ciclo de vida pode chegar até o inventário apenas, dependendo do objetivo, pois 

se os impactos das emissões não vai ser analisado e se somente se quer comparar dois 

produtos ou dois processos, os dados de um inventário podem ser suficientes. Se o escopo 

do estudo determina a avaliação dos impactos ambientais, esta fase deve ser realizada 

após o inventário. 

 

Diversas práticas são utilizadas num inventário do ciclo de vida e a prática escolhida será 

discutida no capítulo 4: Metodologia, desta pesquisa. Estas práticas são: alocação de co-

produtos, reciclagem, reprocessamento, abordagem incremental do sistema, abordagem do 

sistema por alocação, reciclagem pós-consumo, ciclo aberto de reciclagem, ciclo fechado de 

reciclagem – que pode ser feito tanto pela abordagem incremental como por alocação – e 

energia incorporada. 

 

A fase seguinte de um estudo de ciclo de vida é análise de impacto, onde os resultados do 

inventário serão analisados seguindo um estrutura conceitual definida e normatizada (ISO, 

2006). A estrutura conceitual desta fase está dividida em três partes: classificação, com a 

distribuição dos resultados em grupos de impactos homogêneos; caracterização, onde os 

impactos de interesse são identificados através das características reais ou por fatores de 

conversão, como a demanda química de oxigênio e o potencial de aquecimento global; 
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normalização, com a atribuição de pesos ou valores relativos aos diferentes impactos. (ISO, 

2006; CHEHEBE, 2002; CURRAN, 1996). 

 

As categorias de impacto mais abrangentes são: 

 

– Consumo de recursos naturais 
– Consumo de energia 
– Efeito estufa ou aquecimento global 
– Acidificação 
– Toxicidade humana 
– Ecotoxicidade 
– Nutrificação e eutrofização 
– Fumaça oxidante fotoquímica 
– Redução da camada de ozônio 

 

Alguns estudos podem exigir categorias mais específicas, o que não é o caso desta 

pesquisa. É interessante citar que de acordo com a EEA (1997), onze categorias de impacto 

são mais utilizadas em estudos de análise do ciclo de vida: Recursos Abióticos; Recursos 

Bióticos; Uso da Terra; Aquecimento Global; Impacto sobre a Camada de Ozônio; Impactos 

Ecotoxicológicos; Impactos Toxicológicos nos Humanos; Formação de Óxidos 

Fotoquímicos; Acidificação; Eutrofização; Ambiente de Trabalho. 

 

Na interpretação são identificados os principais problemas e é feita uma análise de 

sensibilidade antes de realizar a conclusão. A metodologia completa para a realização de 

estudos de ACV está estabelecida nas normas ISO 14040 (2006), 14041 (1998), 14042 

(2000) e 14043 (2000). 

 

Ao lado desta metodologia, outras evoluíram, e duas delas: a análise de energia e seu foco 

na energia utilizada direta e indiretamente nos processos e a avaliação emergética com o 

foco na hierarquia da energia e nos processos globais referidos a uma mesma unidade de 

medida, o joule solar, são agora abordadas. 

 

2.5.3 Energia e Emergia 
 

A definição científica de energia é habilidade de realizar trabalho, decorrendo daí a definição 

da metodologia para análise energética como sendo a técnica para avaliação do uso e dos 

caminhos da energia a partir das fontes até a realização de funções úteis. 
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A International Federation of Institutes for Advanced Study (IFIAS, 1974 apud AGOSTINHO, 

2009), define a análise energética como o “processo de determinação da energia requerida 

diretamente e indiretamente por um sistema que o permita produzir determinado bem ou 

serviço”. Até agora a análise de energia tem sido aplicada de acordo com as convenções da 

IFIAS, que procuram quantificar a disponibilidade e o uso dos estoques de combustíveis 

fósseis, algumas vezes também denominados combustível ou energia comercial 

(AGOSTINHO, 2009). 

 

É de interesse para a análise energética que se definam os combustíveis primários e os 

secundários, que na metodologia do Balanço Energético Nacional (BEN) publicado 

anualmente pela Empresa de Pesquisa Elétrica (EPE) do Ministério de Minas e Energia 

(MME, 2011), são chamados de fontes de energia primária e secundária (Ministério de 

Minas e Energia, 2011, pg. 179). As definições são: 

 

Energia Primária: Produtos energéticos providos pela natureza na sua forma direta, 

como petróleo, gás natural, carvão mineral, resíduos vegetais e 

animais, energia solar, eólica, etc. 

 

Energia Secundária: Produtos energéticos resultantes dos diferentes centros de 

transformação que têm como destino os diversos setores de consumo 

e eventualmente outro centro de transformação. 

 

Ainda segundo o BEN, estas fontes de energia são as que se apresenta na tabela 2.17: 

 

Segundo Boustead e Hancock (1979) apud Agostinho (2009), combustíveis primários são 

matérias brutas extraídas da natureza e que podem ser queimados no ar para produzir 

energia útil em forma de calor. A definição completa introduz uma complementação: 

materiais que ocorrem naturalmente e que podem utilizados como fonte útil de energia sem 

modificar sua estrutura química. 

 

Os combustíveis secundários são fontes de energia derivadas dos combustíveis primários 

através de centros de transformação. O BEN (2010) define os seguintes centros de 

transformação: refinarias de petróleo, plantas de gás natural, usinas de gaseificação, 

coquerias, ciclo do combustível nuclear, centrais elétricas de serviço público e 

autoprodutoras, carvoarias e destilarias. Além destes centros de transformação, os 

combustíveis secundários podem ser produzidos por outras transformações, segundo o BEN 
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(2010): efluentes (produtos energéticos) produzidos pela indústria química, quando do 

processamento da nafta e outros produtos não-energéticos de petróleo. 

 

TABELA 2.17 – FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA 

Fontes de Energia Primária  Fontes de Energia Secundária 
Petróleo, Gás Natural, Carvão Vapor, Carvão 
Metalúrgico, Urânio (U3O8), Energia 
Hidráulica, Lenha e Produtos da Cana 
(Melaço, Caldo-de-Cana e Bagaço). 
 

 Óleo Diesel, Óleo Combustível, Gasolina 
(Automotiva e de Aviação), GLP, Nafta, 
Querosene, (Iluminante e de Aviação), Gás 
(de Cidade e de Coqueria), Coque de Carvão 
Mineral, Urânio contido no UO2 dos 
Elementos Combustíveis, Eletricidade, 
Carvão Vegetal, Álcool Etílico, (Anidro e 
Hidratado) e Outras Secundárias de Petróleo 
(Gás de Refinaria, Coque e Outros). 

Outras Fontes Primárias   
Resíduos vegetais e industriais utilizados 
para gerar vapor, calor, etc. 
 

  

FONTE: Balanço Energético Nacional, 2010 – Ministério de Minas e Energia, 2011 

 

A análise energética a partir dos anos 1960 se ampliou para abranger não só a energia 

consumida diretamente nos processos auxiliares, mas toda a energia utilizada nas 

atividades de apoio à produção, que embora não contribuindo diretamente para o processo 

industrial, são serviços auxiliares que dão suporte às operações. 

 

A Energia Direta é definida com a energia contida no combustível que é consumido 

diretamente em uma operação, mas para que este combustível esteja disponível e pronto 

para uso, energia adicional é necessária. Assim a energia realmente necessária para a 

realização de qualquer processo inclui a energia contida no combustível e aquela que foi 

utilizada para disponibilizá-lo desde sua extração ou produção. A soma destas duas 

energias é chamada de requerimento bruto de energia – RBE – e exemplos para diversos 

combustíveis estão na tabela 2.18, extraída de Agostinho (2009), com dados de Boustead e 

Hancock (1979) e Ulgiati (2008) em artigo inédito. 

 

O RBE é denominado como Análise de Energia Incorporada pelas recomendações da IFIAS 

(1974). Algumas particularidade deste tipo de análise merecem considerações já que esta 

se atém a combustíveis e eletricidade, produtos químicos, equipamentos e demais bens 

utilizados em um processo para obter um produto após conversão em energia requerida de 

equivalente em petróleo. Materiais e energia que não requerem combustível fóssil não são 

contabilizados neste tipo de análise, da mesma maneira ficam fora desta análise os recursos 

produzidos gratuitamente pelo meio ambiente, como a água, por exemplo, assim como o 
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trabalho humano e os serviços econômicos, uma vez que geralmente são uma fração 

mínima do RBE dos sistemas industriais. 

 

TABELA 2.18 – VALORES TÍPICOS TOTAIS DE ENERGIA ASSOCIADA A 
COMBUSTÍVEIS 

Combustível Quantidade 

Energia 
gasta na 

produção e 
entrega 

(MJ) 

Energia 
Direta do 

combustível 
(MJ) 

RBE (*) do 
combustível 

(MJ) 

Eficiência 
da 

produção 
de energia 

(%) 
FONTE: Boustead e Hancock, 1979 

Carvão 1 kg 1,39 28,01 29,40 95,0 
Coque 1 kg 3,93 25.42 29,50 86,6 
Eletricidade 1 kWh 11,40 3,6 15,00 24,0 
Gás Natural 1 therm1 15,06 105,44 120,50 87,5 
Gás 
Industrial 

1 therm 41,21 105,44 146,65 71,9 

Óleo Pesado 1 kg 8,89 42,60 51,49 82,7 
 1 L 8,57 40,98 49,55 82,7 
Óleo Médio 1 kg 8,89 42,85 51,74 82,8 
 1 L 8,50 40,92 49,42 82,8 
Óleo Leve 1 kg 8,89 43,20 52,09 82,9 
 1 L 8,29 40,18 48,47 82,9 
Querosene 1 kg 8,89 46,53 55,42 84,0 
 1 L 6,96 36.53 43,49 84,0 
Diesel 1 kg 8,89 44,84 53,73 83,5 
 1 L 7,45 37,71 45,16 83,5 
Gasolina 1 L 6,85 35,97 42,82 84,0 
Propano 1 kg 8,89 50,00 58,89 84,9 
Butano 1 kg 8,89 49,30 58,19 84,7 

FONTE: Sergio Ulgiati2 
Lenha 1 kg 5,0 18,4 23,4 79 
Metano 1 kg 13,9 55,5 69,4 80 
Benzina 1 kg 8,9 46,7 55,6 84 
(*) RBE – Requerimento Bruto de Energia (GER – Gross Energy Requirement) 
1 1 therm = 105.506.000 J 
2 Ulgiati, S. L’analise energética, um’arte complessa: Il caso delle agro-energie, 2008. Artigo 
inédito obtido por Agostinho, 2009 
FONTE: Agostinho, 2009 

 

Outro aspecto não considerado pela Análise de Energia Incorporada é a qualidade da 

energia, já que mesmo que toda energia possa produzir aquecimento, os tipos de energia 

podem não ser  passíveis de substituição por outro tipo de energia. O maior exemplo disto é 

o processo de fotossíntese que utiliza a luz solar difusa em seu processo de conversão e 

não pode substituir esta radiação por combustíveis fósseis, assim como os animais no topo 

da cadeia trófica obtém energia dos alimentos, que não podem ser substituídos por 
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eletricidade. A qualidade da energia está associada à sua concentração, sendo a de maior 

qualidade a mais concentrada. 

 

Segundo Ulgiati e Brown (2009, apud AGOSTINHO, 2009): ”a qualidade da energia que 

entra em um sistema a torna capaz de dirigir diferentes formas de complexidade nos 

sistemas destinatários”, em total acordo com as duas primeiras Leis da Termodinâmica, 

segundo Agostinho: 

 

“(a) A primeira, conhecida como Lei da Conservação de Energia, diz que 

energia não pode ser criada e nem destruída, somente pode ser 

transformada de uma forma em outra. Entretanto, existem algumas 

propriedades que promovem ou inibem a conversão de certa quantidade 

de energia em outras formas de energia. Essa propriedade dá a idéia de 

Concentração de Energia, e pode ser considerada como a quantidade 

máxima de energia que pode ser extraída de certa quantidade de material 

em um específico estado. 

 

(b) Enquanto a primeira lei da Termodinâmica está interessada na energia 

“como ela é”, a segunda lei está preocupada com as mudanças de energia 

e as restrições que existem durante essas mudanças, sendo considerada 

uma das mais fundamentais leis das ciências físicas. Basicamente, essa lei 

diz que na conversão de energia de uma forma em outra, energia é 

liberada na forma de calor, portanto nenhum processo consegue utilizar 

toda a energia que um combustível possui.” 

 

Fica claro que a habilidade de gerar trabalho da energia é sempre medida pelo calor, ou 

pela variação da temperatura dentro dos processos industriais e tecnológicos baseados na 

engenharia térmica, no entanto, as contribuições da energia de processos situados fora 

deste paradigma não são contabilizadas, mesmo que sejam importantes segundo as leis da 

termodinâmica e, segundo Ulgiati et al. (2007), todos os fluxos de energia, matéria e 

informação não são os mesmos e seu calor equivalente não é uma boa medida da sua 

qualidade. 

 

Esta afirmação pode ser melhor compreendida com exemplos extraídos de diversos 

trabalhos e reunidos por Cavalett (2008, p. 55) e Pereira (2008, p. 142), compilados por 

Agostinho (2009) e reproduzidos na tabela 2.11. A violação da primeira Lei da 
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Termodinâmica é flagrante, pois os valores maiores do que a unidade indicam que se criou 

energia na produção destes itens. Supondo que fosse possível um rendimento de 100% - o 

que viola a segunda Lei da Termodinâmica – o valor máximo na tabela seria 1. 

 

TABELA 2.19 – RAZÃO DA ENERGIA PRODUZIDA PELA ENERGIA CONSUMIDA PARA 
CANA-DE-AÇÚCAR E BIOCOMBUSTÍVEIS 
Produto Eficiência Referência 
Cana-de-açúcar 3,3 – 89,9 Pereira, 2008 
Biodiesel de soja 0,7 – 3,2 Cavalett, 2008 
Biodiesel de girassol 0,46 – 1,21 Cavalett, 2008 
Etanol de milho 1,1 Cavalett, 2008 
Etanol de cana 1,23 – 4,35 Cavalett, 2008 
Etanol de uva 0,31 Cavalett, 2008 
FONTE: Cavalett, 2008, Pereira, 2008 
 

Conclui-se então que a metodologia da análise energética ou de energia incorporada, não 

contabiliza a energia utilizada nos processos naturais para produzir os recursos 

incorporados aos processos tecnológicos e, para superar esta deficiência, mostrando que há 

uma hierarquia baseada na qualidade da energia, materiais e informação, Odum (2001, 

1988), introduziu o conceito de emergia, ampliando o conceito de EMbodied enERGY, dos 

anos 1980, e cuja definição basilar para a avaliação emergética dada por Odum em 1996, p. 

7 é: 

 

“Emergia é a energia disponível de um tipo que foi previamente utilizada 

diretamente e indiretamente para produzir um serviço ou produto”. 

 

Emergia então pode ser entendida como a “memória energética” da energia que foi 

degradada nos processos de transformação de uma forma de energia para outra, e a 

consequente alteração na qualidade.  

 

A proposição feita por Odum (1996) para a metodologia emergética mede todas as 

contribuições para um sistema em forma de moeda, massa, energia e informação em 

termos equivalentes através da emergia. Esta metodologia aplica “Teoria de Sistemas, 

Termodinâmica, Biologia e novos princípios do funcionamento de sistemas abertos que 

estão sendo propostos por diversos pesquisadores, entre eles o da hierarquia universal de 

energia e o da auto-organização e estabelecimento do maior fluxo possível de energia 

disponível no sistema” (ORTEGA, 2008). 
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A unidade adotada para emergia é o emjoule, diferenciando da unidade Joule. Utilizam-se 

os emjoules solares – abreviados por sej – para expressar a emergia de materiais, 

combustíveis, serviços e outras fontes e no dizer de Agostinho (2009) “a emergia é uma 

medida dos processos globais requeridos para produzir algo, expressa em unidades de 

energia do mesmo tipo.” Quanto mais trabalho é feito para produzir algo, isto é, quanto mais 

energia é transformada, maior é a emergia utilizada para produzi-lo (BROWN; VIVAS, 

2005). 

 

Tabela 2.20 – SIMILARIDADES E DIFERENÇAS ENTRE ANÁLISE ENERGÉTICA E 
EMERGÉTICA DISCUTIDAS EM BROWN E HERENDEEN (1996) 
(a) Intensidade de Energia (da análise de energia incorporada) e Intensidade Emergética (da análise 
emergética) são conceitos análogos 
(b) Emergia é definida como a energia disponível de um tipo que é requerida para produzir alguma coisa. 
Diferentes tipos de energia (solar, potencial químico da chuva, combustíveis, eletricidade, etc.) são expressos 
em energia solar equivalente que é necessária para produzi-los. Energia Incorporada utiliza estritamente a 
energia do calor de combustíveis e não inclui a energia provinda do meio ambiente. Isso sugere que esse tipo 
de energia poderia ser incluído, mas não existe um método formal para incluí-lo, pois nenhuma intensidade de 
energia foi calculada para esse tipo de energia, e o fato de que a biosfera é um processo único com múltiplas 
saídas impede o uso do processo da matriz de inversão para seus cálculos. 
(c) A análise emergética inclui a mão-de-obra em todas as avaliações, pois considera que emergia é necessária 
para a realização do trabalho humano (alimento, infraestrutura, informação, etc.). A análise da energia 
incorporada rotineiramente não inclui o trabalho humano como uma entrada ao processo, mas pode fazê-lo. 
Quando essa entrada é considerada na análise de energia incorporada, seu resultado exprime somente uma 
pequena porcentagem do total de energia utilizado pelo sistema. 
(d) Na análise emergética, processos que possuem mais do que uma saída e que não podem ser decompostos 
em processos separados, requerem todos os mesmos fluxos emergéticos que entraram no sistema para a 
produção de cada saída. A análise de energia incorporada é realizada de uma maneira que é impossível 
contabilizar múltiplas saídas de um mesmo processo sem considerações adicionais. Assim, em processos com 
múltiplas saídas, cada um deles é decomposto em processos separados ou todas as saídas são consideradas 
como uma única saída. Outras maneiras seriam desconsiderar múltiplas saídas em favor de apenas uma ou 
utilizar critérios de alocação. 
(e) A análise energética não possui um princípio de otimização. O objetivo implícito dessa abordagem, 
frequentemente explícito na prática, é minimizar a entrada de energia convencional (fóssil) por unidade de 
produto, onde todas as outras partes do sistema permanecem inalteradas. A análise emergética é mais definida: 
a diretriz é consistente com o Princípio da Máxima Emergia1. A análise energética admira a atração intuitiva 
desse princípio, mas dúvidas surgem agora. Primeiro, a afirmação é ainda ambígua, e poderia ser melhorada 
através da substituição do termo a ser definido (máxima emergia) por outro (trabalho útil). Segundo, parece 
haver ambiguidade sobre a escala de tempo aplicável. 
(f) Mark Brown e Robert Herendeen acreditam que a análise emergética visa uma audaciosa e mais 
compreensiva síntese de interdependências que dirigem os sistemas ecológicos e econômicos do que a análise 
energética. A questão levantada pelos especialistas em energia é se as considerações da análise emergética, 
especialmente considerando a contabilidade de fluxos e cálculos de interdependência, são úteis e justificáveis. 
1 O termo “princípio da máxima emergia” já foi alterado e vem sendo usado como “princípio da máxima potência 
emergética”. A explicação detalhada desse princípio é fornecida a seguir. 
FONTE: Brown e Herendeen, 1996 apud Agostinho, 2009. 
 

A análise energética e a avaliação emergética são metodologias ainda vistas com reservas 

por parte da comunidade científica, seja na área econômica, o setor mais crítico, seja entre 

os praticantes das duas metodologias que geralmente discordam dos métodos para 

contabilizar, ou seja, sobre a álgebra dos métodos. É interessante o resumo elaborado por 

Agostinho (2009) do artigo produzido por Mark Brown, um dos expoentes da avaliação 

emergética, e Robert Herendeen, importante pesquisador da análise energética, em 1996. O 
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resultado desta contraposição não é conclusivo mas é elucidativo e é apresentado na tabela 

2.20. 

 

Como esta pesquisa utiliza principalmente a avaliação emergética, é importante concluir 

esta revisão com dois outros conceitos, o princípio da máxima potência emergética e a 

intensidade emergética juntamente com a linguagem sistêmica visual desenvolvida para 

apoiar a metodologia e desenvolver modelos. 

 

2.5.3.1 Diagramas de energia 
 

Em qualquer metodologia sistêmica a fase inicial de conhecer em detalhes o sistema em 

estudo e seus limites com os outros sistemas na circunvizinhança é crucial para qualquer 

estudo. Este aspecto já abordado na relação de modelagem e na metodologia de análise de 

ciclo de vida teve um cuidado especial por parte de Odum (1996) que desenvolveu símbolos 

para representar os sistemas através de diagramas sistêmicos, ou como foram chamados, 

diagramas de fluxo de energia e mais simplesmente diagramas de energia. Estes símbolos 

são apresentados em detalhe no apêndice B. 

 

Estes diagramas representam graficamente os fluxos que decorrem da hierarquia de energia 

que evoluiu produzindo os diversos estoques de energia, materiais, informação, etc. 

envolvendo todos os elementos da biosfera. Todos os analistas emergéticos utilizam estes 

símbolos para a produção dos estudos e para a publicação de artigos, o que ocorre também 

nesta pesquisa. 

 

2.5.3.2 Princípio da máxima potência emergética 
 

Lotka em 1922 sugeriu que as estruturas de realimentação auto catalíticas, representadas 

na figura 2.31 com os símbolos dos diagramas de energia, desenvolvem-se para fazer uso 

do máximo da potência, chegando a propor que esta seria a quarta Lei da Termodinâmica. A 

proposta foi abordada nos trabalhos de Odum (1996) argumentando que como todo 

processo tem parte da energia dissipada sob a forma de calor, uma estrutura autocalítica 

deve armazenar energia suficiente para se alimentar retroativamente, reforçando a energia 

de entrada. Odum concluiu que os sistemas que não tiverem esta capacidade estão fadados 

a desaparecer. 
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Esta capacidade está ligada aos recursos disponíveis, levando-se em conta todos os fluxos, 

entre eles materiais e informação. Para poder elaborar uma álgebra para a contabilidade 

emergética, Odum ampliou o princípio proposto por Lotka (1922), para o que chamou de 

princípio da máxima potência emergética utilizando o termo empower em lugar de power do 

princípio original. 

FIGURA 2.31 – ESTRUTURA DE RETRO-ALIMENTAÇÃO REPRESENTANDO O 
ESTOQUE E O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA 
 

Ulgiati et al. (2007, apud AGOSTINHO 2009) ofereceram uma revisão da definição para este 

princípio: 

 

“Sistemas que desenvolvem a maioria do trabalho útil com recursos de 

fluxos emergéticos pelo reforço do processo produtivo e superam 

limitações através da organização dos sistemas, irão prevalecer em 

competições com outros“ 

 

ou em outras palavras, 

 

”em padrões auto-organizados, sistemas desenvolvem aquelas partes, 

processos e relações que maximizam a potência emergética útil” 

 

Com a redução acelerada dos recursos não-renováveis como os combustíveis fósseis e 

minérios e com a exploração que pode levar à exaustão dos recursos renováveis, incluindo 

a água e a atmosfera, pelo consumo per capita em constante aumento e pelo crescimento 

da população, a eficiência no uso destes recursos pode não ser suficiente para que o laço 

auto catalítico se mantenha, pois nesta situação a eficiência se mantém pelo aumento da 

velocidade de obtenção dos recursos e não pelo aumento da disponibilidade. O consumo 

rápido por longo períodos não é uma estratégia vencedora para os sistemas evolutivos e 

adaptativos e deve ser trocada pelo aumento da eficiência global, produzindo radicalmente 

Emergia 
estocada 

Fonte 

Retro-alimentação 
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mais com os mesmos recursos para garantir sua sobrevivência (ULGIATI; BARGIGLI; 

RAUGEI, 2007, HAWKEN; LOVINS; LOVINS, 1997). 

 

2.5.3.3 Transformidade ou intensidade emergética 
 

Conforme Odum (2001 apud ORTEGA, 2008), “os sistemas da natureza e a humanidade 

são partes de uma hierarquia de energia universal e estão imersos em uma rede de 

transformação de energia que une os sistemas pequenos aos grandes e estes a outros 

maiores ainda.” 

 

Esta hierarquia – espécie de organização disposta em níveis – é uma característica de 

quase todos sistemas, notadamente os complexos, pois o sucesso de sua organização 

resulta da capacidade de transformar a energia, cujas formas constituem a hierarquia básica 

do Universo. A figura 2.32 mostra um diagrama construído para a hierarquia de um sistema 

utilizando os símbolos dos diagramas de energia. 

FIGURA 2.32 – DIAGRAMA PARA UM SISTEMA MOSTRANDO ETAPAS DE 
TRANSFORMAÇÃO DA ENERGIA E SUA CONVERGÊNCIA 
FONTE: Odum, 2001 
 

Neste diagrama destaca-se o processo de convergência da energia, ou sua concentração 

pelos processos de transformação que convertem energia de uma forma em outra, o que 

sugere que deve haver uma forma de expressar essa concentração, ou intensidade 

emergética. A proposta imediata seria estabelecer uma relação entre a quantidade de 

energia de uma forma necessária para produzir outra forma e que expressasse ao fim do 

processo o valor real de um produto, incorporando toda a “memória energética”. 
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As outras metodologias já abordadas definem a intensidade energética, mas como se viu, as 

definições não incorporam os processos de transformação naturais que produzem os 

recursos incorporados aos sistemas. Desta forma, além de estabelecer esta relação entre 

quantidades de energia, é conveniente ter uma forma de energia básica e comum aos 

processos globais de transformação. Assim, se utilizarmos as unidades de emergia 

expressas em joules solares (sej) que chegam a um processo de transformação e dividirmos 

pela energia resultante de outra forma, mais concentrada e de maior qualidade, expressa 

em joules (J) teremos uma relação que situa a forma de energia obtida dentro da hierarquia 

expressa em joules solares necessários para produzir outra forma de energia em joules, 

abreviadamente descrita por sej/J. A esta relação Odum (1996) deu o nome de 

transformidade e a definiu como segue: 

 

“Transformidade é a emergia solar requerida para fazer um joule de um 

serviço ou produto. Sua unidade é emjoule solar por joule (sej/J ou sej.J-1). 

A Transformidade solar de um produto é sua emergia solar dividida pela 

sua energia”. 

 

Além da transformidade existem outras duas formas de expressar a intensidade emergética, 

a Emergia Específica expressa em unidade de massa (sej/g ou sej/kg) e a Emergia por 

Unidade Monetária expressa em unidades monetárias (sej/$). 

 

A hierarquia da figura 2.32 pode ser representada de maneira simplificada como na figura 

2.33, agregando os componentes em cada nível. Note que a partir da esquerda  para a 

direita (figura 2.33a), o nível hierárquico vai do mais baixo para o mais alto através de uma 

cadeia de transformações de energia onde cada vez mais energia de uma forma é 

necessário para obter energia de outra forma, obtendo-se uma quantidade cada vez menor 

e mais concentrada de energia (figura 2.33b). Isto implica que se a radiação solar é tomada 

como medida para a intensidade emergética, a transformidade solar aumenta a cada nível 

na hierarquia (figura 2.33c). 

 

A cada transformação de energia mostrado na figura 2.33a, energia é perdida devido à 2ª lei 

da termodinâmica, mas a qualidade da energia remanescente aumenta em relação à 

energia da etapa anterior. 

 

 



90 

 

FIGURA 2.33 – HIERARQUIA DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA: a) DIAGRAMA DA 
CADEIA DE ALIMENTOS COM FLUXOS DE ENERGIA (*) PARA UM SISTEMA 
AQUÁTICO; b) ENERGIA DISPONÍVEL APÓS AS TRANSFORMAÇÕES; c) AUMENTO DA 
TRANSFORMIDADE EM CADA ETAPA 
(*) Fluxos médios diários 
FONTE: Odum e Odum, 2001 
 

Assim os indicadores básicos de qualidade da energia são as Transformidades, pois 

quantificam a convergência de energia nos produtos e processos e contabilizam a 

quantidade total de energia requerida para se obter alguma coisa: produto, serviço ou 

informação. Qualidade é uma propriedade do sistema, como discute-se sob o ponto de vista 

dos sistemas complexos, ou seja, uma escala absoluta de qualidade não pode ser 

estabelecida, decorrendo daí que uma medida de qualidade adequada só pode ser adotada 

após definir a estrutura e fronteiras do sistema. 

 

Por exemplo, qualidade como sinônimo de utilidade à economia humana é somente uma 

possível definição de qualidade, a “qualidade baseada no usuário”. Uma segunda 

possibilidade de definir qualidade é através da consideração de que a qualidade aumenta 

com o aumento das entradas: quanto mais energia investida em um produto, serviço, etc., 

maior a qualidade, a “qualidade baseada no doador” (Ulgiati e Brown, 2009 apud Agostinho, 

2009). 

 

Segundo estes mesmos autores “a Transformidade mede a convergência do trabalho da 

biosfera em processos e produtos dos ecossistemas, assim como oferece a oportunidade de 
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escalonar o ecossistema e suas partes fundada na energia requerida para desenvolvê-lo e 

mantê-lo.” 

 

A figura 2.34 mostra um diagrama sistêmico agregado da rede de transformações de 

energia da biosfera. Todos os componentes internos interagem e são requeridos por outros. 

Como resultado, a emergia total que dirige a biosfera (a soma da radiação solar, marés e 

calor interno da terra) é requerida por todos os processos dentro da biosfera, e assim a 

emergia associada a cada um deles é a mesma. 

FIGURA 2.34 – REDE DE TRANSFORMAÇÕES PARA OS PROCESSOS GLOBAIS 
FONTE: Brown e Ulgiati, 2004 
 

TABELA 2.21 – TRANSFORMIDADES SOLARES TÍPICAS 
Fonte de energia Transformidade (sej/J) 
  

Sol 1 
Energia cinética do vento 623 
Matéria orgânica 4.420 
Energia geopotencial em chuva dispersa 8.888 
Energia química em chuva dispersa 15.423 
Energia geopotencial em rios 23.564 
Energia química em rios 41.000 
Energia mecânica, ondas e marés 17.000 – 29.000 
Combustíveis 18.000 – 40.000 
Alimentos (verduras e grãos) 24.000 – 200.000 
Alimentos protéicos 1.000.000 – 4.000.000 
Serviços humanos 80.000.000 – 5.000.000 
Informação 10.000 – 10.000.000.000.000+ 
FONTE: Odum, 1987 

 

Depois de milhões de anos de auto-organização, as transformações das energias que 

dirigem a atmosfera, oceano e terra estão organizadas simultaneamente para interagir e 

contribuir mutuamente. Entretanto, o fluxo de energia necessária para cada processo interno 
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à biosfera é a soma da emergia das três fontes e equivale a 15,83E24 sej/ano e é chamado 

de baseline. Esse cálculo pode ser visto detalhadamente em Brown e Ulgiati (2004, p.335). 

 

A invenção de um modelo para qualquer sistema pode ser realizada com o apoio visual dos 

diagramas de energia. O conhecimento da hierarquia de energias dentro do sistema em 

estudo orienta a inclusão dos elementos que representam o sistema e auxiliam na 

determinação dos seus limites. A evolução dos modelos no tempo necessita de esforço 

técnico e científico intenso e do apoio de computadores e bancos de dados mais completos, 

no entanto, podem ser feitas simulações de situações específicas no futuro com a 

proposição de cenários alternativos para o modelo obtido. Nesta pesquisa a elaboração dos 

cenários baseia-se no relatório especial para cenários de emissões – SRES em inglês 

(Special Report on Emission Scenarios) – tal como apresentados pelo IPCC em 2007 (IPCC, 

2007A, 2007B). 

 

2.6 CENÁRIOS 
 

Entre propostas de cenários possíveis e abordados por Odum e Odum (2001) em sua obra 

“A Prosperous Way Down” e os cenários estudados pela ONU no âmbito do Painel 

Intergovernamental para Mudanças Climáticas - IPCC (IPCC, 2007A, 2007B) e a Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio (MEA, 2005), discutida por Agostinho (2009), foi feita a opção pela 

proposição dos cenários com base no Relatório Especial dos Cenários da Emissões, 

publicado pelo IPCC em 2007, já que os cenários oferecem narrativas que se adequam ao 

sistema em estudo, como se mostra. 

 

De acordo com Dow e Downing (2007, apud AGOSTINHO, 2009) “quando a nossa visão do 

futuro é incerta, usamos o termo cenário para descrever uma alternativa possível, com base 

em um conjunto de pressupostos sobre as forças causais e suas interações. Os cenários 

não são nem previsões nem prognósticos, e às vezes se baseiam em roteiros narrativos”. 

 

Na publicação de 2007 os cenários possíveis em relação às emissões são descritos pelo 

Grupo de Trabalho II para inclusão no 4º Relatório do IPCC. Estes cenários servem de base 

na implantação de políticas sobre emissões e suas consequências nas mudanças 

climáticas. A figura 2.35 foi reproduzida a partir deste relatório e é acompanhada de uma 

descrição dos cenários ali mostrados, conforme Agostinho (2009). 
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(a) O Cenário A1 descreve um mundo futuro com crescimento econômico 

muito rápido, com pico de população na metade do século e em seguida 

redução com avanço rápido das tecnologias atuais. O foco desse cenário é 

a convergência entre as regiões, a capacitação e aumento das interações 

culturais e sociais, com uma redução substancial das diferenças regionais 

da renda per capita. Esse cenário se desenvolve em três grupos que 

apontam direções alternativas da mudança tecnológica em relação ao 

sistema energético. Esses três grupos são: uso intensivo de combustíveis 

fósseis (A1F1); sem uso de combustíveis fósseis (A1T); equilíbrio entre 

todas as fontes (A1B). 

FIGURA 2.35 – RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS NARRATIVAS DOS 4 
CENÁRIOS PROPOSTOS PELO IPCC 
FONTE – IPCC, 2007A, 2007B 

 

(b) O Cenário A2 descreve um mundo heterogêneo, onde o foco é o 

fortalecimento e a preservação das identidades locais. O padrão de 

fertilidade nas regiões converge lentamente o que resulta em um contínuo 

aumento da população mundial. O desenvolvimento econômico é orientado 

regionalmente, o crescimento econômico per capita é mais fragmentado e 

vagaroso do que nos outros cenários. 
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Cenário A2 
 
Mundo: diferenciado 
Economia: regionalmente orientado, 
crescimento per capita menor 
População: crescimento contínuo 
Governança: autoconfiança com 
preservação de identidades locais 
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Cenário B1 
 
Mundo: convergente 
Economia: baseada em serviço e 
informação, crescimento menor que A1 
População: mesmo que A1 
Governança: soluções globais para 
sustentabilidade econômica, social e 
ambiental 
Tecnologia: limpa e eficiente 

Cenário B2 
 
Mundo: soluções locais 
Economia: crescimento intermediário 
População: crescimento contínuo com 
taxas mais baixas que  A2 
Governança: soluções locais para 
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Tecnologia: mais rápido que A2 e menos 
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(c) O Cenário B1 descreve um mundo convergente e com as mesmas 

características populacionais do Cenário A1, ou seja, tem seu pico 

populacional na metade do século e em seguida sua redução, mas 

diferencia-se devido às rápidas mudanças nas estruturas econômicas 

voltadas ao serviço e à informação, com reduções na intensidade do uso 

de materiais e uso de tecnologias limpas e eficientes. O foco desse cenário 

está voltado globalmente para a sustentabilidade econômica, social e 

ambiental, incluindo mais equidade, mas sem iniciativas climáticas 

adicionais. 

 

(d) O Cenário B2 descreve um mundo cujo foco está nas soluções locais 

para a sustentabilidade econômica, social e ambiental. A população 

aumenta com uma taxa menor que no Cenário A2, existem níveis 

intermediários de desenvolvimento econômico. Em relação às mudanças 

tecnológicas, é mais diverso quando comparado aos cenários B1 e A1. 

Esse cenário está orientado à proteção ambiental e equidade social, 

focado aos níveis locais e regionais.  

 

Estes cenários são utilizados para obter indicadores do modelo proposto e mostrar 

comparativamente os resultados em relação à situação inicial. Uma última revisão se faz 

necessária para que o modelo proposto seja validado. 

 

2.7 PROPOSTA DE MODELO PARA O SISTEMA 
 

Na figura 2.36 propõe-se um modelo para um sistema de reciclagem de embalagens de 

polietileno no pós-consumo, mostrando a representação complexa, mas não 

necessariamente mais complicada, do mesmo sistema mostrado na figura 2.29, construído 

com a técnica dos diagramas de energia. 

 

Esta proposta é sólida sob o ponto de vista sistêmico tanto para a metodologia de análise do 

ciclo de vida como para as avaliações energética e emergética. No entanto, a 

fundamentação científica sob o ponto de vista dos sistemas complexos deve ser 

complementada, o que é feito com base nas argumentações de Giampietro (2000) a seguir. 
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2.7.1 Reconstrução do modelo 
 

A estabilidade de um sistema dissipativo complexo requer um relacionamento estável entre 

uma propriedade emergente e o contexto, o que significa a atribuição de funções aos 

elementos do nível inferior na estrutura permitindo que operem em um contexto associativo. 

Uma vez que a dinâmica do nível superior garanta a operação dos níveis inferiores desta 

maneira, as funções são expressas como uma propriedade emergente útil para o todo, 

estabilizando os laços auto catalíticos e garantindo o metabolismo do sistema 

(GIAMPIETRO, 2000).  
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FIGURA 2.36 – DIAGRAMA DE FLUXOS DE ENERGIA PARA A RECICLAGEM DE EMBALAGENS DE POLIETILENO PÓS-CONSUMO. 
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O sistema de embalagem pode ser estudado como um sistema dissipativo hierarquicamente 

aninhado, onde o conceito de holon5 pode ser aplicado aos elementos, reforçando a 

dualidade implícita na dupla natureza da parte e do todo. Em outras palavras, um sistema de 

embalagem é uma holarquia, uma hierarquia de estruturas dissipativas aninhadas. Estes 

sistemas são capazes de manter sua estrutura organizada através de um contínuo processo 

de dissipação de energia, de maneira a manter o metabolismo (GIAMPIETRO, 2000). 

 

As funções relacionais que ocorrem quando um sistema complexo se auto organiza 

implicam que a eficiência é atingida através da estabilidade no curto prazo e a 

adaptabilidade através da estabilidade no longo prazo. Isto sugere que tais sistemas devam 

ser analisados focando tanto o estado de regime permanente como o estado evolucionário, 

no curto e no longo prazo. 

 

Finalmente a percepção da natureza das restrições internas e externas, a dependência das 

rotas para as soluções vigentes e as características de eventos desconhecidos no futuro, 

são itens críticos para a definição do modelo. Em seu documento Giampietro (2000) discute 

o filtro triádico6 para lidar com os sistemas hierárquicos. 

 

Nível Focal  escolha da janela espaço-tempo 

Nível Superior  conjunto de restrições para o nível focal 

Nível Inferior  condições iniciais para a dinâmica sob estudo 

 

Estes níveis são mostrados em um diagrama de fluxos de energia ampliado para o sistema 

de embalagem de polietileno na figura 2.37, incluindo a reciclagem de embalagens pós-

consumo. Nele se veem tanto os níveis dos elementos como o relacionamento entre os 

subsistemas que estão na circunvizinhança do sistema. Mostram-se também fluxos, 

retroalimentações e laços auto catalíticos, ao lado de estoques e fontes de recursos em 

forma de energia e material. 

 

                                                        
5 Hólon (em grego: λον, hólon forma neutra de λος, holos "todo") é algo que é simultaneamente 
um todo e uma parte. A palavra foi cunhada por Arthur Koestler em seu livro The Ghost in the 
Machine (1967, p. 48). A palavra é uma combinação do "holos", que em grego siginifca todo, com o 
sufixo "on" que, como em próton ou nêutron, sugere uma partícula ou parte. O hólon, então, é uma 
parte-todo. É um ponto nodal em uma hierarquia que descreve a relação entre as entidades que são 
o todo completo e independente e entidades que são vistas como outras partes dependentes. 

6 adj. Que pertence a uma tríade, tríada ou trindade. Que diz respeito a uma tríade. 
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Como foi declarado nos objetivos deste trabalho, o modelo desenvolvido é utilizado na 

avaliação de cenários, implicando na busca de uma metodologia baseada em fundamentos 

que permitam desenvolver uma métrica voltada à comparação universal dos resultados 

obtidos. Em complemento, a adoção de uma unidade de medida básica para energia e 

materiais, que possa ser aplicada a todas as instâncias, se torna impositiva. 

 

A metodologia da análise emergética, com a introdução do conceito de EMERGIA – escrito 

com “m” mesmo – une a linguagem visual dos diagramas de energia à aplicação do princípio 

da hierarquia de energia, introduzindo a definição de emergia como uma medida da riqueza 

real, válida para todas as escalas e transformações. Esta metodologia permite a obtenção 

de índices adequados para a comparação de processos, sistemas e cenários. Os 

fundamentos desta metodologia são apresentados no capítulo 3 a seguir, juntamente com 

as outras metodologias para análise energético-ambiental já descritas na seção 2.5 deste 

capítulo. 
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FIGURA 2.37 – DIAGRAMA SISTÊMICO PARA EMBALAGENS DE POLIETILENO COM ROTAS DE PÓS-CONSUMO 
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3 METODOLOGIA 
 

Tudo vale a pena se a alma não é pequena... 

 

Fernando Pessoa 

 

A análise de uma pesquisa requer que seja definida uma questão central a ser respondida e 

as teorias adequadas que se utilizam para respondê-la. De acordo com as normas de 

metodologia consagradas pela ciência devem ser definidas em seguida as técnicas de 

investigação assim como o tipo de exploração que será executado e, finalmente, os 

métodos de inferência como se mostra no esquema da figura 3.1 (FORD, 2000). 

 

 

FIGURA 3.1 – ESTRUTURA ANALÍTICA PARA A PESQUISA 
FONTE: Ford, 2000 
 

Já o processo de síntese necessita um conjunto de decisões ordenadas para a validação 

da(s) hipótese(s) formulada(s). Deve-se inferir como os dados determinam o destino de um 

postulado; o que esta decisão significa para a estrutura da teoria vigente e o que, por sua 

vez, significa para a generalidade da teoria. A figura 3.2 mostra os contrastes entre as 

estruturas de análise e síntese (FORD, 2000). 

 

A evolução do método científico é mostrada amplamente na literatura com pequenas 

variações e pode ser exposta de maneira concisa para servir de base à escolha do conjunto 

deles que dão suporte a esta pesquisa. Para esta exposição recorreu-se a diversos autores 

com trabalhos sobre a metodologia científica (OLIVEIRA, 2000; GIL, 1999, 1996; LAKATOS 

et al., 1993; POPPER, 1993; FEYERABEND, 1977). 

Definir a 
questão a ser 
respondida 

Definir a 
TEORIA 

a ser utilizada 

Definir a técnica 
de investigação 
a ser utilizada 

Definir as 
medições que 
serão feitas 

Definir como 
serão feitas 

as inferências 

ANÁLISE 

SÍNTESE 

DADOS 



101 

 

FIGURA 3.2 – ESTRUTURA DE SÍNTESE PARA A PESQUISA. 
FONTE: Ford, 2000 
 

No período clássico da ciência destacam-se os métodos experimentais de Galileu Galilei e 

de seu contemporâneo Francis Bacon, ambos críticos dos aristotélicos; um por considerar 

que as leis gerais que regem os fenômenos devem substituir o conhecimento da essência 

íntima das substâncias e outro por considerar que o método de dedução formal utilizando a 

abstração e o silogismo não propicia o conhecimento completo do universo (MORESI, 

2003). São estes métodos clássicos tipicamente indutivos. No mesmo período surge o 

método dedutivo de Descartes na obra Discurso sobre o Método, onde a razão é o princípio 

absoluto do conhecimento humano na busca da certeza. 

 

Atualmente o método científico pode ser considerado a teoria da investigação (BUNGE, 

1980 apud MORESI, 2003) que se vale das seguintes atividades para alcançar seus 

objetivos: 
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– Invenção de novas idéias; 

– Obtenção de uma solução; 

– Investigação das consequências da solução obtida; 

– Prova (comprovação); 
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No dizer de Moresi (2003) a adoção de métodos de maneira complementar amplia as 

possibilidades de sucesso para a pesquisa: 

 
“Na era do caos, do indeterminismo e da incerteza, os métodos científicos andam com 

seu prestígio abalado. Apesar da sua reconhecida importância, hoje, mais do que nunca, 

se percebe que a ciência não é fruto de um roteiro de criação totalmente previsível. 

Portanto, não há apenas uma maneira de raciocínio capaz de dar conta do complexo 

mundo das investigações científicas. O ideal seria empregar métodos, e não um método 

em particular, que ampliem as possibilidades de análise e obtenção de respostas para o 

problema proposto na pesquisa.” 

 

Embora a evolução dos métodos clássicos tenha legado os métodos indutivo e dedutivo, 

outros métodos podem ser utilizados de maneira concorrente para que a finalidade da 

pesquisa se concretize. Um sumário dos métodos mais reconhecidos serve de apoio a esta 

tomada de decisão. O resumo a seguir foi transcrito de uma publicação organizada por 

Eduardo Moresi em 2003. 

 

Método dedutivo 

 

Método proposto pelos racionalistas Descartes, Spinoza e Leibniz que 

pressupõe que só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro. O 

raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas. Por 

intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de análise do 

geral para o particular, chega a uma conclusão. Usa o silogismo, construção 

lógica para, a partir de duas premissas, retirar uma terceira logicamente 

decorrente das duas primeiras, denominada de conclusão (GIL, 1999; 

LAKATOS; MARCONI, 1993). 

 

Método indutivo 
 

Método proposto pelos empiristas Bacon, Hobbes, Locke e Hume. Considera 

que o conhecimento é fundamentado na experiência, não levando em conta 

princípios preestabelecidos. No raciocínio indutivo a generalização deriva de 

observações de casos da realidade concreta. As constatações particulares 

levam à elaboração de generalizações (GIL, 1999; LAKATOS; MARCONI, 1993). 
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Método hipotético-dedutivo 

 

Proposto por Popper consiste na adoção da seguinte linha de raciocínio: 

“quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são 

insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar 

explicar a dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas ou 

hipóteses". 

 

Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser 

testadas ou falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências 

deduzidas das hipóteses. “Enquanto no método dedutivo se procura a todo custo 

confirmar a hipótese, no método hipótetico-dedutivo, ao contrário, procuram-se 

evidências empíricas para derrubá-la” (GIL, 1999, p.30). 

 

Método dialético 

 

Fundamenta-se na dialética proposta por Hegel, na qual as contradições se 

transcendem dando origem a novas contradições que passam a requerer 

solução. É um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. 

Considera que os fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, 

político, econômico, etc. Empregado em pesquisa qualitativa (GIL, 1999; 

LAKATOS; MARCONI, 1993). 

 

Método fenomenológico 

 

Preconizado por Husserl, o método fenomenológico não é dedutivo nem indutivo. 

Preocupa-se com a descrição direta da experiência tal como ela é. A realidade é 

construída socialmente e entendida como o compreendido, o interpretado, o 

comunicado. Então, a realidade não é única: existem tantas quantas forem as 

suas interpretações e comunicações. O sujeito/ator é reconhecidamente 

importante no processo de construção do conhecimento (GIL, 1999; TRIVIÑOS, 

1992). Empregado em pesquisa qualitativa. 

 

Finalmente pode-se citar um trecho de Paul K. Feyerabend em sua obra Contra o método 

(1977), que foi escrita na expectativa de haver uma réplica a ser feita por Imre Lakatos, o 

que não acabou ocorrendo pela morte prematura deste filósofo da ciência, discípulo de Karl 
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Popper, em 1974. Nesta obra de caráter provocativo o autor advoga que o progresso 

também pode ocorrer através da anarquia. 

 

É claro, portanto, que a idéia de um método estático ou de uma teoria estática da 

racionalidade funda-se em uma concepção demasiado ingênua do homem e de 

sua circunstância social. Os que tomam do rico material da história, sem a 

preocupação de empobrecê-lo para agradar a seus baixos instintos, a seu 

anseio de segurança intelectual (que se manifesta como desejo de clareza, 

precisão, ‘objetividade’, ‘verdade’), esses veem claro que só há um princípio que 

pode ser defendido em todas as circunstâncias e em todos os estágios do 

desenvolvimento humano. É o princípio: tudo vale”. 

 

Concluindo, este trabalho adotou como método central a teoria da investigação em suas 

etapas como exposta acima (BUNGE, 1980 apud MORESI, 2003), e se vale dos demais 

métodos quando se tornam úteis para a situação apresentada, dentro da coerência da 

pesquisa. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 
 

Não digais: “Encontrei a verdade”. Dizei de maneira 

diferente: “Encontrei uma verdade”. 

 

Kalil Gibram Kalil, O Profeta 

 

É consenso – com mínimas variações – na comunidade científica, conforme se pode 

comprovar nos textos dos autores pesquisados, a seguinte estratificação para os tipos de 

pesquisa. 

 

Quanto a Finalidade 

Básica ou Fundamental 

Aplicada ou Tecnológica 

Quanto aos Objetivos 

Exploratória 

Descritiva 

Explicativa 
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Quanto aos Procedimentos 

Bibliográfica 

Documental 

Experimental 

Outros 

Quanto a Abordagem 

Qualitativa 

Quantitativa 

Quanto ao Local de Realização 

Campo 

Laboratório 

 

Retomando a questão central – Como se pode produzir e reciclar resinas de polietileno 

minimizando o uso de energia e materiais e diminuindo impactos ambientais? – o seguinte 

conjunto em relação aos critérios de pesquisa é justificado: 

 

– Em relação aos objetivos a pesquisa é aplicada, porque gera conhecimento sobre 

modelagem e processos de obtenção de índices sistêmicos que podem ser aplicados 

para a avaliação de problemas específicos. Trata de um sistema específico e seu 

ciclo de materiais e energia; 

– Esta pesquisa tem objetivo exploratório, pois se vale de uma abordagem sistêmica 

na busca de padrões emergentes de um sistema complexo adaptativo típico da 

sociedade humana: o sistema embalagem; 

– É utilizado um procedimento bibliográfico e documental, pois se baseia em 

referências específicas para os métodos de análise energética e emergética 

adotados, em publicações contendo dados de processos específicos de produção de 

polímeros e em bancos de dados específicos para as grandezas aplicáveis a este 

tipo de análise; 

– Finalmente a pesquisa tem a abordagem qualitativa por ser um estudo de caso, 

conforme se discute mais detalhadamente a seguir. 

 

A proposição de um modelo que descreva um processo, um evento ou as funcionalidades 

de um sistema assemelha-se a um estudo de caso, e é sob esta ótica que esta pesquisa é 

feita. Embora a modelagem dependa de dados para validação, por sua vez também gera 

dados quando o modelo permite exercícios de elaboração e avaliação de cenários. 
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A adoção desta sistemática direciona a pesquisa para a abordagem qualitativa, em 

detrimento da quantitativa, já que não se utilizarão técnicas estatísticas na análise de dados 

(OLIVEIRA, 2000), embora segundo Goode e Hatt (1968 apud OLIVEIRA, 2000) afirmem 

que “a pesquisa moderna deve rejeitar como falsa dicotomia a separação entre estudos 

qualitativos e quantitativos ou entre ponto de vista estatístico e não estatístico”, em virtude 

que a precisão das medidas não é importante e o que é medido continua a ser uma 

qualidade (OLIVEIRA, 2000). 

 
Por se tratar de uma modelagem sistêmica obtida por método específico, torna-se 

necessário verificar as implicações dos princípios da Teoria dos Sistemas Complexos na 

pesquisa qualitativa. Esta abordagem foi realizada por Patton (2002) e é resumida na tabela 

3.1, a seguir. 

 

TABELA 3.1 – PRECEITOS DA TEORIA DA COMPLEXIDADE (CAOS) E AS 
IMPLICAÇÕES NA PESQUISA QUALITATIVA 
 Preceitos e pressupostos do caos 

(GLEICK, 1987 apud PATTON, 2002). 
 Implicações para a pesquisa qualitativa 

em sistemas humanos (PATTON, 2002). 
 

     
 1. “Não linearidade significa que o ato de jogar 

o jogo implica em uma maneira de mudança 
nas regras (pg. 24)”. 

 1. A entrada do pesquisador no cenário pode 
fazer mais do que criar problemas de 
validação e credibilidade. A entrada do 
pesquisador pode torná-lo completamente 
diferente – e para sempre. 

 

 2. Uma borboleta batendo asas em Pequim 
pode afetar o clima em Nova Iorque – no 
próximo mês ou no próximo ano. O “Efeito 
Borboleta” tem um nome técnico: a 
dependência sensitiva das condições iniciais 
(p. 23). 

 2. Pequenos eventos instantâneos podem gerar 
diferenças críticas. A importância qualitativa 
não é dependente da magnitude quantitativa. 
“Pela falta de um prego..., perde-se uma 
guerra”. 

 

 3. Um sistema determinístico pode produzir 
muito mais que um comportamento 
periódico. Pode haver “desordem selvagem” 
entre “ilhas de estrutura.” “Um sistema 
complexo dá lugar à turbulência e à 
coerência ao mesmo tempo,” cada uma das 
quais é importante (p. 56). 

 3. Muita tentativas de análise qualitativa tentam 
trazer a ordem do caos, identificando padrões 
em meio ao ruído da complexidade humana. 
A Teoria do Caos sugere que se deve 
aprender a observar, descrever e avaliar a 
desordem e a turbulência sem forçar padrões 
para o caos genuíno e repleto de significado. 

 

 4. “Sistemas simples podem gerar coisas 
complicadas (p. 167)”. 

 4. Que presunções são levadas aos trabalhos de 
campo e de análise sobre simplicidade e 
complexidade? Não existem termos neutros. 

 

 5. “Um corpo saudável é caótico; quando o 
equilíbrio em biologia é alcançado você está 
morto (p 298)". 

 5. Como se pode observar e descrever um 
fenômeno em constante mudança sem impor 
uma estrutura estática através das fronteiras 
que se criam na tentativa de definir e 
compreender? 

 

 6. “As idéias de caos avançam de maneiras 
diferentes na escala coletiva e na escala 
individual por razões diferentes (p. 316)". 

 6. As implicações e significados da Teoria do 
Caos para a pesquisa qualitativa em 
contextos humanos ainda estão em 
desenvolvimento. 

 

FONTE: Patton, 2002. 
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Desta maneira, o método eleito para a pesquisa conforme explicitado anteriormente foi 

enriquecido com as informações constantes da tabela 3.2, em relação às estratégias de 

projeto, coleta de dados e análise sob o foco da pesquisa qualitativa. 

 

Para ratificar o tipo de pesquisa justificado acima, utiliza-se o esquema adaptado de Santos 

(2002) e reproduzido na figura 3.3 abaixo. 

FIGURA 3.3 – TIPOS DE PESQUISA APLICADOS A ESTE ESTUDO 
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TABELA 3.2 – TEMAS DA PESQUISA QUALITATIVA 
   

 Estratégias de Projeto  
     

 1. Pesquisa naturalista  Estudar situações do mundo real quando se desenvolvem naturalmente; sem manipulação e sem controle; abertura a tudo o que emergir (ausência 
de restrições predeterminadas sobre os resultados). 

 

     

 2. Flexibilidade do 
projeto emergente 

 Abertura para adaptação da pesquisa quando a compreensão se aprofundar e/ou houver mudança na situação; o pesquisador evita se restringir a 
projetos rígidos que eliminam a capacidade de resposta e aceita novos caminhos de descoberta à medida que emergem. 

 

     

 3. Amostragem 
intencional 

 Casos para estudo (e.g., gente, organizações, comunidades, culturas, eventos, incidências críticas) são selecionados por serem “ricos em 
informação” e esclarecedores, ou seja, oferecem manifestações úteis sobre o fenômeno de interesse. A amostragem, então, é destinada à 
percepção sobre o fenômeno, não para a generalização empírica de uma amostra da população. 

 

   

 Estratégias para coleta de dados e trabalho de campo  
     

 4. Dados qualitativos  Observações que resultem em descrição sólida e detalhada; investigação em profundidade; entrevistas que capturem citações diretas das 
perspectivas e experiências das pessoas; estudos de caso; revisão cuidadosa de documentos. 

 

     

 5. Experiência pessoal e 
compromisso 

 O pesquisador tem contato direto e se aproxima de pessoas, situações e fenômenos sob estudo; as idéias e experiências pessoais do pesquisador 
são uma parte importante da investigação e críticas para a compreensão do fenômeno. 

 

     

 6. Neutralidade 
empática e atenção 

 Uma postura empática ao entrevistar propicia a compreensão vicária sem julgamento (neutralidade), mostrando abertura, sensibilidade, respeito, 
consciência e capacidade de resposta; em observação significa estar inteiramente presente (atenção). 

 

     

 7. Sistemas dinâmicos  Atenção ao processo; assumir a mudança em andamento, seja o foco em um indivíduo, uma organização ou toda uma cultura; portanto, consciente 
e atento à dinâmica do sistema e da situação. 

 

 Estratégias de análise  
     

 8. Orientação para caso 
único 

 Assumir que cada caso é especial e ímpar; o primeiro nível de análise está em ser verdadeiro, respeitar e capturar os detalhes dos casos sob 
estudo; análise cruzada de casos segue e depende da qualidade de estudos de casos individuais. 

 

     

 9. Análise indutiva e 
síntese criativa 

 Imersão nos detalhes e especificidades dos dados para encontrar padrões importantes, temáticas e inter-relacionamentos; iniciar com exploração e 
então confirmação; guiar-se por princípios analíticos mais do que por regras; encerrar com uma síntese criativa. 

 

     

 10. Perspectiva holística  O fenômeno global sob estudo deve ser compreendido como um sistema complexo que é mais que a soma de suas partes; focar nas 
interdependências complexas e na dinâmica do sistema que não pode ser significativamente reduzido a algumas variáveis discretas e a relações 
lineares de causa-efeito. 

 

     

 11. Sensibilidade ao 
contexto 

 Colocar os resultados no contexto social, histórico e temporal; ter um cuidado maior, ainda duvidoso, com a possibilidade ou com o significado de 
generalizações no tempo e no espaço; enfatizar em contrapartida a análise comparativa cuidadosa de casos e extrapolar padrões para possível 
transferência e adaptação a novos contextos. 

 

     

 12. Voz, perspectiva e 
reflexividade 

 O (a) analista qualitativo (a) possui e é reflexivo (a) sobre voz e perspectiva próprias; uma voz confiável transmite autenticidade e credibilidade; 
como a objetividade plena é impossível e a pura subjetividade enfraquece a credibilidade, o foco do pesquisador deve estar no equilíbrio – 
compreendendo e descrevendo o mundo autenticamente em toda a sua complexidade, permanecendo auto analítico, politicamente consciente e 
reflexivo na consciência. 

 

     

FONTE: Patton, 2002. 
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3.2 DESCRIÇÃO DO MODELO 
 

A partir dos diagramas gerais de energia desenvolvidos na figura 2.36 e 2.37 e aplicando as 

hierarquias de decisão propostas no apêndice D, podem-se obter diagramas para um 

modelo que represente o sistema proposto e seja adequado para a avaliação de cenários. 

 

O diagrama da figura 3.4 pode ser aplicado para qualquer rota detalhada na hierarquia de 

decisão, ou ainda a combinação de duas ou mais rotas. Como as etapas utilizadas para a 

segmentação da hierarquia podem ser estendidas a qualquer tipo de material termoplástico, 

o desenvolvimento de modelagens para outros materiais e produtos da transformação de 

resinas termoplásticas depende apenas da disponibilidade de dados para as rotas em 

análise. 

 

Os produtos finais no diagrama citado incluem a resina, que pode ser utilizada em ciclo 

fechado como um dos componentes para produção de transformados para embalagens, e 

em ciclo aberto para a obtenção de outros produtos, como sacos plásticos para lixo, fitilhos, 

envoltórios, filmes encolhíveis, entre outros. A embalagem pós-consumo sem coleta seletiva 

é disposta em aterro sanitário como resíduo sólido, da mesma maneira que pode ocorrer 

com o material descartado durante a triagem. O descarte de material após triagem pode ser 

evitado, direcionando as embalagens não selecionadas para um processo de recuperação 

de energia através de incineração. 

 

Outra possibilidade de utilização do diagrama é a construção de um modelo paramétrico, 

seja para os produtos de saída, seja para as alternativas apresentadas na hierarquia de 

decisão. Situando-se os parâmetros escolhidos entre 0 e 1, sendo zero para a não 

ocorrência e 1 para aproveitamento total do produto final ou aplicação no processo 

escolhido, pode se obter não só cenários discretos, mas as variações contínuas dentro dos 

valores possíveis para os parâmetros, de maneira similar ao que foi apresentado por Song e 

Hyun (1999) para o polietileno tereftalato (PET). Nesta abordagem a obtenção do ponto 

ótimo, com minimização de resíduos e emissões e aumento da recuperação de materiais e 

energia, torna-se factível, considerando-se os limites tecnológicos. 
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FIGURA 3.4 – DIAGRAMA SISTÊMICO PARA EMBALAGENS DE POLIETILENO 
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3.3 MODELO PARA TRANSFORMADOS DE POLIETILENO 
 

O modelo obtido estuda a transformação, conversão, processamento – incluindo distribuição 

e pós-consumo – de transformados de polietileno, como se indicou nas figuras D.1 a D.4 do 

apêndice D. A opção por transformados de polietileno para embalagem se fez pela 

disponibilidade de dados e pela participação do polietileno no consumo aparente de resinas 

termoplásticas em 2010 no Brasil e no mundo. Para o Brasil a participação foi de 39% do 

total de resinas termoplásticas consumidas (ABIPLAST, 2011) e no mundo foi de 29% 

(PlasticsEurope, 2011A). Conclui-se que, dentre as poliolefinas, o polietileno tem consumo 

mais intensivo e este tipo de plástico representa um estilo de vida desenvolvido a partir dos 

anos 1930, como visto na introdução desta pesquisa. 

 

No Brasil este consumo foi de 5,92 milhões de toneladas, sendo então, 2,31 milhões de 

toneladas de resinas de polietileno. O segmento de embalagens tem a participação de 

50,3% na transformação de plásticos, ou seja, um consumo de mais de 2 milhões de 

toneladas de embalagens que serão descartadas após o uso do produto que protegem. 

Apenas 19,4% dos plásticos pós-consumo são recuperados pela reciclagem mecânica, já 

que não existem usinas de incineração no Brasil e a recuperação química é incipiente. 

 

Este modelo de análise sistêmica é validado conforme protocolo discutido em 3.11, com 

dados para a avaliação de energia, emergia e emissões. Para as emissões foca-se o dióxido 

de carbono (CO2) ou gás carbônico, um dos componentes dos gases do efeito estufa, cujo 

aumento na atmosfera é fator preponderante para o aquecimento global e mudanças 

climáticas a ele associadas (IPCC, 2007A, 2007B). Outra categoria de impacto que pode ser 

considerada é o potencial de acidificação. A figura 3.5 apresenta o modelo proposto. 

 

O principal recurso do sistema, designado por N, é a resina de polietileno, recurso não 

renovável com a produção preponderantemente suportada por combustíveis fossilizados, 

cujas matérias primas principais são a nafta, obtida do petróleo, e o gás natural, utilizados 

na obtenção do etileno como se mostrou na figura 2.7. 

 

Os recursos da economia, designados por S para serviços e mão-de-obra e M para 

materiais, também são majoritariamente suportados por combustíveis fossilizados. Como 

esta pesquisa tem por objetivo a apresentação de um modelo e sua validação, ela é restrita 

à análise para emergia, energia e emissões, e aplica somente os dados para materiais como 



112 

 

recursos da economia para o modelo proposto. A utilização de dados para serviços e mão-

de-obra pode ser aplicada de maneira similar, concomitantemente aos dados de materiais e 

energia, dependendo do escopo que seja definido para o estudo de sistemas aplicando este 

modelo. 

 

FIGURA 3.5 – DIAGRAMA SISTÊMICO PARA PRODUÇÃO E DISPOSIÇÃO DE 

EMBALAGENS DE POLIETILENO 
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ou incinerados – e os resíduos sólidos, são analisados sem considerar as interações 

posteriores, seja nos impactos ambientais oriundos da disposição dos resíduos sólidos e da 

incineração para recuperação de energia, seja na reinserção dos produtos no ciclo de 

materiais, tanto no ciclo aberto como no fechado, diminuindo o consumo de recursos não 

renováveis. A inclusão do ciclo fechado, da recuperação de energia e da utilização de 

resinas suportadas por recursos renováveis é discutida na secção 3.4 onde são propostos 

diagramas sistêmicos para os cenários considerados nesta pesquisa. 

 

Partindo do modelo proposto, as metodologias sistêmicas serão aplicadas para variáveis, 

índices e categorias de impacto, conforme se adequarem. Para tal se faz necessário definir 

cada um deles e demonstrar como os valores são transferidos para o modelo. 

 

A escolha de índices e grandezas e suas justificativas servem para validação do modelo 

com dados reais coletados em publicações, embora não haja a obrigatoriedade de fazê-lo, 

pois o modelo foi construído com base em metodologias já comprovadas e o que se mostra 

neste trabalho é que as avaliações sistêmicas podem ser feitas de forma simultânea para 

tantos parâmetros quanto as metodologias aceitem. 

 

Quando os dados não estão disponíveis, os valores adotados são justificados no apêndice E 

e discutidos no capítulo 4. As tabelas E 14 e 15 do apêndice E contém as notas para a 

memória de cálculo e para as referências das fontes de dados. 

 

 

3.3.1 Análise de ciclo de vida 
 

Na aplicação do modelo para estudos de ciclo de vida foram escolhidas duas categorias de 

impacto daquelas definidas nas publicações consultadas (CHEHEBE, 2001, EEA, 1997 e 

CURRAN, 1996), além do consumo de água. Como se utilizam as narrativas dos cenários 

para emissões do Relatório Especial dos Cenários de Emissões, uma das categorias é o 

potencial de aquecimento global – PAG – cuja sigla conhecida em inglês é GWP – Global 

Warming Potential. A outra categoria é o potencial de acidificação – PA – e em inglês AP – 

Acidification Potential, por terem sido obtidos dados para o ciclo de vida do polietileno até o 

pós-consumo. As definições de potencial de aquecimento global e acidificação foram 

extraídas de Agostinho (2009), que se baseou na publicação LCA da Agência Ambiental 

Européia (EEA, 1997), também consultada nesta pesquisa. 
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Potencial de aquecimento global (PAG) 

 
O efeito chamado de Aquecimento Global é o aumento da temperatura na camada baixa da 

atmosfera, que já é normalmente aquecida pela radiação solar. Esta radiação é 

parcialmente refletida pela superfície da Terra e volta para o espaço. A composição gasosa 

e o vapor de água da atmosfera é determinante para estabelecer quanto desta radiação é 

refletida e escapa da atmosfera e que parte desta radiação fica confinada na atmosfera 

produzindo o “efeito estufa”. Este efeito é causado por gases que correspondem a cerca de 

0,5% da composição do ar, sendo preponderante o dióxido de carbono (CO2) ao lado de 

outros gases (como o metano, CH4, dióxido de nitrogênio, NO2, clorofluorcarbonos, etc.). 

 

Estes gases, chamados de gases do efeito estufa (GEE) refletem a radiação infravermelha, 

o que eleva a níveis acima do normal a temperatura da atmosfera inferior (IPCC, 2007A, 

2007B). Duas consequências possíveis do efeito estufa são o derretimento das calotas 

polares, resultando na elevação do nível do oceano e mudanças de clima regionais. O 

potencial de aquecimento global ou efeito estufa é normalmente quantificado com o uso dos 

Potenciais de Aquecimento Global (GWP) para substâncias, obtendo o mesmo efeito que o 

CO2 na reflexão da radiação de calor e são expressos como CO2-equivalentes, isto é, seus 

efeitos são expressos relativamente ao efeito do CO2 (IPCC, 2007, EEA, 1997 apud 

Agostinho, 2009). Modelos para os GWP foram desenvolvidos pelo IPCC para um grande 

número de substâncias com valores para períodos de 20, 100 ou 500 anos sendo as mais 

comuns CO2, CH4, N2O, CFCs, HCFCs, HFCs, dentre outras. A estimativa do potencial de 

efeito estufa de um sistema ou processo pode ser feita através do cálculo do produto de 

uma quantidade de gases emitidos por quilograma de material produzido e o GWP dado em 

CO2-equivalente por kg de gás, somando-se todas as contribuições ao final (AGOSTINHO, 

2009, IPCC, 2007A, 2007B, CHEHEBE, 2002, EEA, 1997, CURRAN, 1996). Agostinho, 

2009 reproduziu a expressão matemática para este procedimento como:  

 

Efeito estufa potencial (kgCO2-equivalente) =  GWPIx Mi  Equação 1 

 

Neste estudo estima-se o potencial de efeito estufa para 100 anos considerando os 

seguintes coeficientes publicados em EEA (1997): CO2 = 1; CH4 = 25; N2O = 320. A 

conversão de CO2 para o CO e hidrocarbonetos liberados na atmosfera ocorre em pouco 

tempo, dias ou horas. As seguintes equações resultam nos coeficientes utilizados para 

ambos (CO = 1,6; Hidrocarbonetos = 3,1) (AGOSTINHO, 2009):  
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CO + (1/2) O2 <=> CO2 

(28 g CO tornam-se 44 g CO2, com uma razão de 44/28 = 1,6)  
 
CH2 + (3/2) O2 <=> CO2 + H2O 
(14 g de CH2 – assumindo como uma típica fórmula para hidrocarbonetos – torna-se 
44 g 
de CO2, com uma razão de 44/14 =3,1). 

 

Potencial de acidificação (PA) 
 
A liberação de prótons (H+) nos ecossistemas aquáticos ou terrestres é responsável pela 

acidificação, causando impacto em florestas pela interferência no crescimento de árvores e 

na acidificação de lagos, aumentando a mortandade da vida aquática. Nas regiões urbanas 

a chuva ácida causa prejuízos em edificações. As substâncias que causam a acidificação 

são aquelas que liberam principalmente íons de hidrogênio (H+) no meio ambiente. 

Considera-se que as seguintes as substâncias: SO2, NOx, NH3 e HCL, são as mais comuns 

para a ocorrência do efeito de acidificação, mas outras substâncias que possuem um efeito 

de liberar prótons devem ser consideradas (por exemplo outros componentes derivados de 

enxofre e ácidos). O potencial de acidificação (AP) pode ser estimado como SO2-equivalente 

ou moles de H+
 (EEA, 1997). O potencial de acidificação de um sistema ou processo pode 

ser estimado pela soma dos potenciais de acidificação da substância em análise através da 

simples equação (AGOSTINHO, 2009): 

 

Potencial de acidificação (SO2-equivalente) =  APix mi   Equação 2 

 

Para a estimativa do potencial de acidificação são considerados os seguintes coeficientes 

publicados em LCA (EEA, 1997): SO2 = 1; NOx = 0,88 (média entre NO2 = 0,7 e NO = 1,07). 

 

Intensidade de materiais: o recurso consumido selecionado foi a água, pois segundo o 

IPCC (2007A, 2007B) este será um dos recursos mais escassos dependendo da evolução 

dos cenários analisados. Os valores são obtidos diretamente dos inventários de ciclo de vida 

consultados e de artigos e publicações mencionados e referenciados nas tabelas do 

apêndice E. 

 

Sobre o recurso selecionado para esta análise convém citar trecho da argumentação feita 

por Cavalett (2008): 
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“O Método de Contabilidade de Intensidade de Fluxos de Materiais (MIF) 

(BARGIGLI; RAUGEI; ULGIATI, 2004, HINTERBERGER; STILLER, 1998, 

SCHMIDT-BLEEK, 1993;) busca avaliar a perturbação ambiental 

associada à retirada de fluxos materiais de seus caminhos ecossistêmicos 

naturais.” 

 

Quando disponíveis são incorporados dados do uso direto e indireto do recurso, mas para 

algumas operações não foram localizados dados, principalmente para o uso indireto, 

conforme se informa no capítulo 4. 

 

3.3.2 Análise de energia incorporada 
 

O parâmetro a ser avaliado neste caso é o RBE – Requerimento Bruto de Energia – da 

forma que foi discutido no capítulo 2 e pesquisado em publicações. O aspecto de uma 

tabela para esta análise é o que segue (tabela 3.3), em acordo com a forma geral dos 

estudos que se valem desta metodologia e incorporando as adaptações de Agostinho (2009) 

e Cavalett (2008). São importantes as observações de Cavalett (2008) sobre a utilização 

desta tabela, lembrando que esta análise contabiliza toda a energia comercial consumida, a 

energia intrínseca do item soma-se à energia consumida para torná-la disponível. As 

unidades adotadas podem ser massa, volume ou energia conforme observa Agostinho 

(2009). Finalmente deve se informar que é prática comum converter o petróleo equivalente 

em energia utilizando o fator de conversão de 41870000 J/kg para o valor calorífico de 1 kg 

de petróleo. Como ressalta Cavalett (2008), o indicador final obtido da conversão é chamado 

de Gross Energy Requirement – GER – ou Requerimento Bruto Energia – RBE – de uma 

unidade de massa de produto convertida para Joules equivalentes de petróleo ou tonelada 

equivalente de petróleo (tep) por unidade funcional (com 1 tep = 41,87 MJ/kg de petróleo). 

 

TABELA 3.3 – ASPECTO DE TABELA DE ENERGIA INCORPORADA 
Item 

Descrição 
Valor Unidade Intensidade 

Energética 
(MJ/unidade) 

Referência 
para cálculo 

de MJ/unidade 

Energia total 
Incorporada 

(RBE) 
  

1  
      

...  
      

...      
      

n      
      

 Energia total     
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Da mesma maneira pode se calcular as emissões tendo como referência o petróleo e 

adotando-se o valor padrão de emissões para 1 kg de petróleo: 3,22 kgCO2/kg de petróleo 

(ver seção 4.2.2). As informações de equivalentes de petróleo podem ser incorporadas à 

tabela com a adição de coluna específica para este fim. 

 

3.3.3 Avaliação emergética 
 

Os fatores que determinam a sustentabilidade de uma economia, segundo Brown e Ulgiati 

(2004) são a dependência dessa economia de emergia renovável local, do grau de 

dependência de emergia importada, e a carga total da atividade econômica no ambiente 

(BROWN; ULGIATI, 1997). 

 

Conforme já exposto, a ferramenta da avaliação emergética permite que após identificados 

e quantificados os fluxos que ocorrem em um sistema em uma mesma unidade, seja 

possível a elaboração dos índices apresentados no apêndice C. O procedimento aqui 

descrito e sumarizado por Ortega (2008) foi baseado em Odum (1996), Ulgiati e Brown 

(1998), Ortega et al. (2002) e Brown e Ulgiati (2004). O procedimento tem três etapas, como 

segue: 

FIGURA 3.6 – DIAGRAMA RESUMIDO DE UM SISTEMA 
FONTE: Ortega, 2008 
 

S2

R1

R2 N

R1 = energia solar, 
lunar e calor interno 
da terra (recursos 
renováveis diretos)

Albedo

Recursos 
renováveis da 
natureza
R = R1 + R2

M + S1

Infraestrutura e 
processamento

R2 = recursos 
renováveis da 
biosfera da 
região

N = fontes não 
renováveis da natureza: 
destruição do capital 
biológico local

Processo de 
fotossíntese

Y = I + F = emergia incorporada

Unidade de produção

Contribuições da natureza: I = R + N

S = S1 + S2 

F= M + S

Energia 
degradada

Erosão
Reposição

Controle
Bens 

humanos

Retro-alimentação (Feedback)
de bens e serviços comprados da 
economia urbana (basicamente 
não renováveis)

Pressões sociais
(valor ainda sem calcular)

Pressões sociais
(sem valorar)

Produtos 
vendidos

Perdas e 
desperdício 
(sem taxar)

Serviços 
ambientais 
(sem subsídio)

Soma (Ei) = produto total

E1

E2

E3

E4



118 

 

a) Elaboração do diagrama de fluxos de energia para o sistema em estudo 

utilizando os símbolos da linguagem visual proposta por Odum, como descrita no 

apêndice B. O diagrama sistêmico é desenvolvido a partir do diagrama da figura 3.4 

e se apoia nas hierarquias apresentadas no apêndice D para o sistema de 

embalagem. Os fluxos emergéticos são mostrados na tabela 3.4, com base na 

figura 3.6, reproduzida da figura C.2 do apêndice C: 

 

TABELA 3.4 – FLUXOS EMERGÉTICOS 
Fluxos emergéticos Descrição 
  

I: Contribuições da natureza 
R: Recursos naturais renováveis 
N: Recursos naturais não renováveis 

R + N 

F: Recursos da economia 
Materiais 

MR: Materiais renováveis 
MN: Materiais não renováveis 

Serviços 
SR: Serviços renováveis 
SN: Serviços não renováveis 

F = M + S 
M = MR + MN 
Materiais renováveis de origem natural 
Minerais, químicos, combustíveis, aço 
S = SR + SN 
Mão-de-obra suportada por fontes renováveis 
Outros serviços externos, taxas, seguros, etc. 

Y: Emergia total Y = I + F 
FONTE: Ortega, 2002 baseado em Odum, 1996, AGOSTINHO, 2009 
 

b) Construção da tabela de avaliação emergética seguindo o procedimento exposto 

no apêndice C. A tabela resultante é exemplificada na tabela 3.5, que contém uma 

coluna adicional em relação às tabelas tradicionalmente utilizadas, indicando a 

fração renovável sugerida por Ortega (2002) e adotada por Agostinho (2009). 

Existem divisões também para as linhas da tabela, permitindo obter os subtotais por 

grupo de entradas, o que facilita o cálculo dos índices emergéticos desejados. 

Tipicamente são utilizados quatro grupos de dados: recursos renováveis da 

natureza (R), recursos não renováveis da natureza (N), materiais da economia (M) 

e serviços da economia (S). A última linha apresenta a emergia total dos fluxos 

considerados no sistema (Y). 

 
TABELA 3.5 – ASPECTO DE UMA TABELA DE AVALIAÇÃO EMERGÉTICA 

Notas Fluxo 
energético 

Fração 
Renovável (*) 

Unidade Intensidade 
emergética 

Fluxo 
Emergético 

  

1 R: Recursos renováveis da natureza 
      
2 N: Recursos não renováveis da natureza 
      
3 M: Materiais     
      
4 S: Serviços     
      

 Y: Emergia total     
FONTE: Agostinho, 2009 que utilizou a coluna fração renovável (*) e utilizou valores obtidos 
por Ortega et al., 2002 e Cavalett et al., 2006 
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c) Cálculo dos índices de interesse do estudo, com base nas equações descritas no 

apêndice C e nos dados da tabela 3.5. A tabela 3.6 reproduz os dois índices 

utilizados neste estudo: a intensidade emergética ou transformidade solar (Tr) e a 

renovabilidade (%R), sendo este último apresentado também em sua definição 

modificada. 

 

TABELA 3.6 – ÍNDICES EMERGÉTICOS PARA O ESTUDO 
ÍNDICE EQUAÇÃO Descrição 
   

Transformidade solar (Tr) Y/R Razão entre a emergia total do sistema 
pela energia produzida 

   

Renovabilidade (%R) 100 x (R/Y) Razão entre os recursos renováveis da 
natureza pela emergia total do sistema 

   

Renovabilidade (%R*) 
modificado1 100 x (R+MR+SR)/Y 

Razão entre os recursos renováveis da 
natureza e da economia pela emergia total 
do sistema 

1 Ortega et al., 2002 
FONTE: Ortega, 2008 

 

3.4 CENÁRIOS CONSIDERADOS 
 

Os cenários para a obtenção de índices comparáveis entre si e com a situação presente 

consideram as seguintes alternativas: 

 

Cenário 1: Substituição de parte da resina PE produzida com matérias primas obtidas de 

recursos não renováveis por resina PE produzida com o suporte de recursos 

renováveis derivados do processamento do etanol da cana-de-açúcar. Este 

cenário se inspirou na narrativa do cenário A1, variação A1B (IPCC, 2007B). 

 

Cenário 2: Cenário 1 com a reintrodução intensiva da resina PE obtida na reciclagem 

mecânica, em ciclo aberto ao utilizá-la no processo para obtenção de novos 

transformados. A proporção de resina PE reprocessada que pode ser 

misturada à resina virgem deve obedecer aos limites da tecnologia atual, uma 

vez que o reprocessamento acelera o processo de termoxidação e interfere 

nas propriedades físicas do transformado obtido. Este cenário baseou-se na 

narrativa do cenário B2 (IPCC, 2007B). 

 

Cenário 3: Cenário 2 acrescentando a utilização do transformado descartado após a 

triagem em recuperação de energia por incineração; reintroduzindo-a no 
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sistema e evitando a geração de resíduo sólido. Este cenário baseou-se nas 

narrativas dos cenários B1 e B2 (IPCC, 2007B). 

 

Existe ao menos mais uma alternativa de cenário que considera o ciclo fechado para a 

resina e que depende da evolução da tecnologia, da governança e da articulação da 

sociedade para que a reciclagem química seja possível em escala e consiga reintroduzir no 

processo resinas com as mesmas propriedades das resinas virgens. Esta alternativa não foi 

considerada na pesquisa, pelo que acaba de se expor. 

 

Estes cenários estão apresentados no diagrama sistêmico da figura 3.7, que mostra fora dos 

limites do sistema atual a representação do processo de obtenção de polietileno a partir de 

etanol, principal componente para a fabricação da resina. Esta representação serve para 

que fique clara a fixação de parte do dióxido de carbono – CO2 – gerado nos processos em 

análise, pelo sistema de cultivo da cana-de-açúcar. 

 

3.5 USO COMBINADO DE METODOLOGIAS 
 

Transcreve-se a seguir, argumentação de Pereira (2008) sobre a utilização simultânea ou 

combinada de metodologias para a análise sistêmica de empreendimentos agrícolas, 

agroindustriais e puramente industriais, demonstrando as vantagens defendidas por este 

autor e amplamente compartilhada na literatura científica. 

 

“A ACV, tendo seu foco no impacto que a atividade produtiva causa no 

meio ambiente, não considera, entretanto, os trabalhos da natureza 

necessários para a produção deste bem. Já a metodologia emergética foca 

sua análise nos trabalhos da natureza sendo, no momento, deficiente na 

avaliação do impacto da atividade avaliada. 

 

As duas metodologias, análise emergética e análise de ciclo de vida, 

portanto, são complementares e sua fusão pode resultar em uma 

metodologia bastante poderosa na avaliação de processos produtivos 

agrícolas ou industriais. Este tipo de abordagem já vem sendo proposta 

por alguns pesquisadores. Bastianoni e Marchettini (1996) estudaram a 

produção de bioetanol de cana de açúcar e de uva usando uma 

combinação das duas metodologias. Concluíram que a avaliação 
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emergética complementa os resultados da análise de inventário da ACV, 

permitindo melhor compreensão dos sistemas produtivos. 

 

Ometto (2005) estudou a produção de álcool etílico hidratado utilizando o 

conceito de ciclo de vida aplicado a três metodologias de análise: EDIP 

(Environmental Development of Industrial Products), Exergia e Emergia e 

concluiu que os resultados baseados no EDIP apresentam as atividades 

de maiores potenciais de impacto ambiental sendo que as avaliações 

emergética e exergética são complementares pois indicam, 

respectivamente, a eficiência ecossistêmica e a eficiência termodinâmica 

do ciclo de vida de um produto. Desta forma permitem a incorporação da 

valoração dos serviços ambientais aos conceitos e avaliações da 

economia clássica. 

 

Hau e Bakshi (2004) reconhecem que a ACV, apesar de reconhecer os 

fluxos de recursos provenientes da Natureza, não é capaz de avaliar 

corretamente a importância que os ecossistemas, seus produtos e serviços 

têm para a sustentabilidade da atividade industrial. Propõem o uso da 

avaliação emergética para complementar a ACV, conforme o proposto por 

Bakshi (2000) a fim de se de obter os benefícios das duas metodologias na 

análise de processos industriais, pois estes sempre dependem de 

processos ecológicos para o fornecimento de recursos e absorção de 

emissões. 

 

Bargigli e Ulgiati (2003) utilizaram as duas metodologias, emergética e 

ACV, para avaliar a produção de aço e concluíram que o uso integrado das 

duas metodologias é vantajoso, pois permite avaliar o impacto do processo 

no sistema e seu custo energético real, possibilita o estudo mais completo 

dos sub-processos e, finalmente, avalia a eficiência emergética do sistema. 

 

Brandt-Williams e Fogelberg (2005), comparando a produção orgânica e 

convencional de leite, complementaram o estudo de ACV com a 

incorporação da avaliação emergética e concluíram que a associação 

destas metodologias permite análises mais completas e detalhadas, pois, 

além das categorias de impacto avaliadas pela ACV, também são 

incorporados os serviços da Natureza necessários para o suporte do 
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sistema. Os autores também salientam que a avaliação emergética permite 

comparações entre sistema, porque todos os fluxos são avaliados em uma 

mesma base (Joules de energia solar). Já o estudo de ACV, por si só, 

pode ser de difícil comparação visto que nem todas as etapas produtivas 

necessárias ao suporte da atividade do sistema sob avaliação são 

incluídas e, consequentemente, a ACV pode subestimar alguns impactos.” 
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FIGURA 3.7 – DIAGRAMA SISTÊMICO COM CENÁRIOS: RECURSOS RENOVÁVEIS, RECICLAGEM MECÂNICA E RECUPERAÇÃO DE ENERGIA 
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3.6 LIMITAÇÕES DO MÉTODO ESCOLHIDO 
 

Como já visto, as metodologias aplicadas são consolidadas na comunidade técnica e 

científica e suas peculiaridades são abordadas no capítulo 2. Cada uma tem suas limitações 

mas são complementares se aplicadas simultaneamente ou complementarmente e podem 

estar contidas parcialmente uma nas outras, com exceção da avaliação emergética que 

permite uma extensão de aplicação maior. 

 

O método proposto depende da existência de dados para validação do modelo, pois a 

produção de dados mudaria o foco de proposta de modelo desta pesquisa. Assim nem 

sempre foi possível obter dados de situações reais, o que não invalida o modelo, pois sua 

funcionalidade é verificada na análise de cenários, onde os valores para os dados são 

assumidos com base nas suas narrativas. 

 

A escolha de escalas de tempo curtas dentro da janela da civilização humana (1 ano) para 

validar o modelo indica que para avaliar um sistema tanto em regime permanente como num 

processo evolutivo de longo prazo, segundo as condições de simulação que se desejam ser 

utilizadas é necessário um esforço de pesquisa que transcende o que se propõe em uma 

dissertação. 

 

Tanto a análise do ciclo de vida como a avaliação emergética fundamentam-se em 

conceitos ditados pela ciência como foi discutido amplamente, no entanto, os praticantes 

destas metodologias são por vezes levados a utilizar procedimentos que não são ditados 

pela ciência, mas decorrem da prática e da sistematização das metodologias. Enquanto na 

ACV os critérios de alocação de energia e materiais são os procedimentos que dependem 

da experiência dos autores, na análise emergética a atribuição da parcela renovável de 

alguns recursos depende desta experiência. 

 

Neste estudo os critérios para as alocações na ACV foram devidamente justificadas com 

base em outros autores e no conhecimento deste autor sobre o sistema embalagem. Para 

as parcelas renováveis da avaliação emergética foram consultados os pesquisadores do 

LEIA – Laboratório de Ecologia e Informática Aplicada – da Faculdade de Engenharia de 

Alimentos da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, bem como o banco de 

dados desta entidade. 
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3.7 VARIÁVEIS DA QUESTÃO DA PESQUISA 
 

A adoção da metodologia emergética implica na utilização das variáveis inerentes a ela e 

apresentadas no capítulo 2 e nos apêndices, já que o conceito de emergia será adotado 

como medida da riqueza real, seja da natureza, seja antrópica. Em complemento são 

também inerentes as variáveis para a avaliação do ciclo de vida e para a análise energética. 

 

As variáveis do modelo sistêmico proposto são: 

 

Potencial de aquecimento global (PAG ou GWP em inglês) 

Potencial de acidificação (PA ou AP em inglês) 

Consumo de água (MIF) 

Energia incorporada (RBE) 

Transformidade (Tr) 

Renovabilidade emergética (%R) 

 

Cada uma delas é tratada em detalhes dentro deste capítulo 

 

3.8 FONTES DE DADOS 
 

Os dados utilizados nesta pesquisa são de fontes secundárias, pois se trata de estudo de 

caso para validação de modelo e são buscadas situações reais para analisar o 

comportamento deste modelo. Como esta pesquisa envolve a fase de pós-consumo de 

materiais de embalagem e seu fechamento de ciclo, os estudos de inventário de ciclo de 

vida para o polietileno e seus produtos não são suficientes para a validação do modelo 

proposto. Para cobrir esta lacuna, foram aproveitados dados de situações similares de 

estudos em outros países, uma vez que a tecnologia que suporta a transformação de 

resinas termoplásticas, a conversão de embalagens e a disposição de resíduos em aterros 

sanitários são similares ao que ocorre no Brasil. A diferença está no processo de 

incineração para recuperação de energia que ainda não é uma opção de reciclagem 

existente no Brasil, assim como a reciclagem química. 

 

Os dados de materiais e fluxos para a validação de um modelo poderão vir de qualquer 

fonte confiável e numa primeira pesquisa foram obtidos os dados da União Européia 

disponíveis no sítio www.plasticseurope.org, como já mencionado. Durante a coleta de 
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dados foram consultadas fontes de dados nacionais disponibilizadas pela ABIPLAST, 

ABIQUIM, Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente para que se valide o 

modelo com a realidade brasileira sempre que possível. 

 

A coleta de dados para a validação do modelo foi feita complementarmente em fontes 

secundárias como segue: 

 

– Inventário de Ciclo de Vida da indústria plástica da Europa – Ecoprofiles; 

– Banco de dados de inventário de materiais, energia e emissões de instituições e 

organizações como, por exemplo, ABIEF, ABRE, ABIQUIM, ABIPLAST, 

PLASTIVIDA, INSTITUTO DO PVC; 

– Banco de dados de análise emergética do LEIA – Laboratório de Engenharia 

Ecológica e Informática da Faculdade de Alimentos da Universidade de Campinas; 

– Estudos e artigos e teses sobre análise emergética do Centro para Política Ambiental 

da Universidade da Flórida em Gainesville; 

– Teses de mestrado e doutorado do LEIA, bem como artigos publicados por seus 

colaboradores; 

– Publicações científicas sobre as metodologias de análise sistêmica abordadas. 

 

Outras fontes foram utilizadas durante a evolução do trabalho oriundas da produção 

científica específica sobre análise emergética e análise de ciclo de vida e são devidamente 

citadas nas tabelas que apresentam a análise de dados. 

 

3.9 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

Not everything that can be counted counts, and not 

everything that counts can be counted. 

Albert Einstein 

 

Os dados foram coletados de publicações e entidades relacionadas ao plástico sem a 

utilização de questionários. A pesquisa nas publicações foi feita de forma intensiva e os 

dados foram arranjados segundo as categorias de impacto e grandezas que são 

introduzidas no modelo, conforme se discute em 3.3 e se detalha em 3.10 a seguir. 
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3.10 ANÁLISE DE DADOS 
 

Contra o positivismo que pára diante dos fenômenos e 

diz: “Há apenas fatos”, eu digo: “Ao contrário, fatos é o 

que não há; há apenas interpretações”. 

 

F. Nietzsche 

 

O escrutínio dos dados coletados foi realizado com base em dois pressupostos: por etapa 

ou função dentro dos limites do sistema e pela sua aplicabilidade à realidade brasileira. No 

segundo caso, quando não de dispôs de dados para a realidade brasileira, buscaram-se 

processos ou tecnologias similares ou idênticos a aqueles utilizadas no País. 

 

Como esta pesquisa aplica três metodologias de modo complementar, o arranjo dos dados 

em fases ou etapas e dentro das etapas é disposto em categorias compatíveis com as 

metodologias e que permitem cotejar os dados de forma direta. Assim o arranjo para as 

tabelas que compõem o apêndice E segue a seguinte hierarquia: 

 

Fases ou etapas: definidas pelos subsistemas componentes do sistema em estudo, como 

segue: 

 

Fase agrícola, fase industrial e distribuição de etanol; 

Rota petroquímica para produção de polietileno; 

Rota alcoolquímica para produção de polietileno; 

Polimerização do etileno em polietileno; 

Transformação e conversão do polietileno em embalagens; 

Envase e distribuição de produtos; 

Consumo e descarte de embalagens; 

Coleta, triagem e reciclagem de embalagens descartadas. 

 

Categorias: Dentro de cada fase ou etapa, as categorias escolhidas são: 

 

Entradas de matérias primas; 

Entradas renováveis da Natureza; 

Entradas não renováveis da Natureza 
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Entradas da economia (pode incluir materiais, mão de obra e serviços); 

Produtos e co-produtos (quando houver); 

Emissões aéreas para kgCO2equiv e kgSO2equiv 

 

Essa hierarquia está aninhada nas linhas da tabela e se mostrou consistente para a 

aplicação complementar das três metodologias. 

 

Para a fase agrícola são utilizados os dados obtidos de Pereira (2008) que realizou a 

avaliação do ciclo de vida combinada com a análise emergética para a produção e 

distribuição de etanol no Estado de São Paulo. Na ausência de dados, consultou-se 

Agostinho (2009) que em sua avaliação emergética para a Bacia Hidrográfica dos Rios 

Mogi-Guaçu e Pardo produziu dados para diversos produtos, incluindo a cana de açúcar e 

Cavalett (2008) que utilizou a avaliação emergética para realizar uma análise de ciclo de 

vida da soja no Brasil, abordando a produção de biodiesel, óleo de soja e farelo de soja, 

comparando dois métodos de cultivo para esta commodity. Estes dados estão reunidos no 

apêndice E, seção E.1. 

 

Os dados publicados por Boustead (2005) e complementados por PlasticsEurope (2011A, 

2010A, 2010B) cobrem a rota petroquímica de produção de polietileno e sua transformação 

em frascos pelo processo de moldagem por injeção até o portão da indústria. Estes dados 

representam a média de três indústrias e a tecnologia utilizada é a mesma do parque 

industrial brasileiro, embora devam ser feitos ajustes na matriz de energia, já que a 

participação da eletricidade através da hidrogeração no Brasil é muito diferente do 

continente europeu, assim como o uso da energia nuclear. A adaptação foi realizada com 

base na matriz energética brasileira divulgada através do Ministério de Minas e Energia 

(2011) em seu Balanço Energético Nacional, 2010. 

 

Não foram localizados dados para a rota alcoolquímica para a produção do polietileno. O 

autor fez as considerações para cobrir esta lacuna com base em empreendimentos similares 

e descritos em Agostinho (2009), Cavalett (2008) e Pereira (2008) e devidamente 

justificados nas notas que remetem à memória de cálculo e referências para cada linha da 

tabela. Os dados não obtidos abrangem as etapas de desidratação, purificação e reação do 

etanol para obtenção do etileno. A fase final de produção do polietileno utiliza dados de 

Boustead (2005) e PlasticsEurope (2011A, 2010A) inclusos na rota petroquímica discutida 

no parágrafo anterior. 
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As estimativas dos dados necessários para complementar os subsistemas da rota 

petroquímica são realizadas com base em Bastianoni et al. (2008), que produziram um 

estudo para as transformidades solares de combustíveis derivados do petróleo para uma 

refinaria na Itália e para o sistema de refinarias dos Estados Unidos, com dados econômicos 

para cinco refinarias da Baia de São Franciso. 

FIGURA 3.8 – PRINCIPAIS GRUPOS DE OPERAÇÕES INCLUÍDOS DENTRO DOS 
LIMITES DO SISTEMA PARA OS PROCESSOS DE CONVERSÃO. 
NOTA: As indústrias de produção de combustíveis alimentam todas as operações, mas as ligações 
foram omitidas no diagrama. 
FONTE: PlasticsEurope, 2010B 
 

Como os dados obtidos de PlasticsEurope (2010B) para o transformado de polietileno por 

moldagem por injeção abrangem desde a resina até o embarque de embalagens após a 

conversão, como mostra a figura 3.8 extraída da pg. 4 desta publicação, eles são utilizados 

para a fase de transformação e conversão de resinas. 

 

A empresa de consultoria Franklin Associates produziu em 2010 uma avaliação de ciclo de 

vida para o American Chemistry Council abrangendo a coleta e a reciclagem de resinas PET 

e PEAD oriundas de embalagens pós-consumo. O estudo considera sistemas de coleta 

similares aos brasileiros, por transporte rodoviário e sistemas de triagem para posterior 

reciclagem mecânica com os mesmos equipamentos apresentados na figura 2.25. Estes 

dados completam as fases de pós-consumo de embalagem envolvendo coleta, triagem e 

reciclagem. Para a avaliação emergética deste item, adotam-se os dados do curso de 
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reciclagem mecânica divulgado pela ABIEF (2004) para dimensionamento de uma unidade 

recuperadora e os investimentos associados, detalhados na seção E.1.8 do apêndice E. 

 

Em oposição aos dados completos para a coleta, triagem e reciclagem mecânica, duas 

fases apresentaram dificuldades na obtenção de dados e necessitam de considerações 

adicionais para que dados consistentes sejam introduzidos no modelo. Estas fases são 

envase e distribuição de produtos embalados e consumo e descarte de embalagens. Para 

elas serão consideradas somente os efeitos do transporte de embalagens para o envase e 

de produtos embalados até o consumidor. No capítulo 6, deixam-se sugestões para o 

preenchimento desta lacuna. 

 

Feitas estas considerações os dados são apresentados na forma exposta nas seções E.1 e 

E.2 do apêndice E. As tabela E.1 a E.13 expõem os dados coletados e os dados estimados 

enquanto as tabelas E.14 e E.15 organizam os dados brutos para os recursos por 

subsistema de cada rota – petroquímica e alcoolquímica – tanto para a avaliação emergética 

como para a análise energética. Os resultados são discutidos no capítulo 4. 

 

3.11 PROTOCOLO PARA VALIDAÇÃO DO MODELO 
 

Dois aspectos são discutidos para que se obtenha um protocolo confiável na validação do 

modelo. O primeiro se refere à aplicabilidade das metodologias sistêmicas utilizadas na 

modelagem de sistemas de embalagem. Trata-se de uma validação teórica. O segundo 

aspecto lida intrinsicamente com os resultados obtidos. Dizem respeito a isto a qualidade 

dos dados e a reprodutibilidade de resultados obtidos de outros pesquisadores. 

 

Em relação ao uso combinado das metodologias utilizadas neste estudo, o assunto foi 

adequadamente abordado por Pereira (2008), cuja argumentação foi reproduzida na seção 

3.5. A produção científica recente sobre avaliação e modelagem sistêmica é profusa e o uso 

das metodologias aqui abordadas já perduram por mais de duas décadas. Sob o ponto de 

vista da fundamentação teórica toda a discussão que este capítulo 3 encerra fornece lastro 

para a validação do modelo. 

 

Para a utilização dos dados pesquisados ou assumidos pelo pesquisador, pode-se propor 

um protocolo de validação, ficando a discussão mais aprofundada da robustez e da análise 
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de sensibilidade como sugestão para estudos futuros no capítulo 6. Considera-se que a 

validação do modelo deva passar por pelo menos duas etapas: 

 

– reprodução de um estudo e comparação do resultado com o de outros 

pesquisadores; 

– obtenção de um índice típico e conhecido utilizando o diagrama do sistema ou de um 

dos subsistemas que compõem o modelo proposto. 

 

Desta maneira, selecionou-se o modelo utilizado por Pereira (2008) para a produção de 

etanol e sua distribuição no Estado de São Paulo para ser reproduzido e validar a 

metodologia proposta. Os resultados obtidos são comparados e discutidos no capítulo 4. Já 

para a obtenção de um índice típico do sistema embalagem, selecionou-se a transfomidade 

da resina de polietileno reciclada mecanicamente em comparação ao valor obtido por 

Buranakarn (1998). Os resultados também são apresentados no capítulo 4. 

 

Finalmente, os valores dos demais indicadores que este estudo obtém são cotejados com 

os de outros autores quando possível. Quando não, procura-se comparar processos 

similares no capítulo 4. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. 

 

Durante a análise de dados, surgiu a necessidade de adotar critérios de alocação para as 

fases que geram coprodutos, pois constatou-se que a alocação na fase de triagem e 

reciclagem é imprescindível para que os cenários elaborados sejam corretamente 

analisados. O coproduto da fase agrícola é o bagaço de cana, utilizado dentro do próprio 

sistema para geração de energia e, portanto, não há alocação para ele conforme Pereira, 

(2008 pg. 110). Da mesma maneira, na fase de transformação da resina de polietileno as 

aparas que retornam ao processo também não tem alocação, pois trata-se de reprocesso e 

o material não sai do subsistema de transformação. Entretanto, na fase de triagem e 

reciclagem, que é crucial para a produção dos cenários discutidos, os coprodutos são 

alocados segundo o critério discutidos na seção 4.1. 

 

A seção 4.2 apresenta os resultados obtidos para o sistema ordenados por cada subsistema 

do modelo proposto: produção de etanol, produção de etileno, polimerização do polietileno, 

transformação e conversão, envase e distribuição, consumo e descarte, coleta de 

embalagens descartadas e triagem e reciclagem. Os resultados são apresentados para as 

rotas petroquímica e alcoolquímica e a discussão é feita para os sistemas completos, 

deixando os subsistemas e sua comparação como sugestão para estudos futuros. 

 

Na subseção 4.2.1 os índices emergéticos e transformidades selecionados por este estudo 

são calculados, assim como em caráter ilustrativo se apresentam os demais índices 

emergéticos. Também se faz a validação do modelo ao comparar os dados obtidos para o 

etanol e ao calcular a transformidade para a resina de polietileno reciclada, valor não 

encontrado em publicações recentes consultadas e encontrado em uma tese de doutorado 

da Universidade da Florida (BURANAKARN, 1998). 

 

Na subseção 4.2.2 são apresentados os cálculos para a análise de energia, consumo de 

materiais e emissões de CO2. Os valores para cada subsistema de cada rota são calculados 

individualmente, assim como para os sistemas completos. Compara-se ao final as duas 

rotas. 
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Os cenários são apresentados também para os sistemas completos na seção 4.3, embora o 

modelo permita com os dados brutos das tabelas E.14 e E.15 a análise dos cenários por 

subsistema, isto fica como outra sugestão para desenvolvimento de novas pesquisas.  

 

4.1 CRITÉRIOS PARA ALOCAÇÃO DAS ENTRADAS E DAS 

EMISSÕES 
 

A metodologia para os inventários de ciclo de vida (LCI em inglês) é majoritariamente uma 

prática padrão para os estudos nos Estados Unidos e na Europa. Grande parte desta 

metodologia é ditada pela ciência, os diagramas de fluxo e os balanços de materiais e 

energia são elementos chave para a aplicação desta metodologia. As decisões que levam à 

variabilidade nos estudo de ciclo de vida não são ditadas pela ciência e são basicamente a 

alocação de coprodutos, a reciclagem e a forma de incluir a energia incorporada nos 

estudos (CURRAN, 1996). 

 

Este estudo envolve principalmente coprodutos na etapa de coleta, triagem e reciclagem e 

os critérios adotados podem se basear em massa ou energia, pois não havendo a inclusão 

de dados econômicos para validar o modelo, o preço ou o valor de mercado dos coprodutos, 

que pode ser um dos critérios de alocação embora desencorajado por Curran (1996, cap. 2), 

não será utilizado. Além destes critérios ainda pode ser utilizada a estequiometria de uma 

equação química, teor de sólidos ou massa seca para produtos diluídos ou com grande 

quantidade de água e calor de reação como por exemplo na produção de olefinas. 

 

 

Até 2010 a origem das resinas de polietileno era exclusivamente da rota petroquímica e 

portanto, para o sistema atual somente recursos não renováveis – óleo cru e gás natural, 

entre outros – são utilizados, no entanto, para os três cenários analisados foi assumida a 

entrada de 20% em massa, de resina de polietileno originada da rota alcoolquímica, cuja 

produção teve início em setembro de 2010 no Brasil (BRASKEM, 2011). A capacidade de 

produção da unidade industrial que entrou em operação é de 200 x 103 t/ano, representando 

cerca de 3,4% do mercado de 5,96 x 106 t em 2010. A assunção de 20% para os cenários 

foi feita pelo autor para avaliar o impacto na renovabilidade do sistema. 

 

 



134 

 

No modelo proposto já existe um coproduto da reciclagem reinserido no sistema pela 

reciclagem mecânica com a recuperação de 19,4% em massa de embalagens de polietileno 

descartadas. Fica óbvio então que a alocação para os produtos da reciclagem mecânica 

deve ser feita pela massa. 

 

No estudo dos cenários, introduz-se a reciclagem energética, e como esta atividade 

recupera energia, o critério de alocação que se aplica é a energia, mas considerando que o 

conteúdo energético do polietileno é muito próximo do conteúdo energético da mesma 

massa de óleo combustível (PlasticsEurope, 2011A) é indiferente alocar por massa ou por 

energia. 

 

TABELA 4.1 – FATORES DE ALOCAÇÃO POR MASSA E ENERGIA PARA O SISTEMA 
ATUAL E PARA OS TRÊS CENÁRIOS PROPOSTOS 

Produto  Proporção massa/energia1  
    
Sistema atual    
    
Reciclagem    
Reciclagem mecânica  19,4%  
Resíduos sólidos  80,6%  
    
Cenário 1    
    
Reciclagem    
Reciclagem mecânica  19,4%  
Resíduos Sólidos  80,6%  
    
Cenário 2    
    
Reciclagem    
Reciclagem mecânica  30,0%  
Resíduos Sólidos  70,0%  
    
Cenário 3    
    
Reciclagem    
Reciclagem mecânica  30,0%  
Recuperação de energia  50,0%  
Resíduos sólidos  20,0%  
    

1Os cenários consideram 20% em massa de PE provenientes da rota alcoolquímica e 80% da petroquímica 
 

A este método de alocação se dá o nome de sistemas alocados, em contrapartida à 

alocação incremental, não aplicada neste estudo (CURRAN, 1996 cap. 2). Esta alocação 

leva à divisão dos recursos e emissões de forma proporcional, em porcentagem de massa, 

para cada produto considerado. A tabela 4.1 apresenta as alocações para o sistema atual e 

para os três cenários considerados. 
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4.2 EMISSÕES, ENERGIA E EMERGIA PARA EMBALAGENS DE 

POLIETILENO 
 

Após a análise do sistema representado na figura 3.4 e a introdução dos cenários 

representados na figura 3.7, primeira fase das metodologias adotadas, a segunda fase é 

realizada através das considerações apresentadas na seção E.1 do apêndice E, onde se 

mostra as assunções para a aplicação dos dados coletados e estimados. Os dados brutos 

para cada subsistema, tanto para a avaliação emergética como para a análise energética, 

são mostrados na seção E.2, nas tabelas E.14 e E.15. 

 

A seção E.3 do apêndice E apresenta a compilação dos valores de intensidade emergética 

(tabela E.16) e intensidade energética (tabela E.17) utilizados juntamente com os dados 

brutos nas memórias de cálculo desenvolvidas na seção E.4 para converter os fluxos em 

energia, massa ou unidade monetária. 

 

4.2.1 Avaliação emergética do sistema de embalagem de polietileno 
 

Os resultados da aplicação dos dados ao modelo são apresentados por subsistema de cada 

rota e para os sistema completos nas tabelas 4.3 a 4.13, como segue. Embora algumas 

operações sejam comuns às duas rotas, suas entradas, mesmo sendo dos mesmos 

materiais – etileno e polietileno, por exemplo – têm os conteúdos energéticos e índices de 

renovabilidade diferentes, devido à diferença na proporção entre recursos renováveis e não 

renováveis consumidos em cada rota. 

 

TABELA 4.2 – LISTA DAS TABELAS PARA AVALIAÇÃO EMERGÉTICA1 
ROTA PETROQUÍMICA  ROTA ALCOOLQUÍMICA  

Descrição Tabela  Descrição Tabela  
      

- -  Produção de etanol 4.8  
Produção de etileno 4.3  Produção de etileno 4.9  
Produção de polietileno 4.4  Produção de polietileno 4.10  
Transformação e conversão 4.5  Transformação e conversão 4.11  
Coleta, triagem e reciclagem 4.6  Coleta, triagem e reciclagem 4.12  
Total da rota petroquímica 4.7  Total da rota alcoolquímica 4.13  
1 Considerou-se somente o transporte para as fases de envase/distribuição e consumo/descarte. 
 

O sistema atual é analisado através da rota petroquímica enquanto a rota alcoolquímica é 

utilizada para compor os três cenários considerados. 
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TABELA 4.3 - AVALIAÇÃO EMERGÉTICA PARA PRODUÇÃO DE ETILENO – ROTA PETROQUÍMICA 

 Fluxos %R Dado Unidade Intensidade sej/ Emergia total (seJ) 

     Valor unidade Renovável Não Renov. Total 
          

 RENOVÁVEIS      1,16E+10 7,10E+09 1,87E+10 
          

4 Água (rio/canal) 100,0% 4,73E+03 J/kg.a 6,89E+04 J 3,26E+08 0,00E+00 3,26E+08 
6 Água (rede pública) 50,0% 2,03E+03 J/kg.a 1,85E+05 J 1,88E+08 1,88E+08 3,76E+08 
7 Água (mar) 100,0% 1,09E+04 J/kg.a 6,89E+04 J 7,49E+08 0,00E+00 7,49E+08 
8 Água (poço) 100,0% 5,79E-04 J/kg.a 1,10E+05 J 6,37E+01 0,00E+00 6,37E+07 
9 Água (s/especificação) 50,0% 1,26E+05 J/kg.a 1,10E+05 J 6,91E+09 6,91E+09 1,38E+10 
21 Turfa 100,0% 5,17E+04 J/kg.a 1,90E+04 J 9,83E+08 0,00E+00 9,83E+08 
23 Biomassa (turfa) 100,0% 1,31E+05 J/kg.a 1,90E+04 J 2,49E+09 0,00E+00 2,49E+09 

          

 NÃO RENOVÁVEIS      0,00E+00 3,29E+12 3,29E+12 
          

17 Petróleo cru 0,0% 3,88E+07 J/kg.a 5,40E+04 J 0,00E+00 2,10E+12 2,10E+12 
19 Gás natural 0,0% 2,50E+07 J/kg.a 4,80E+04 J 0,00E+00 1,20E+12 1,20E+12 

          

 MATERIAIS      4,11E+12 4,49E+12 8,60E+12 
          

13 Nitrogênio 0,0% 7,19E-02 kg/kg.a 6,38E+12 kg 0,00E+00 4,58E+11 4,58E+11 
19 Carvão 0,0% 1,09E+06 J/kg.a 4,00E+04 J 0,00E+00 4,37E+10 4,37E+10 
20 Carvão metalúrgico 0,0% 3,45E+03 J/kg.a 7,80E+04 J 0,00E+00 2,69E+08 2,69E+08 
22 Ar 0,0% 4,01E-01 kg/kg.a 0,00E+00 kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

24 Ferro 0,0% 2,05E-04 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 2,31E+09 2,31E+09 
25 Carbonato de cálcio 0,0% 1,99E-04 kg/kg.a 1,00E+12 kg 0,00E+00 1,99E+08 1,99E+08 
26 Cloreto de sódio 0,0% 4,92E-04 kg/kg.a 1,00E+12 kg 0,00E+00 4,92E+08 4,92E+08 
27 Eletricidade 85,6% 1,91E+07 J/kg.a 2,52E+05 J 4,11E+12 6,92E+11 8,90E+11 
28 Combustível fóssil 0,0% 2,35E+07 J/kg.a 9,21E+04 J 0,00E+00 2,16E+12 3,78E+12 
29 Outros combustíveis 0,0% 2,34E+07 J/kg.a 4,80E+04 J 0,00E+00 1,12E+12 1,03E+12 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% 1,99E-04 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 2,25E+09 2,25E+09 

          

 SERVIÇOS      7,02E+11 1,34E+12 2,04E+12 
          

54 Mão de obra industrial 38,0% 5,60E-01 U$/kg.a 3,30E+12 $ 7,02E+11 1,15E+12 1,85E+12 
56 Desp. administrativas (ind.) 0,0% 2,80E-02 U$/kg.a 3,72E+12 $ 0,00E+00 1,04E+11 1,04E+11 
58 Impostos e Taxas (industrial) 0,0% 2,49E-02 U$/kg.a 3,70E+12 $ 0,00E+00 9,20E+10 9,20E+10 

          

 Emergia total (seJ)      4,83E+12 9,13E+12 1,40E+13 

 Produção Etileno (kg)        1,00E+00 

 Transformidade (seJ/kg)        1,40E+13 

 %R*        34,58% 
 

RESUMO DOS FLUXOS EMERGÉTICOS PARA PRODUÇÃO DE ETILENO – ROTA PETROQUÍMICA 
 

I= Total da Natureza 3,31E+12 seJ 23,73% 

     R= Renováveis da Natureza 1,87E+10 seJ 0,13% 

     N= Não Renováveis da Natureza 3,29E+12 seJ 23,60% 

     F= Totais da Economia 1,06E+13 seJ 76,27% 

     M= Materiais 8,60E+12 seJ 61,62% 

     S= Serviços 2,04E+12 seJ 14,65% 

     Y= Totais = (I + F) 1,40E+13 seJ 100,00% 
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TABELA 4.4 - AVALIAÇÃO EMERGÉTICA DA PRODUÇÃO DE POLIETILENO A PARTIR DE ETILENO – ROTA PETROQUÍMICA 

 Fluxos %R Dado Unidade Intensidade sej/ Emergia total (seJ) 

     Valor unidade Renovável Não Renov. Total 
          

 RENOVÁVEIS      3,68E+09 7,95E+08 4,48E+09 
          

4 Água (rio/canal) 100,0% 4,19E+02 J/kg.a 6,89E+04 J 2,89E+07 0,00E+00 2,89E+07 
6 Água (rede pública) 50,0% 8,40E+02 J/kg.a 1,85E+05 J 7,77E+07 7,77E+07 1,55E+08 
7 Água (mar) 100,0% 3,89E+03 J/kg.a 6,89E+04 J 2,68E+08 0,00E+00 2,68E+08 
8 Água (poço) 100,0% 2,69E+01 J/kg.a 1,10E+05 J 2,95E+06 0,00E+00 2,95E+06 
9 Água (s/especificação) 50,0% 1,30E+04 J/kg.a 1,10E+05 J 7,17E+08 7,17E+08 1,43E+09 
21 Turfa 100,0% 5,17E+03 J/kg.a 1,90E+04 J 9,82E+07 0,00E+00 9,82E+07 
23 Biomassa (turfa) 100,0% 1,31E+05 J/kg.a 1,90E+04 J 2,49E+09 0,00E+00 2,49E+09 

          

 NÃO RENOVÁVEIS      0,00E+00 1,24E+12 1,24E+12 
          

17 Petróleo cru 0,0% 8,29E+05 J/kg.a 5,40E+04 J 0,00E+00 4,48E+10 4,48E+10 
18 Gás natural 0,0% 2,50E+07 J/kg.a 4,80E+04 J 0,00E+00 1,20E+12 1,20E+12 

          

 MATERIAIS      1,85E+12 3,29E+12 5,14E+12 
          

13 Nitrogênio 0,0% 7,19E-02 kg/kg.a 6,38E+12 kg 0,00E+00 4,59E+11 4,59E+11 
19 Carvão 0,0% 1,09E+06 J/kg.a 4,00E+04 J 0,00E+00 4,36E+10 4,36E+10 

20 Carvão metalúrgico 0,0% 5,19E+02 J/kg.a 7,80E+04 J 0,00E+00 4,05E+07 4,05E+07 
22 Ar 0,0% 1,42E-01 kg/kg.a 0,00E+00 kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
24 Ferro 0,0% 3,04E-05 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 3,43E+08 3,43E+08 
25 Carbonato de cálcio 0,0% 6,59E-05 kg/kg.a 1,00E+12 kg 0,00E+00 6,59E+07 6,59E+07 
26 Cloreto de sódio 0,0% 1,41E-04 kg/kg.a 1,00E+12 kg 0,00E+00 1,41E+08 1,41E+08 
27 Eletricidade 85,6% 3,59E+06 J/kg.a 2,52E+05 J 7,74E+11 1,30E+11 9,05E+11 

28 Combustível fóssil 0,0% 4,43E+06 J/kg.a 9,21E+04 J 0,00E+00 4,08E+11 4,08E+11 
29 Outros combustíveis 0,0% 4,41E+06 J/kg.a 4,80E+04 J 0,00E+00 2,11E+11 2,11E+11 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% 1,99E-04 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 2,25E+09 2,25E+09 
40 Etileno (insumo) 34,6% 1,00E+00 kg/kg.a 3,11E+12 kg 1,08E+12 2,03E+12 3,11E+12 

          

 SERVIÇOS      7,02E+11 1,34E+12 2,04E+12 
          

54 Mão de obra industrial 38,0% 5,60E-01 U$/kg.a 3,30E+12 $ 7,02E+11 1,15E+12 1,85E+12 

56 Desp. administrativas (ind.) 0,0% 2,80E-02 U$/kg.a 3,72E+12 $ 0,00E+00 1,04E+11 1,04E+11 
58 Impostos e Taxas (industrial) 0,0% 2,49E-02 U$/kg.a 3,70E+12 $ 0,00E+00 9,20E+10 9,20E+10 

          

 Emergia total (seJ)      2,56E+12 5,88E+12 8,43E+12 

 Produção Polietileno (kg)        1,00E+00 

 Transformidade (seJ/kg)        8,43E+12 

 %R*        30,31% 
 

RESUMO DOS FLUXOS EMERGÉTICOS DA PRODUÇÃO DE POLIETILENO A PARTIR DE ETILENO – ROTA PETROQUÍMICA 
 

I= Total da Natureza 1,25E+12 seJ 14,80% 
     

R= Renováveis da Natureza 4,48E+09 seJ 0,05% 
     

N= Não Renováveis da Natureza 1,24E+12 seJ 14,75% 
     

F= Totais da Economia 7,18E+12 seJ 85,20% 
     

M= Materiais 5,14E+12 seJ 60,96% 
     

S= Serviços 2,04E+12 seJ 24,24% 
     

Y= Totais = (I + F) 8,43E+12 seJ 100,00% 
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TABELA 4.5 - AVALIAÇÃO EMERGÉTICA PARA TRANSFORMAÇÃO E CONVERSÃO DE EMBALAGENS – ROTA PETROQUÍMICA 

 Fluxos %R Dado Unidade Intensidade sej/ Emergia total (seJ) 

     Valor unidade Renovável Não Renov. Total 
          

 RENOVÁVEIS      4,91E+12 4,91E+12 9,82E+12 
          

4 Água (rio/canal) 100,0% 4,84E+04 J/kg.a 6,89E+04 J 3,33E+09 0,00E+00 3,33E+09 
6 Água (rede pública) 50,0% 5,13E+04 J/kg.a 1,85E+05 J 4,75E+09 4,75E+09 9,49E+09 
7 Água (mar) 100,0% 5,22E+03 J/kg.a 6,89E+04 J 3,60E+08 0,00E+00 3,60E+08 
8 Água (poço) 100,0% 2,41E+03 J/kg.a 1,10E+05 J 2,65E+08 0,00E+00 2,65E+08 
9 Água (s/especificação) 50,0% 8,92E+07 J/kg.a 1,10E+05 J 4,90E+12 4,90E+12 9,81E+12 
          

 NÃO RENOVÁVEIS      0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
          

 MATERIAIS      3,61E+12 5,82E+12 9,43E+12 
          

27 Eletricidade 85,6% 8,65E+06 J/kg.a 2,52E+05 J 1,87E+12 3,14E+11 2,18E+12 
28 Combustível fóssil 0,0% 1,07E+07 J/kg.a 9,21E+04 J 0,00E+00 9,82E+11 9,82E+11 
28 Outros combustíveis 0,0% 1,06E+07 J/kg.a 4,80E+04 J 0,00E+00 5,10E+11 5,10E+11 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% 3,99E-05 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 4,51E+08 4,51E+08 
42 Polietileno (insumo) 30,3% 1,00E+00 kg/kg.a 5,27E+12 kg 1,75E+12 4,02E+12 5,76E+12 

          

 SERVIÇOS      7,02E+11 1,34E+12 2,04E+12 
          

54 Mão de obra industrial 38,0% 5,60E-01 U$/kg.a 3,30E+12 $ 7,02E+11 1,15E+12 1,85E+12 
56 Desp. administrativas (ind.) 0,0% 2,80E-02 U$/kg.a 3,72E+12 $ 0,00E+00 1,04E+11 1,04E+11 
58 Impostos e Taxas (industrial) 0,0% 2,49E-02 U$/kg.a 3,70E+12 $ 0,00E+00 9,20E+10 9,20E+10 

          

 Emergia total (seJ)      9,23E+12 1,21E+13 2,13E+13 

 Produção Embalagem (kg)        1,00E+00 

 Transformidade (seJ/kg)        2,13E+13 

 %R*        43,32% 
 

RESUMO DOS FLUXOS EMERGÉTICOS PARA TRANSFORMAÇÃO E CONVERSÃO DE EMBALAGENS – ROTA PETROQUÍMICA 
 

I= Total da Natureza 9,82E+12 seJ 46,11% 

     R= Renováveis da Natureza 9,82E+12 seJ 46,11% 

     N= Não Renováveis da Natureza 0,00E+0 seJ 0,00% 

     F= Totais da Economia 1,15E+13 seJ 53,89% 

     M= Materiais 9,43E+12 seJ 44.29% 

     S= Serviços 2,04E+12 seJ 9,60% 

     Y= Totais = (I + F) 2,13E+13 seJ 100,00% 
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TABELA 4.6 – AVALIAÇÃO EMERGÉTICA PARA COLETA E RECICLAGEM DE EMBALAGENS PÓS-CONSUMO – ROTA 
PETROQUÍMICA 

Fluxos %R Dado Unidade Intensidade sej/ Emergia total 
Valor unidade Renovável Não Renov. Total 

          
RENOVÁVEIS 2,06E+08 2,06E+08 4,11E+08 

          
6 Água (rede pública) 50,0% 2,22E+03 J/kg.a 1,85E+05 J 2,06E+08 2,06E+08 4,11E+08 

          NÃO RENOVÁVEIS 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

          
MATERIAIS 3,23E+12 1,09E+13 1,41E+13 

          
27 Eletricidade 85,6% 5,43E+05 J/kg.a 2,52E+05 J 1,17E+11 1,97E+10 1,37E+11 
28 Combustível fóssil 0,0% 6,70E+03 J/kg.a 9,21E+04 J 0,00E+00 6,17E+10 6,17E+10 
29 Outros combustíveis 0,0% 6,67E+05 J/kg.a 4,80E+04 J 0,00E+00 3,20E+10 3,20E+10 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% 6,77E-01 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 7,64E+12 7,64E+12 
43 Coleta no meio-fio (curb side) 50,0% 1,08E+00 kg/kg.a 2,58E+11 kg 3,11E+12 3,11E+12 6,22E+12 
44 Diesel (coleta) 0,0% 3,36E+05 J/kg.a 6,60E+04 J 0,00E+00 2,22E+10 2,22E+10 
45 Hdróxido de sódio 0,0% 2,70E-04 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 1,03E+08 1,03E+08 
46 Anti-espumante 0,0% 1,52E-03 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 5,78E+08 5,78E+08 
47 Umidificante 0,0% 5,70E-04 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,17E+08 2,17E+08 
48 Surfactante 0,0% 7,70E-04 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,93E+08 2,93E+08 
49 Limpador alcalino 0,0% 6,00E-05 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,28E+07 2,28E+07 

          SERVIÇOS 3,47E+11 2,85E+12 3,19E+12 

          
54 Mão de obra industrial 38,0% 2,77E-01 U$/kg.a 3,30E+12 $ 3,47E+11 5,66E+11 9,13E+11 
56 Desp. administrativas (ind.) 0,0% 3,08E-01 U$/kg.a 3,72E+12 $ 0,00E+00 1,14E+12 1,14E+12 
58 Impostos e Taxas (industrial) 0,0% 3,08E-01 U$/kg.a 3,70E+12 $ 0,00E+00 1,14E+12 1,14E+12 

          Emergia total (seJ) 3,57E+12 1,37E+13 1,73E+13 
Produção Resina Reciclada (kg) 1,00E+00 
Transformidade (seJ/kg) 1,73E+13 
%R* 
 

20,64% 
 
RESUMO DOS FLUXOS EMERGÉTICOS PARA COLETA E RECICLAGEM DE EMBALAGENS PÓS-CONSUMO - ROTA PETROQUÍMICA 

 
I= Total da Natureza 4,11E+08 seJ 0,002% 

     R= Renováveis da Natureza 4,11E+08 seJ 0,002% 

     N= Não Renováveis da Natureza 0,00E+00 seJ 0,000% 

     F= Totais da Economia 1,73E+13 seJ 99,998% 

     M= Materiais 1,41E+13 seJ 81,542% 

     S= Serviços 3,19E+12 seJ 18,456% 

     Y= Totais = (I + F) 1,73E+13 seJ 100,000% 
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TABELA 4.7 – AVALIAÇÃO EMERGÉTICA PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO – ROTA PETROQUÍMICA 

 Fluxos %R Dado Unidade Intensidade sej/ Emergia total (seJ) 

     Valor unidade Renovável Não Renov. Total 
          

 RENOVÁVEIS      5,32E+12 5,31E+12 1,06E+13 
          
4 Água (rio/canal) 100,0% 5,82E+04 J/kg.a 6,89E+04 J 4,01E+09 0,00E+00 4,01E+09 
6 Água (rede pública) 50,0% 6,15E+04 J/kg.a 1,85E+05 J 5,69E+09 5,69E+09 1,14E+10 
7 Água (mar) 100,0% 2,61E+04 J/kg.a 6,89E+04 J 1,80E+09 0,00E+00 1,80E+09 
8 Água (poço) 100,0% 2,67E+03 J/kg.a 1,10E+05 J 2,94E+08 0,00E+00 2,94E+08 
9 Água (s/especificação) 50,0% 9,64E+07 J/kg.a 1,10E+05 J 5,30E+12 5,30E+12 1,06E+13 

21 Turfa 100,0% 6,38E+04 J/kg.a 1,90E+04 J 1,21E+09 0,00E+00 1,21E+09 
23 Biomassa (turfa) 100,0% 3,11E+05 J/kg.a 1,90E+04 J 5,92E+09 0,00E+00 5,92E+09 

          

 NÃO RENOVÁVEIS      0,00E+00 5,19E+12 5,19E+12 
          

17 Petróleo cru 0,0% 4,58E+07 J/kg.a 5,40E+04 J 0,00E+00 2,48E+12 2,48E+12 
18 Gás natural 0,0% 5,65E+07 J/kg.a 4,80E+04 J 0,00E+00 2,71E+12 2,71E+12 

          

 MATERIAIS      7,79E+12 1,64E+13 2,42E+13 
          

13 Nitrogênio 0,0% 1,69E-01 kg/kg.a 6,38E+12 kg 0,00E+00 1,08E+12 1,08E+12 
19 Carvão 0,0% 2,58E+06 J/kg.a 4,00E+04 J 0,00E+00 1,03E+11 1,03E+11 
20 Carvão metalúrgico 0,0% 4,52E+03 J/kg.a 7,80E+04 J 0,00E+00 3,53E+08 3,53E+08 
22 Ar 0,0% 6,07E-01 kg/kg.a 0,00E+00 kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
24 Ferro 0,0% 2,68E-04 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 3,03E+09 3,03E+09 
25 Carbonato de cálcio 0,0% 2,97E-04 kg/kg.a 1,00E+12 kg 0,00E+00 2,97E+08 2,97E+08 
26 Cloreto de sódio 0,0% 7,12E-04 kg/kg.a 1,00E+12 kg 0,00E+00 7,12E+08 7,12E+08 
27 Eletricidade 85,6% 3,61E+07 J/kg.a 2,52E+05 J 7,79E+12 1,31E+12 9,10E+12 
28 Combustível fóssil 0,0% 4,45E+07 J/kg.a 9,21E+04 J 0,00E+00 4,10E+12 4,10E+12 
29 Outros combustíveis 0,0% 4,43E+07 J/kg.a 4,80E+04 J 0,00E+00 2,13E+12 2,13E+12 
31 Diesel (geral) 0,0% 1,38E+05 J/kg.a 6,60E+04 J 0,00E+00 9,10E+09 9,10E+09 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% 6,77E-01 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 7,65E+12 7,65E+12 
44 Diesel (coleta) 0,0% 3,36E+05 J/kg.a 6,60E+04 J 0,00E+00 2,22E+10 2,22E+10 
45 Hdróxido de sódio 0,0% 2,70E-04 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 1,03E+08 1,03E+08 
46 Anti-espumante 0,0% 1,52E-03 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 5,78E+08 5,78E+08 
47 Umidificante 0,0% 5,70E-04 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,17E+08 2,17E+08 
48 Surfactante 0,0% 7,70E-04 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,93E+08 2,93E+08 
49 Limpador alcalino 0,0% 6,00E-05 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,28E+07 2,28E+07 

          

 SERVIÇOS      2,68E+12 7,30E+12 9,98E+12 
          

54 Mão de obra industrial 38,0% 2,14E+00 U$/kg.a 3,30E+12 $ 2,68E+12 4,37E+12 7,05E+12 
56 Desp. administrativas (ind.) 0,0% 4,00E-01 U$/kg.a 3,72E+12 $ 0,00E+00 1,49E+12 1,49E+12 
58 Impostos e Taxas (industrial) 0,0% 3,90E-01 U$/kg.a 3,70E+12 $ 0,00E+00 1,44E+12 1,44E+12 

          

 Emergia total (seJ)      1,58E+13 3,42E+13 5,00E+13 

 PE pós-consumo (kg)        1,00E+00 

 Transformidade (seJ/kg)        5,00E+13 

 %R*        31,59% 
 
RESUMO DOS FLUXOS EMERGÉTICOS PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO - ROTA PETROQUÍMICA 

 
I= Total da Natureza 1,58E+13 seJ 31,64% 

     R= Renováveis da Natureza 1,06E+13 seJ 21,27% 
     N= Não Renováveis da Natureza 5,19E+12 seJ 10,37% 
     F= Totais da Economia 3,42E+13 seJ 68,36% 
     M= Materiais 2,42E+13 seJ 48,40% 
     S= Serviços 9,98E+12 seJ 19,96% 
     Y= Totais = (I + F) 5,00E+13 seJ 100,00% 
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TABELA 4.8 - AVALIAÇÃO EMERGÉTICA PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ETANOL NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 Fluxos %R Dado Unidade Intensidade sej/ Emergia total (sej) 

     Valor unidade Renovável Não Renov. Total 
          

R RENOVÁVEIS      2,27E+15 0,00E+00 2,27E+15 
          

1 Sol 100,0% 5,22E+13 J/ha.a 1,00E+00 J 5,22E+13 0,00E+00 5,22E+13 
2 Chuva 100,0% 6,81E+10 J/ha.a 3,10E+04 J 2,11E+15 0,00E+00 2,11E+15 
3 Água (fertirrigação) 100,0% 2,50E+06 J/ha.a 1,85E+05 J 4,63E+11 0,00E+00 4,63E+11 
5 Água (captação rio) 100,0% 6,00E+08 J/ha.a 1,85E+05 J 1,11E+14 0,00E+00 1,11E+14 
          

N NÃO RENOVÁVEIS      0,00E+00 1,33E+15 1,33E+15 
          

10 Perda de solo 0,0% 1,08E+10 J/ha.a 1,24E+05 J 0,00E+00 1,33E+15 1,33E+15 
          

M MATERIAIS      8,40E+13 2,38E+15 2,47E+15 
          

11 Mudas 40,0% 2,80E+03 kg/ha.a 7,50E+10 kg 8,40E+13 1,26E+14 2,10E+14 
12 Corretivos 0,0% 4,89E+07 J/ha.a 2,72E+06 J 0,00E+00 1,33E+14 1,33E+14 
13 Nitrogênio 0,0% 1,60E+01 kg/ha.a 6,38E+12 kg 0,00E+00 1,02E+14 1,02E+14 
14 Fósforo 0,0% 9,80E+01 kg/ha.a 6,55E+12 kg 0,00E+00 6,42E+14 6,42E+14 
15 Potássio 0,0% 2,10E+01 kg/ha.a 2,92E+12 kg 0,00E+00 6,13E+13 6,13E+13 
16 Herbicidas 0,0% 4,50E+01 kg/ha.a 2,48E+10 kg 0,00E+00 1,12E+12 1,12E+12 
30 Diesel (agrícola) 0,0% 6,99E+09 J/ha.a 9,21E+04 J 0,00E+00 6,44E+14 6,44E+14 
32 Aço (empreend. agrícola) 0,0% 1,60E+01 kg/ha.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 1,80E+14 1,80E+14 
34 Pneus (uso agrícola) 0,0% 3,94E+00 kg/ha.a 1,79E+13 kg 0,00E+00 7,06E+13 7,06E+13 
36 Insumos industriais 0,0% 9,32E+01 kg/ha.a 3,80E+12 kg 0,00E+00 3,54E+14 3,54E+14 
50 Infraestrutura Industrial 0,0% 1,85E+01 U$/ha.a 3,70E+12 $ 0,00E+00 6,84E+13 6,85E+13 

          
S SERVIÇOS      2,20E+14 1,74E+15 1,96E+15 

          
51 Mão de obra agrícola fixa 38,0% 6,55E+07 J/ha.a 2,80E+06 J 6,97E+13 1,14E+14 1,83E+14 
52 Mão de obra agrícola temp 38,0% 1,32E+08 J/ha.a 2,80E+06 J 1,40E+14 2,29E+14 3,69E+14 
53 Mão de obra transp. (agric..) 38,0% 9,23E+06 J/há.a 2,80E+06 J 9,82E+12 1,60E+13 2,58E+13 
55 Despesas administrativas 0,0% 1,95E+02 U$/ha.a 3,72E+12 $ 0,00E+00 7,25E+14 7,25E+14 
57 Impostos e Taxas (agricola) 0,0% 1,78E+02 U$/ha.a 3,70E+12 $ 0,00E+00 6,59E+14 6,59E+14 

          

 Emergia total (seJ)      2,58E+15 5,46E+15 8,04E+15 

 Produção Etanol (L)        6,56E+03 

 Transformidade (seJ/L)        1,23E+12 

 Transformidade (seJ/kg) densidade= 0,789 kg/L     1,55E+12 

 Transformidade (seJ/J) val energ.= 2,97E+07 J/kg     5,23E+04 

 %R*        32,07% 

 
RESUMO DOS FLUXOS EMERGÉTICOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ETANOL NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

I= Total da Natureza 3,61E+15 seJ 
 

44,89% 
     

R= Renováveis da Natureza 2,27E+15 seJ 
 

28,29% 
     

N= Não Renováveis da Natureza 1,33E+15 seJ 
 

16,60% 
     

F= Totais da Economia 4,43E+15 seJ 
 

55,11% 
     

M= Materiais 2,47E+15 seJ 
 

30,68% 
     

S= Serviços 1,96E+15 seJ 
 

24,43% 
     

Y= Totais = (I + F) 8,04E+15 seJ 
 

100,00% 
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TABELA 4.9 – AVALIAÇÃO EMERGÉTICA PARA PRODUÇÃO DE ETILENO DE ETANOL – ROTA ALCOOLQUÍMICA 

 Fluxos %R Dado Unidade Intensidade sej/ Emergia total (seJ) 

     Valor unidade Renovável Não Renov. Total 
          
 RENOVÁVEIS      1,07E+10 7,10E+09 1,78E+10 
          
4 Água (rio/canal) 100,0% 4,73E+03 J/kg.a 6,89E+04 J 3,26E+08 0,00E+00 3,26E+08 
6 Água (rede pública) 50,0% 2,03E+03 J/kg.a 1,85E+05 J 1,88E+08 1,88E+08 3,76E+08 
7 Água (mar) 100,0% 1,09E+04 J/kg.a 6,89E+04 J 7,49E+08 0,00E+00 7,49E+08 
8 Água (poço) 100,0% 5,79E-04 J/kg.a 1,10E+05 J 6,37E+01 0,00E+00 6,37E+01 
9 Água (s/especificação) 50,0% 1,26E+05 J/kg.a 1,10E+05 J 6,91E+09 6,91E+09 1,38E+10 

23 Biomassa (turfa) 100,0% 1,31E+05 J/kg.a 1,90E+04 J 2,49E+09 0,00E+00 2,49E+09 

          
 NÃO RENOVÁVEIS      0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
          
 MATERIAIS      4,58E+12 5,42E+12 1,00E+13 
          13 Nitrogênio 0,0% 7,19E-02 kg/kg.a 6,38E+12 kg 0,00E+00 4,59E+11 4,59E+11 

22 Ar 0,0% 4,01E-01 kg/kg.a 0,00E+00 kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
24 Ferro 0,0% 2,05E-04 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 2,31E+09 2,31E+09 
25 Carbonato de cálcio 0,0% 1,99E-04 kg/kg.a 1,00E+12 kg 0,00E+00 1,99E+08 1,99E+08 
27 Cloreto de sódio 0,0% 4,92E-04 kg/kg.a 1,00E+12 kg 0,00E+00 4,92E+08 4,92E+08 
27 Eletricidade 85,6% 1,91E+07 J/kg.a 2,52E+05 J 4,11E+12 6,92E+11 4,80E+12 
28 Combustível fóssil 0,0% 2,35E+07 J/kg.a 9,21E+04 J 0,00E+00 2,16E+12 2,16E+12 
29 Outros combustíveis 0,0% 2,34E+07 J/kg.a 4,80E+04 J 0,00E+00 1,12E+12 1,12E+12 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% 1,99E-04 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 2,25E+09 2,25E+09 
38 Etanol (insumo) 32,1% 1,27E+00 kg/kg.a 1,14E+12 kg 4,63E+11 9,82E+11 1,44E+12 

          
 SERVIÇOS      7,02E+11 1,34E+12 2,04E+12 
          54 Mão de obra industrial 38,0% 5,60E-01 U$/kg.a 3,30E+12 $ 7,02E+11 1,15E+12 1,85E+12 

56 Desp. administrativas (agric.) 0,0% 2,80E-02 U$/kg.a 3,72E+12 $ 0,00E+00 1,04E+11 1,04E+11 
58 Impostos e Taxas (agricola) 0,0% 2,49E-02 U$/kg.a 3,70E+12 $ 0,00E+00 9,20E+10 9,20E+10 

          
 Emergia total (seJ)      5,29E+12 6,77E+12 1,21E+13 

 Produção Etileno (kg)        1,00E+00 

 Transformidade (seJ/kg)        1,21E+13 

 %R*        43,84% 
 

RESUMO DOS FLUXOS EMERGÉTICOS PARA PRODUÇÃO DE ETILENO DE ETANOL – ROTA ALCOOLQUÍMICA 
 

I= Total da Natureza 1,78E+10 seJ 0,15% 
     

R= Renováveis da Natureza 1,78E+10 seJ 0,15% 
     

N= Não Renováveis da Natureza 0,00E+00 seJ 0,00% 
     

F= Totais da Economia 1,20E+13 seJ 99,85% 
     

M= Materiais 1,00E+13 seJ 82,91% 
     

S= Serviços 2,04E+12 seJ 16,94% 
     

Y= Totais = (I + F) 1,21E+13 seJ 100,00% 
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TABELA 4.10 – AVALIAÇÃO EMERGÉTICA PARA PRODUÇÃO DE POLIETILENOA PARTIR DE ETILENO – ROTA ALCOOLQUÍMICA 

 Fluxos %R Dado Unidade Intensidade sej/ Emergia total (seJ) 

     Valor unidade Renovável Não Renov. Total 
          

 RENOVÁVEIS      3,68E+09 7,95E+08 4,48E+09 
          
4 Água (rio/canal) 100,0% 4,19E+02 J/kg.a 6,89E+04 J 2,89E+07 0,00E+00 2,89E+07 

6 Água (rede pública) 50,0% 8,40E+02 J/kg.a 1,85E+05 J 7,77E+07 7,77E+07 1,55E+08 
7 Água (mar) 100,0% 3,89E+03 J/kg.a 6,89E+04 J 2,68E+08 0,00E+00 2,68E+08 
8 Água (poço) 100,0% 2,69E+01 J/kg.a 1,10E+05 J 2,95E+06 0,00E+00 2,95E+06 
9 Água (s/especificação) 50,0% 1,30E+04 J/kg.a 1,10E+05 J 7,17E+08 7,17E+08 1,43E+09 

21 Turfa 100,0% 5,17E+03 J/kg.a 1,90E+04 J 9,82E+07 0,00E+00 9,82E+07 
23 Biomassa (turfa) 100,0% 1,31E+05 J/kg.a 1,90E+04 J 2,49E+09 0,00E+00 2,49E+09 

          

 NÃO RENOVÁVEIS      0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
          

 MATERIAIS      2,14E+12 3,00E+12 5,14E+12 
          

13 Nitrogênio 0,0% 7,19E-02 kg/kg.a 6,38E+12 kg 0,00E+00 4,59E+11 4,59E+11 
19 Carvão 0,0% 1,09E+06 J/kg.a 4,00E+04 J 0,00E+00 4,36E+10 4,36E+10 
20 Carvão metalúrgico 0,0% 5,19E+02 J/kg.a 7,80E+04 J 0,00E+00 4,05E+07 4,05E+07 
22 Ar 0,0% 1,42E-01 kg/kg.a 0,00E+00 kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
24 Ferro 0,0% 3,04E-05 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 3,43E+08 3,43E+08 
25 Carbonato de cálcio 0,0% 6,59E-05 kg/kg.a 1,00E+12 kg 0,00E+00 6,59E+07 6,59E+07 
26 Cloreto de sódio 0,0% 1,41E-04 kg/kg.a 1,00E+12 kg 0,00E+00 1,41E+08 1,41E+08 
27 Eletricidade 85,6% 3,59E+06 J/kg.a 2,52E+05 J 7,74E+11 1,30E+11 9,05E+11 
28 Combustível fóssil 0,0% 4,43E+06 J/kg.a 9,21E+04 J 0,00E+00 4,08E+11 4,08E+11 
29 Outros combustíveis 0,0% 4,41E+06 J/kg.a 4,80E+04 J 0,00E+00 2,11E+11 2.11E+11 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% 1,99E-04 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 2,25E+09 2,25E+09 
40 Etileno (insumo) 43,8% 1,00E+00 kg/kg.a 3,11E+12 kg 1,36E+12 1,75E+12 3,11E+12 

          

 SERVIÇOS      7,02E+11 1,34E+12 2,04E+12 
          

54 Mão de obra industrial 38,0% 5,60E-01 U$/kg.a 3,30E+12 $ 7,02E+11 1,15E+12 1,85E+12 
56 Desp. administrativas (ind.) 0,0% 2,80E-02 U$/kg.a 3,72E+12 $ 0,00E+00 1,04E+11 1,04E+11 
58 Impostos e Taxas (industrial) 0,0% 2,49E-02 U$/kg.a 3,70E+12 $ 0,00E+00 9,20E+10 9,20E+10 

          

 Emergia total (seJ)      2,84E+12 4,34E+12 7,19E+12 

 Produção Polietileno (kg)        1,00E+00 

 Transformidade (seJ/kg)        7,19E+12 

 %R*        39,57% 
 

RESUMO DOS FLUXOS EMERGÉTICOS PARA PRODUÇÃO DE POLIETILENO A PARTIR DE ETILENO – ROTA ALCOOLQUÍMICA 
 

I= Total da Natureza 4,48E+09 seJ 0,062% 
     

R= Renováveis da Natureza 4,48E+09 seJ 0,062% 
     

N= Não Renováveis da Natureza 0,00E+00 seJ 0,000% 
     

F= Totais da Economia 7,18E+12 seJ 99,938% 
     

M= Materiais 5,14E+12 seJ 71,498% 
     

S= Serviços 2,04E+12 seJ 28,440% 
     

Y= Totais = (I + F) 7,19E+12 seJ 100,00% 
 



144 

 

 
TABELA 4.11 – AVALIAÇÃO EMERGÉTICA PARA TRANSFORMAÇÃO E CONVERSÃO DE EMBALAGENS – ROTA ALCOOLQUÍMICA 

 Fluxos %R Dado Unidade Intensidade sej/ Emergia total (seJ) 

     Valor unidade Renovável Não Renov. Total 
          

 RENOVÁVEIS      4,91E+12 4,91E+12 9,82E+12 
          
4 Água (rio/canal) 100,0% 4,84E+04 J/kg.a 6,89E+04 J 3,33E+09 0,00E+00 3,33E+09 
6 Água (rede pública) 50,0% 5,13E+04 J/kg.a 1,85E+05 J 4,75E+09 4,75E+09 9,49E+09 
7 Água (mar) 100,0% 5,22E+03 J/kg.a 6,89E+04 J 3,60E+08 0,00E+00 3,60E+08 
8 Água (poço) 100,0% 2,41E+03 J/kg.a 1,10E+05 J 2,65E+08 0,00E+00 2,65E+08 

9 Água (s/especificação) 50,0% 8,92E+07 J/kg.a 1,10E+05 J 4,90E+12 4,90E+12 9,81E+12 
          

 NÃO RENOVÁVEIS      0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
          

 MATERIAIS      4,15E+12 5,29E+12 9,43E+12 
          

27 Eletricidade 85,6% 8,65E+06 J/kg.a 2,52E+05 J 1,87E+12 3,14E+11 2,18E+12 
28 Combustível fóssil 0,0% 1,07E+07 J/kg.a 9,21E+04 J 0,00E+00 9,82E+11 9,82E+11 
29 Outros combustíveis 0,0% 1,06E+07 J/kg.a 4,80E+04 J 0,00E+00 5,10E+11 5,10E+11 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% 3,99E-05 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 4,51E+08 4,51E+08 
42 Polietileno (insumo) 39,6% 1,00E+00 kg/kg.a 5,27E+12 kg 2,28E+12 3,48E+12 5,76E+12 

          

 SERVIÇOS      7,02E+11 1,34E+12 2,04E+12 
          

54 Mão de obra industrial 38,0% 5,60E-01 U$/kg.a 3,30E+12 $ 7,02E+11 1,15E+12 1,85E+12 
56 Desp. administrativas (ind.) 0,0% 2,80E-02 U$/kg.a 3,72E+12 $ 0,00E+00 1,04E+11 1,04E+11 
58 Impostos e Taxas (industrial) 0,0% 2,49E-02 U$/kg.a 3,70E+12 $ 0,00E+00 9,20E+10 9,20E+10 

          

 Emergia total (seJ)      9,76E+12 1,15E+13 2,13E+13 

 Produção Embalagem (kg)        1,00E+00 

 Transformidade (seJ/kg)        2,13E+13 

 %R*        45,82% 
 

RESUMO DOS FLUXOS EMERGÉTICOS PARA TRANSFORMAÇÃO E CONVERSÃO DE EMBALAGENS - ROTA ALCOOLQUÍMICA 
 

I= Total da Natureza 9,82E+12 seJ 46,11% 
     

R= Renováveis da Natureza 9,82E+12 seJ 46,11% 
     

N= Não Renováveis da Natureza 0,00E+00 seJ 0,00% 
     

F= Totais da Economia 1,15E+13 seJ 53,89% 
     

M= Materiais 9,43E+12 seJ 44,29% 
     

S= Serviços 2,04E+12 seJ 9,60% 
     

Y= Totais = (I + F) 2,13E+13 seJ 100,00% 
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TABELA 4.12 – AVALIAÇÃO EMERGÉTICA PARA COLETA E RECICLAGEM DE EMBALAGENS PÓS-CONSUMO – ROTA 
ALCOOLQUÍMICA 

 Fluxos %R Dado Unidade Intensidade sej/ Emergia total (seJ) 

     Valor unidade Renovável Não Renov. Total 
          

 RENOVÁVEIS      2,06E+08 2.06E+08 4,11E+08 
          
6 Água (rede pública) 50,0% 2,22E+03 J/kg.a 1,85E+05 J 2,06E+08 2,06E+08 4,11E+08 
          

 NÃO RENOVÁVEIS      0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
          

 MATERIAIS      3,23E+12 1,09E+13 1,41E+13 
          

27 Eletricidade 85,6% 5,43E+05 J/kg.a 2,52E+05 J 1,17E+11 1,97E+10 1,37E+11 
28 Combustível fóssil 0,0% 6,70E+05 J/kg.a 9,21E+04 J 0,00E+00 6,17E+10 6,17E+10 
29 Outros combustíveis 0,0% 6,67E+05 J/kg.a 4,80E+04 J 0,00E+00 3,20E+10 3,20E+10 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% 6,77E-01 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 7,64E+12 7,64E+12 
43 Coleta polietileno (curb side) 50,0% 1,08E+00 kg/kg.a 2,58E+11 kg 3,11E+12 3,11E+12 6,22E+12 
44 Diesel (coleta) 0,0% 3,36E+05 J/kg.a 6,60E+04 J 0,00E+00 2,22E+10 2,22E+10 
45 Hdróxido de sódio 0,0% 2,70E-04 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 1,03E+08 1,03E+08 
46 Anti-espumante 0,0% 1,52E-03 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 5,78E+08 5,78E+08 
47 Umidificante 0,0% 5,70E-04 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,17E+08 2,17E+08 
48 Surfactante 0,0% 7,70E-04 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,93E+08 2,93E+08 

49 Limpador alcalino 0,0% 6,00E-05 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,28E+07 2,28E+07 
          

 SERVIÇOS      3,47E+11 2,85E+12 3,19E+12 
          

54 Mão de obra industrial 38,0% 2,77E-01 U$/kg.a 3,30E+12 $ 3,47E+11 5,66E+11 9,13E+11 
56 Desp. administrativas (ind.) 0,0% 3,08E-01 U$/kg.a 3,72E+12 $ 0,00E+00 1,14E+12 1,14E+12 
58 Impostos e Taxas (industrial) 0,0% 3,08E-01 U$/kg.a 3,70E+12 $ 0,00E+00 1,14E+12 1,14E+12 

          

 Emergia total (seJ)      3,57E+12 1,37E+13 1,73E+13 

 Produção Resina Reciclada (kg)       1,00E+00 

 Transformidade (seJ/kg)        1,73E+13 

 %R*        20,64% 
 

RESUMO DOS FLUXOS EMERGÉTICOS PARA COLETA E RECICLAGEM DE EMBALAGENS PÓS-CONSUMO - ROTA 
ALCOOLQUÍMICA 

 
I= Total da Natureza 4,11E+08 seJ 0,0024% 

     
R= Renováveis da Natureza 4,11E+08 seJ 0,0024% 

     
N= Não Renováveis da Natureza 0,00E+00 seJ 0,0000% 

     
F= Totais da Economia 1,73E+13 seJ 99,9976% 

     
M= Materiais 1,41E+13 seJ 81,5424% 

     
S= Serviços 3,19E+12 seJ 18,4553% 

     
Y= Totais = (I + F) 1,73E+13 seJ 100,000% 
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TABELA 4.13 – AVALIAÇÃO EMERGÉTICA PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO – ROTA ALCOOLQUÍMICA 

 Fluxos %R Dado Unidade Intensidade sej/ Emergia total (seJ) 
     Valor unidade Renovável Não Renov. Total 
          
 RENOVÁVEIS      5,80E+12 5,31E+12 1,11E+13 
          1 Sol 100,0% 1,09E+10 J/ha.a 1,00E+00 J 1,09E+10 0,00E+00 1,09E+10 
2 Chuva 100,0% 1,42E+07 J/ha.a 3,10E+04 J 4,40E+11 0,00E+00 4,40E+11 
3 Água (fertirrigação) 100,0% 5,22E+02 J/ha.a 1,85E+05 J 9,65E+07 0,00E+00 9,65E+07 
4 Água (rio/canal) 100,0% 5,78E+04 J/kg.a 6,89E+04 J 3,98E+09 0,00E+00 3,98E+09 
5 Água (captação rio) 100,0% 1,25E+05 J/ha.a 1,85E+05 J 2,32E+10 0,00E+00 2,32E+10 
6 Água (rede pública) 50,0% 6,07E+04 J/kg.a 1,85E+05 J 5,62E+09 5,62E+09 1,10E+10 
7 Água (mar) 100,0% 2,16E+04 J/kg.a 6,89E+04 J 1,49E+09 0,00E+00 1,49E+09 
8 Água (poço) 100,0% 2,63E+03 J/kg.a 1,10E+05 J 2,89E+08 0,00E+00 2,89E+08 
9 Água (s/especificação) 50,0% 9,64E+07 J/kg.a 1,10E+05 J 5,30E+12 5,30E+12 1,06E+13 

21 Turfa 100,0% 5,58E+03 J/kg.a 1,90E+04 J 1,06E+08 0,00E+00 1,06E+08 
23 Biomassa (turfa) 100,0% 2,83E+05 J/kg.a 1,90E+04 J 5,38E+09 0,00E+00 5,38E+09 

          

 NÃO RENOVÁVEIS      0,00E+00 2,78E+11 2,78E+11 
          10 Perda de solo 0,0% 2,25E+06 J/ha.a 1,24E+05 J 0,00E+00 2,78E+11 2,78E+11 
          

 MATERIAIS      7,43E+12 1,64E+13 2,38E+13 
          

11 Mudas 40,0% 5,84E-01 kg/ha.a 7,50E+10 kg 1,75E+10 2,63E+10 4,38E+10 
12 Corretivos 0,0% 1,02E+04 J/ha.a 2,72E+06 J 0,00E+00 2,77E+10 2,77E+10 
13 Nitrogênio 0,0% 1,59E-01 kg/ha.a 6,38E+12 kg 0,00E+00 1,01E+12 1,01E+12 
14 Fósforo 0,0% 2,04E-02 kg/ha.a 6,55E+12 kg 0,00E+00 1,34E+11 1,34E+11 
15 Potássio 0,0% 4,38E-03 kg/ha.a 2,92E+12 kg 0,00E+00 1,28E+10 1,28E+10 
16 Herbicidas 0,0% 9,39E-03 kg/ha.a 2,48E+10 kg 0,00E+00 2,33E+08 2,33E+08 
19 Carvão 0,0% 1,18E+06 J/kg.a 4,00E+04 J 0,00E+00 4,71E+10 4,71E+10 
20 Carvão metalúrgico 0,0% 5,61E+02 J/kg.a 7,80E+04 J 0,00E+00 4,37E+07 4,37E+07 
22 Ar 0,0% 5,86E-01 kg/kg.a 0,00E+00 kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
24 Ferro 0,0% 2,54E-04 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 2,87E+09 2,87E+09 
25 Carbonato de cálcio 0,0% 2,86E-04 kg/kg.a 1,00E+12 kg 0,00E+00 2,86E+08 2,86E+08 
26 Cloreto de sódio 0,0% 6,84E-04 kg/kg.a 1,00E+12 kg 0,00E+00 6,84E+08 6,84E+08 
27 Eletricidade 85,6% 3,44E+07 J/kg.a 2,52E+05 J 7,41E+12 1,25E+12 8,66E+12 
28 Combustível fóssil 0,0% 4,24E+07 J/kg.a 9,21E+04 J 0,00E+00 3,90E+12 3,90E+12 
29 Outros combustíveis 0,0% 4,22E+07 J/kg.a 4,80E+04 J 0,00E+00 2,02E+12 2,02E+12 
30 Diesel (agrícola) 0,0% 1,46E+06 J/ha.a 9,21E+04 J 0,00E+00 1,34E+11 1,34E+11 
31 Diesel (geral) 0,0% 1,38E+05 J/kg.a 6,60E+04 J 0,00E+00 9,10E+09 9,10E+09 
32 Aço (empreend. agrícola) 0,0% 3,33E-03 kg/ha.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 3,76E+10 3,76E+10 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% 6,77E-01 kg/kg.a 1,13E+13 kg 0,00E+00 7,65E+12 7,65E+12 
34 Pneus (uso agrícola) 0,0% 8,22E-04 kg/ha.a 1,79E+13 kg 0,00E+00 1,47E+10 1,47E+10 
36 Insumos industriais 0,0% 1,94E-02 kg/ha.a 3,80E+12 kg 0,00E+00 7,39E+10 7,39E+10 
44 Diesel (coleta) 0,0% 3,36E+05 J/kg.a 6,60E+04 J 0,00E+00 2,22E+10 2,22E+10 
45 Hidróxido de sódio 0,0% 2,70E-04 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 1,03E+08 1,03E+08 
46 Anti-espumante 0,0% 1,52E-03 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 5,78E+08 5,78E+08 
47 Umidificante 0,0% 5,70E-04 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,17E+08 2,17E+08 
48 Surfactante 0,0% 7,70E-04 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,93E+08 2,93E+08 
49 Limpador alcalino 0,0% 6,00E-05 kg/kg.a 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,28E+07 2,28E+07 
50 Infraestrutura Industrial 0,0% 3,86E-03 U$/ha.a 3,70E+12 $ 0,00E+00 1,43E+10 1,43E+10 

          
 SERVIÇOS      2,67E+12 7,56E+12 1,02E+13 
          51 Mão de obra agrícola fixa 38,0% 1,37E+04 J/ha.a 2,80E+06 J 1,45E+10 2,37E+10 3,83E+10 

52 Mão de obra agrícola temp 38,0% 2,75E+04 J/ha.a 2,80E+06 J 2,93E+10 4,78E+10 7,71E+10 
53 Mão de obra transp. (agric.) 38,0% 1,93E+03 J/ha.a 2,80E+06 J 2,05E+09 3,34E+09 5,39E+09 
54 Mão de obra industrial 38,0% 2,09E+00 U$/kg.a 3,30E+12 $ 2,62E+12 4,28E+12 6,90E+12 
55 Desp. administrativas (agric.) 0,0% 4,07E-02 U$/ha.a 3,72E+12 $ 0,00E+00 1,51E+11 1,51E+11 
56 Desp. administrativas (ind.) 0,0% 3,98E-01 U$/kg.a 3,72E+12 $ 0,00E+00 1,48E+12 1,48E+12 
57 Impostos e Taxas (agricola) 0,0% 3,72E-02 U$/ha.a 3,70E+12 $ 0,00E+00 1,38E+11 1,38E+11 
58 Impostos e Taxas (industrial) 0,0% 3,88E-01 U$/kg.a 3,70E+12 $ 0,00E+00 1,44E+12 1,44E+12 

          
 Emergia total (seJ)      1,59E+13 2,95E+13 4,54E+13 

 PE Pós-consumo (kg)        1,00E+00 
 Transformidade (seJ/kg)        4,54E+13 

 %R*        34,98% 
 

RESUMO DOS FLUXOS EMERGÉTICOS PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO - ALCOOLQUÍMICA 
 

I= Total da Natureza 1,14E+13 seJ 25,06% 
     R= Renováveis da Natureza 1,11E+13 seJ 24,45% 
     N= Não Renováveis da Natureza 2,78E+11 seJ 0,61% 
     F= Totais da Economia 3,40E+13 seJ 74,94% 
     M= Materiais 2,38E+13 seJ 52,43% 
     S= Serviços 1,02E+13 seJ 22,51% 
     Y= Totais = (I + F) 4,54E+13 seJ 100,00% 
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TABELA 4.14 – RESUMO DOS FLUXOS EMERGÉTICOS PARA AS ROTAS PETROQUÍMICA E ALCOOLQUÍMICA 
SUBSISTEMAS  FLUXOS EM sej 

  Y I R1 N1 F M MR MN S SR SN 
 

ROTA PETROQUÍMICA 
Etileno  1,40E+13 3,31E+12 1,16E+10 3,30E+12 1,06E+13 8,60E+12 4,11E+12 4,49E+12 2,04E+12 7,02E+11 1,34E+12 
Polietileno  8,43E+12 1,25E+12 3,68E+09 1,24E+12 7,18E+12 5,14E+12 1,85E+12 3,29E+12 2,04E+12 7,02E+11 1,34E+12 
Transformação e conversão  2,13E+13 9,82E+12 4,91E+12 4,91E+12 1,15E+13 9,43E+12 3,61E+12 5,82E+12 2,04E+12 7,02E+11 1,34E+12 
Coleta e reciclagem  1,73E+13 4,11E+08 2,06E+08 2,06E+08 1,73E+13 1,41E+13 3,23E+12 1,09E+13 3,19E+12 3,47E+11 2,85E+12 
Total rota petroquímica  5,00E+13 1,58E+13 5,32E+12 1,05E+13 3,42E+13 2,42E+13 7,79E+12 1,64E+13 9,98E+12 2,68E+12 7,30E+12 

             
ROTA ALCOOLQUÍMICA 

Etanol  1,55E+12 6,97E+11 4,39E+11 2,58E+11 8,56E+11 4,77E+11 1,62E+10 4,60E+11 3,79E+11 4,25E+10 3,37E+11 
Etileno  1,21E+13 1,78E+10 1,07E+10 7,10E+09 1,20E+13 1,00E+13 4,58E+12 5,42E+12 2,04E+12 7,02E+11 1,34E+12 
Polietileno  7,19E+12 4,48E+09 3,68E+09 7,95E+08 7,18E+12 5,14E+12 2,14E+12 3,00E+12 2,04E+12 7,02E+11 1,34E+12 
Transformação e conversão  2,13E+13 9,82E+12 4,91E+12 4,91E+12 1,15E+13 9,43E+12 4,15E+12 5,29E+12 2,04E+12 7,02E+11 1,34E+12 
Coleta e reciclagem  1,73E+13 4,11E+08 2,06E+08 2,06E+08 1,73E+13 1,41E+13 3,23E+12 1,09E+13 3,19E+12 3,47E+11 2,85E+12 
Total rota alcoolquímica  4,54E+13 1,14E+13 5,80E+12 5,59E+12 3,40E+13 2,38E+13 7,43E+12 1,64E+13 1,02E+13 2,67E+12 7,56E+12 

1 Dados rearranjados para incluir as frações renováveis de R e de N em R e não renováveis de N e R em N 
 

TABELA 4.15 – INDICADORES EMERGÉTICOS PARA AS ROTAS PETROQUÍMICA E ALCOOLQUÍMICA 
SUBSISTEMAS INDICADORES CLÁSSICOS INDICADORES MODIFICADOS 

 Tr %R EYR EIR ELR ESI %R* ELR* 

 (sej/kg) 100*R/Y Y/F F/(R+N) (F+N)/R EYR/EIR 100*(R+MR+SR)/Y (N+MN+SN)/(R+MR+SR) 
ROTA PETROQUÍMICA 

Etileno 1,40E+13 0,083% 1,31 3,21 1197,04 0,41 34,58% 1,89 
Polietileno 8,43E+12 0,044% 1,17 5,75 2287,76 0,20 30,31% 2,30 
Transformação e conversão 2,13E+13 23,063% 1,86 1,17 3,34 1,59 43,32% 1,31 
Coleta e reciclagem 1,73E+13 0,001% 1,00 42116,80 84234,59 0,00 20,64% 3,84 
Total rota petroquímica 5,00E+13 10,646% 1,46 2,16 8,39 0,68 31,59% 2,17 

ROTA ALCOOLQUÍMICA 
Etanol 1,55E+12 28,287% 1,81 1,23 2,54 1,48 32,07% 2,12 
Etileno 1,21E+13 0,088% 1,00 677,98 1129,96 0,00 43,84% 1,28 
Polietileno 7,19E+12 0,051% 1,00 1603,98 1950,15 0,00 39,57% 1,53 
Transformação e conversão 2,13E+13 23,063% 1,86 1,17 3,34 1,59 45,82% 1,18 
Coleta e reciclagem 1,73E+13 0,001% 1,00 42116,80 84234,59 0,00 20,64% 3,84 
Total rota alcoolquímica 4,54E+13 12,756% 1,33 2,99 6,89 0,45 34,98% 1,86 
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Os dados de saída apresentados para cada subsistema nas tabelas 4.3 a 4.13 foram 

resumidos nas tabelas 4.14 para os fluxos emergéticos e na tabela 4.15 calculam-se todos 

os indicadores clássicos e modificados para a avaliação emergética. 

 

Da tabela 4.8 pode ser obtida a transformidade do etanol em termos de massa, volume e 

energia. Os valores obtidos são: 

 

1,23E+12 sej/L etanol 
1,55E+12sej/kg 
5,23E+04sej/J 

 

Este valor é comparado com o valor obtido por Pereira (2008) e outros autores também 

citados por Pereira (2008). O valor obtido por Pereira foi 5,03E+04 sej/J, em concordância 

com o valor acima. Os valores encontrados na literatura variam em função das 

peculiaridades de cada sistema agrícola e da fonte de obtenção. Assim para a cana-de 

açúcar cultivada na Flórida, por exemplo, a transformidade é de 14,0E+04 sej/J devido 

principalmente à alta perda de solo dos canaviais desta região. Já para o etanol de milho 

Ulgiati (2001 apud PEREIRA, 2008) obteve 17,3E+04 sej/J. 

 

Comparando as duas rotas, obtêm-se os índices de renovabilidade modificados (%R*) de 

31,6% e 35,0%, para as rotas petroquímica e alcoolquímica respectivamente. A 

renovabilidade maior em 3,4 p.p. para a rota alcoolquímica se deve ao uso de etanol para a 

produção de etileno, substituindo petróleo e gás natural. Estas renovabilidades na faixa de 

30% decorrem basicamente da renovabilidade da geração de energia elétrica no Brasil 

(85,6%) e à matriz energética nacional com 45,5% do consumo final sendo supridos por 

fontes renováveis. 

 

Das tabelas 4.6 e 4.12 obtém-se a transformidade do polietileno reciclado em 1,73E+13 

sej/kg com renovabilidade de 20,5%, em ambas as rotas, já que esta etapa não é alterada 

pelo uso do etanol. Este valor é comparado com a transformidade de pranchas plásticas 

(plastics lumber) fabricadas com polietileno de alta densidade obtida por Buranakarn (1998, 

pg.76) de 6,33E+12 sej/kg. Tanto para este estudo como para o estudo de Buranakarn, os 

fluxos determinantes são o maquinário, a coleta no pós-consumo e a mão-de-obra. Há, 

entretanto, diferença considerável no uso da eletricidade o que levou à relação de 1 para 3 

entre as transformidades obtidas, mas ainda assim dentro da mesma ordem de grandeza. 
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Como os dados deste estudo são recentes e obtidos por um grupo com larga experiência 

em análise de ciclo de vida (FRANKLIN ASSOCIATES, 2010), pode-se concluir que o 

modelo atinge os objetivos declarados no início deste estudo, reproduzindo as intensidades 

emergéticas ora em discussão, obtendo um novo valor para a resina reciclada. 

FIGURA 4.1 – TRANSFORMIDADE (Tr) E RENOVABILIDADE MODIFICADA (%R*) PARA 

AS ROTAS PETROQUÍMICA E ALCOOLQUÍMICA E SUAS ETAPAS 

 

A análise desta grande quantidade de dados gerados serve de partida para a produção de 

outros estudos específicos deixados como sugestões no capítulo 6. Este é outro dos 

objetivos que o estudo cumpre. Reforça-se que este estudo tem o objetivo de desenvolver 

um modelo, análises mais extensas dos dados obtidos não são feitas nesta pesquisa pelas 

razões já declaradas. A análise pode-se aprofundar incluindo os outros indicadores 

emergéticos obtidos e apresentados na tabela 4.15, o que se deixa como sugestão. 

 

A figuram 4.1 representa de maneira comparativa os resultados obtidos para cada etapa das 

rotas analisadas e para o total delas. As transformidades para as duas rotas são próximas, 

com a rota alcoolquímica apresentando 4,54E+13 sej/kg e a petroquímica 5,00E+13sej/kg. 
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4.2.2 Análise de energia, materiais e emissões do sistema de 
embalagem de polietileno 

 

Similarmente ao procedimento realizado para a avaliação emergética, os dados brutos para 

a análise de energia, intensidade de materiais e emissões foram aplicados ao modelo e os 

resultados são tabelados mais abaixo. 

 

Entretanto, de maneira diversa, é feita a opção de discutir somente os resultados globais 

das duas rotas modeladas e para os três cenários, deixando a análise dos subsistemas para 

outra ocasião. Os dados obtidos para cada subsistema ficam disponíveis nas tabelas 4.18 a 

4.28 para estudos futuros, como se sugere no capítulo 6 desta pesquisa. 

 

Durante a obtenção dos dados de saída fica evidente que deve ser considerado na rota 

alcoolquímica a perda de solo como consumo de recursos, bem como as emissões 

decorrentes de sua oxidação, como conclui também Pereira (2008), que apresentou um 

procedimento de cálculo para estas emissões com base em Ulgiati (2001), que se reproduz 

a seguir. 

 

Utilizando o dado obtido de ECOAGRI (2007) para perda de solo e com base nos dados 

usuais, o seguinte procedimento de cálculo é feito (PEREIRA, 2008). 

 
– Perda de solo: 11900 kg solo/ha.ano (ECOAGRI, 2007). 
– Quantidade de matéria orgânica (MO) no solo: 4%. 
– Umidade da matéria orgânica: 0,7%. 
– Emissão pela oxidação da matéria orgânica: 3 gCO2/g material orgânico (ULGIATI, 2001). 
– Emissão de CO2 = (perda de solo).(MO).(1-umidade).(emissão MO). 
– Emissão de CO2 = 0,4284 t de CO2/ha.a = 428,4 kgCO2/ha.a. 
– Emissão de CO2 = 428,4 kgCO2/11900 kg = 0,036 kgCO2/kg perda de solo. 
– Produção de etanol (L): 6560 L/ha.ano, densidade do etanol = 0,789 kg/L. 
– Produção de etanol (kg): 6560*0,789 = 5176 kg/ha.a. 
– Perda de solo (kg/L etanol) = 11900 kg/6560L = 1,814 kg/L etanol. 
– Perda de solo (kg/kg etanol) = 11900 kg/5176kg = 2,30 kg/kg etanol. 

 

Existem dados para emissões divulgados pela PlasticsEurope (2011A, 2010A, 2010B) no 

inventário para o ciclo de vida do plástico, mas faltam dados para os outros subsistemas. 

Além disto, estes dados foram compilados para a matriz de energia e para a indústria do 

plástico na Europa que diferem muito da matriz energética e do consumo final de energia da 

indústria química nacional. Enquanto no Brasil a participação da hidrogeração é de 74,0% 

(MME, 2011), nos dados da PlasticsEurope (2011A) para o etileno, ela contribui com apenas 
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0,13%. A situação se inverte para a utilização de gás e óleo diesel, cujo uso na obtenção do 

etileno europeu é de 99,8% e na matriz nacional é de apenas 10,4%. 

 

Esta diferença leva à opção por obter as emissões de CO2 utilizando a equação de 

combustão completa de hidrocarbonetos para queima direta de combustíveis: 

 

CH1,5 + 1,4(O2+3,76N2)  CO2 + 0,75H2O + 5,26N2 + COV   equação 3 

 

complementada pela equação de combustão levando-se em conta os outros compostos 

formados na reação: 

 

CH1,5 + 1,4(O2+3,76N2)  aCO2 + bCO + cH2O + 5,26N2 + COV  equação 4 

 

Para a obtenção dos valores dos coeficientes estequiométricos “b”, “c” e dos compostos 

orgânicos voláteis (COV) foi utilizado o Guia de Inventário de Emissões da CORINAIR – 

CORINAIR Emission Inventory Handbook – (EEA, 2002), com os dados abaixo. 

 
TABELA 4.16 – POLUENTES E EMISSÕES POR kg DE COMBUSTÍVEL 
Poluente Emissões 
     
CO 9,33E-03 kg CO/kg comb 3,33E-04 kmol/kg comb 
NOx (como N1,5) 2,52E-02 kg NOx/kg comb 6,64E-04 kmol/kg comb 
SO2 - kg SO2/kg comb - kmol/kg comb 
COV (como CH1,5) 5,33E-03 kg COV/kg comb 3,95E-04 kmol/kg comb 
Particulados 1,83E-03 kg partic/kg comb  kmol/kg comb 
FONTE: EEA, 2002 apud Pereira, 2008 

 

O valor de “a” é determinado pela estequiometria da equação 3, considerando-se o 

conteúdo de hidrocarbonetos do combustível  igual à diferença entre o peso do combustível 

e o peso da emissão de partículas, 0,998 kg CH1,5/kg de combustível (CAVALETT, 2008, 

PEREIRA, 2008, EEA, 2002). Obtém-se então o valor de 3,22 kgCO2/kg de combustível, 

aplicados na queima direta de combustível. 

 

Embora esta pesquisa inicialmente se proponha a analisar as emissões de CO2, SO2 e NOx, 

decide-se deixar as emissões para o potencial de acidificação para um estudo futuro, devido 

à profusão de dados que ora se gera e que também pedem uma análise mais completa em 

estudos futuros. 
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Com os dados brutos das tabelas E.15a (rota petroquímica) e E15b (rota alcoolquímica), são 

obtidos os equivalentes de petróleo para os fluxos do inventário dos subsistemas e do 

sistema global em análise. O equivalente de petróleo é a quantidade necessária para se 

produzir o item em estudo (BOUSTEAD; HANCOCK, 1979) e de posse destes equivalentes, 

considerando a combustão completa do combustível como se vê acima (ULGIATI, 2001), 

são calculadas as emissões de CO2. 

 

Para completar a análise de energia, materiais e emissões, os dados brutos consideram 

como unidade funcional 1 kg de resina na saída agrupando os recursos consumidos, a 

demanda de energia e o uso direto e indireto da água, adaptando-se a tabela típica para 

este tipo de análise discutida na metodologia. 

 

 
TABELA 4.17 – LISTA DAS TABELAS PARA ANÁLISE DE MATERIAIS, ENERGIA E EMISSÕES1 

ROTA PETROQUÍMICA  ROTA ALCOOLQUÍMICA  
Descrição Tabela  Descrição Tabela  

      

- -  Produção de etanol 4.23  
Produção de etileno 4.18  Produção do etileno 4.24  
Produção do polietileno 4.19  Produção do polietileno 4.25  
Transformação e conversão 4.20  Transformação e conversão 4.26  
Coleta e reciclagem 4.21  Coleta e reciclagem 4.27  
Total da rota petroquímica 4.22  Total da rota alcoolquímica 4.28  
1 Considera-se somente o transporte para as fases de envase/distribuição e consumo/descarte. 
 

Para as tabelas 4.18 a 4.28 valem as seguintes notas de cálculo. 
 
(  ) Notas de cálculo referenciadas às colunas das tabelas 4.18 a 4.28 
(1) Uso bruto para a produção do bem   
(2) Uso por UF (unidade funcional)   (2)=(1)/1,08 
(3) Equivalente de óleo para o recurso  
(4) tep (tonelada equivalente de óleo) do recurso (4)=(2)*(3) exceto para eletricidade cuja unidade é kgep/J 

    (4)=(2)*(3)/1000 para eletricidade 
(5) Demanda energética direta em J/kg  (5)=(2) para fluxos em J exceto para eletricidade 

    (5)=(4)*41,87E+09 para eletricidade, combustíveis em kg e materiais 
(6) Demanda energética indireta em J/kg (6)=(2) para fluxos em J exceto para eletricidade 

    (6)=(4)*41,87E+09 para eletricidade, combustíveis em kg e materiais 
(7) MIF (material intensity factor) da água para o recurso 
(8) Consumo direto de água   (8)=(2)*(7) 
(9) Consumo indireto de água   (9)=(2)*(7) para eletricidade, combustíveis em kg e materiais 

    (9)=2*(7)/4,45E+07 para combustíveis fósseis em J 

    (9)=2*(7)/5,40E+07 para outros combustíveis (gás natural) em J 
(10) Emissões diretas de CO2   (10)=(2)*3220 para equivalentes de petróleo 

    (10)=(2)*3,22/4,45E+07 para combustíveis fósseis em J 

    (10)=(2)*3,22/5,40E+07 para outros combustíveis (gás natural) em J 

    (10)=(2)*0,036 para perda de solo 
(11) Emissões indiretas de CO2   (7)=(2)*3220 para equivalentes de petróleo 

    (7)=(2)*3,22/4,45E+07 para combustíveis fósseis 

    (7)=(2)*3,22/5,40E+07 para outros combustíveis (gás natural) 
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TABELA 4.18 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO DE ETILENO – ROTA PETROQUÍMICA 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade Tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de etileno       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 

                    
 I DEMANDA DE ENERGIA  7,12E+07 6,60E+07           - 5,71E+00  3,86E+00 3,52E+00 
                    27 Eletricidade  2,06E+07 1,91E+07 J  6,97E-08 kgep/J 1,33E-03 1,02E+07 4,54E+07  1,63E-06 J - 5,71E+00  7,88E-01 3,49E+00 

271 Processo  3,79E+06 3,51E+06 J  6,97E-08 kgep/J 2,45E-04 1,02E+07 -  - - - -  7,88E-01 - 
272 Produção e entrega  1,43E+07 1,32E+07 J  6,97E-08 kgep/J 9,22E-04 - 3,86E+07  - - - -  - 2,97E+00 
273 Transporte  2,51E+06 2,32E+06 J  6,97E-08 kgep/J 1,62E-04 - 6,77E+06  - - - -  - 5,21E-01 

                    28 Combustível fóssil  2,54E+07 2,35E+07 J  - - - 2,34E+07 1,47E+05  9,70E+00 J - -  1,69E+00 1,06E-02 
281 Processo  2,52E+07 2,34E+07 J  - - - 2,34E+07 -  - - - -  1,69E+00 - 
282 Produção e entrega  1,05E+05 9,69E+04 J  - - - - 9,69E+04  - - - -  - 7,01E-03 
283 Transporte  5,38E+04 4,98E+04 J  - - - - 4,98E+04  - - - -  - 3,61E-03 

                    29 Outros combustíveis  2,53E+07 2,34E+07 J  - - - 2,32E+07 2,38E+05  3,50E-02 J - -  1,38E+00 1,42E-02 
291 Processo  2,50E+07 2,32E+07 J  - - - 2,32E+07 -  - - - -  1,38E+00 - 
292 Produção e entrega  2,45E+05 2,27E+05 J  - - - - 2,27E+05  - - - -  - 1,35E-02 
293 Transporte  1,19E+04 1,10E+04 J  - - - - 1,10E+04  - - - -  - 6,56E-04 

                    
 III ÁGUA  3,10E+01 2,87E+01           3,63E+01 -    
                    2 Chuva  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
3 Água (fertirrigação)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
4 Água (rio/canal)  1,02E+00 9,46E-01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 9,46E-01 -  - - 
5 Água (captação rio)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
6 Água (rede pública)  4,39E-01 4,06E-01 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 5,28E-01 -  - - 
7 Água (mar)  2,35E+00 2,17E+00 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 2,17E+00 -  - - 
8 Água (poço)  1,25E-07 1,16E-07 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 1,16E-07 -  - - 
9 Água (s/especificação)  2,71E+01 2,51E+01 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 3,27E+01 -  - - 

                    
 III PERDA DE SOLO  - -              - - 
                    10 Perda de solo  - - kg  - - - - -  - - - -  - - 

                    
 IV MATERIAIS                   
                    
 COMBUSTÍVEIS  0,00E+00 0,00E+00      0,00E+00 -    - 0,00E+00  0,00E+00 - 
                    30 Diesel (agrícola)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

31 Diesel (geral)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
44 Diesel (coleta)  - - kg  5,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

(continua) 
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TABELA 4.18 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO DE ETILENO – ROTA PETROQUÍMICA (conclusão) 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de etileno       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 

 MATÉRIA PRIMA   1,39E+00            3,06E-02   5,13E+00 
                    17 Petróleo cru  1,00E+00 9,27E-01 kg  1,08E-03 tep/kg 1,00E-03 - 4,19E+07  1,57E-02 kg - 1,46E-02  - 3,22E+00 

18 Gás natural  4,95E-01 4,59E-01 kg  1,29E-03 tep/kg 5,91E-04 - 2,48E+07  3,50E-02 kg - 1,61E-02  - 1,90E+00 
                    
 OUTROS MATERIAIS        1,52E-04 - 6,34E+06    - 6,13E-01  - 4,88E-01 
                    12 Corretivos  - - kg  3,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

13 Nitrogênio  7,76E-02 7,19E-02 kg  1,75E-03 tep/kg 1,26E-04 - 5,27E+06  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 4,05E-01 
14 Fósforo  - - kg  3,20E-04 tep/kg - - -  2,33E+01 kg - -  - - 
15 Potássio  - - kg  2,20E-04 tep/kg - - -  1,06E+01 kg - -  - - 
16 Herbicidas  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
19 Carvão  4,40E-02 4,08E-02 kg  5,02E-04 tep/kg 2,04E-05 - 8,56E+05  9,70E+00 kg - 3,95E-01  - 6,58E-02 
20 Carvão metalúrgico  8,91E-05 8,25E-05 kg  7,05E-04 tep/kg 5,81E-08 - 2,43E+03  9,70E+00 kg - 8,00E-04  - 1,87E-04 
21 Turfa  3,71E-03 3,43E-03 kg  3,58E-04 tep/kg 1,23E-06 - 5,15E+04  9,70E+00 kg - 3,33E-02  - 3,96E-03 
23 Biomassa (turfa)  6,26E-03 5,80E-03 kg  3,58E-04 tep/kg 2,08E-06 - 8,70E+04  9,70E+00 kg - 5,63E-02  - 6,69E-03 
24 Ferro  2,21E-04 2,05E-04 kg  2,00E-05 tep/kg 4,09E-09 - 1,71E+02  5,05E+02 kg - 1,03E-01  - 1,32E-05 
25 Carbonato de cálcio  2,15E-04 1,99E-04 kg  3,00E-04 tep/kg 5,97E-08 - 2,50E+03  9,70E+00 kg - 1,93E-03  - 1,92E-04 
26 Cloreto de sódio  5,32E-04 4,92E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,48E-06 - 6,18E+04  9,70E+00 kg - 4,78E-03  - 4,76E-03 
32 Aço (empreend. agrícola)  - - kg  1,91E-03 tep/kg - - -  8,19E+01 kg - -  - - 
33 Aço (empreend. industrial)  2,33E-04 2,15E-04 kg  1,91E-03 tep/kg 4,12E-07 - 1,72E+04  8,19E+01 kg - 1,76E-02  - 1,33E-03 
34 Pneus (uso agrícola)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
35 Pneus (uso geral)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
36 Insumos industriais  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
45 Hidróxido de sódio  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
46 Anti-espumante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
47 Umidificante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
48 Surfactante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
49 Limpador alcalino  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
1 Produção de etileno (kg) 1,08E+00kg  2 Valor do tep (J)  4,19E+10MJ  3 Emissão CO2   3,22E+00kg CO2/kg óleo 
As notas da primeira coluna referem-se aos dados brutos da tabela E.15a 
 
     RESUMO DA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO DE ETILENO – ROTA PETROQUÍMICA 

CONSUMO DE RECURSOS  Unidade Direto Indireto Total 
Água  kg/kg 3,63E+01 6,33E+00 4,26E+01 
Perda de solo  kg/kg - - 0,00E+00 
Combustíveis fósseis  kg/kg 9,54E-01 - 9,54E-01 
Petróleo  kg/kg 9,27E-01 - 9,27E-01 
Gás natural  kg/kg 4,59E-01 - 4,59E-01 

      DEMANDA DE ENERGIA  J/kg 5,00E+07 8,90E+07 1,39E+08 
      ENERGIA NO PRODUTO  J/kg 4,73E+07 - 4,73E+07 
      EMISSÕES DE CO2  kgCO2/kg 3,86E+00 9,13E+00 1,30E+01 
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TABELA 4.19 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO DE POLIETILENO A PARTIR DE ETILENO – ROTA PETROQUÍMICA 

 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  
3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    

 I. DEMANDA DE ENERGIA  1,34E+07 1,24E+07           - 1,93E+00  7,79E-01 6,10E-01 
                    27 Eletricidade  3,88E+06 3,59E+06 J  6,97E-08 kgep/J 2,50E-04 3,46E+06 7,02E+06  1,63E-06 J - 1,93E+00  2,66E-01 5,40E-01 

271 Processo  1,28E+06 1,19E+06 J  6,97E-08 kgep/J 8,26E-05 3,46E+06 -  - - - -  2,66E-01 - 
272 Produção e entrega  2,49E+06 2,31E+06 J  6,97E-08 kgep/J 1,61E-04 - 6,74E+06  - - - -  - 5,18E-01 
273 Transporte  1,03E+05 9,56E+04 J  6,97E-08 kgep/J 6,66E-06 - 2,79E+05  - - - -  - 2,15E-02 

                    28 Combustível fóssil  4,78E+06 4,43E+06 J  - - - 3,50E+06 9,29E+05  9,70E+00 J - -  2,53E-01 6,73E-02 
281 Processo  3,78E+06 3,50E+06 J  - - - 3,50E+06 -  - - - -  2,53E-01 - 
282 Produção e entrega  8,08E+05 7,48E+05 J  - - - - 7,48E+05  - - - -  - 5,41E-02 
283 Transporte  1,96E+05 1,82E+05 J  - - - - 1,82E+05  - - - -  - 1,31E-02 

                    29 Outros combustíveis  4,76E+06 4,41E+06 J  - - - 4,36E+06 4,63E+04  3,50E-02 J - -  2,60E-01 2,76E-03 
291 Processo  4,71E+06 4,36E+06 J  - - - 4,36E+06 -  - - - -  2,60E-01 - 
292 Produção e entrega  4,14E+04 3,83E+04 J  - - - - 3,83E+04  - - - -  - 2,29E-03 
293 Transporte  8,58E+03 7,94E+03 J  - - - - 7,94E+03  - - - -  - 4,74E-04 

                    

 II. ÁGUA  3,93E+00 3,64E+00           4,47E+00 -    
                    
2 Chuva  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
3 Água (fertirrigação)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
4 Água (rio/canal)  9,06E-02 8,39E-02 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 8,39E-02 -  - - 
5 Água (captação rio)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
6 Água (rede pública)  1,81E-01 1,68E-01 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 2,18E-01 -  - - 
7 Água (mar)  8,41E-01 7,79E-01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 7,79E-01 -  - - 
8 Água (poço)  5,80E-03 5,37E-03 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 5,37E-03 -  - - 
9 Água (s/especificação)  2,82E+00 2,61E+00 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 3,39E+00 -  - - 
                    

 III. PERDA DE SOLO  - -              - - 
                    

10 Perda de solo  - - kg  - - - - -  - - - -  - - 
                    

 IV. MATERIAIS                   
                    

 COMBUSTÍVEIS  0,00E+00 0,00E+00      0,00E+00 -    - 0,00E+00  0,00E+00 - 
                    30 Diesel (agrícola)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

31 Diesel (geral)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
44 Diesel (coleta)  - - kg  5,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

(continua) 
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TABELA 4.19 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO DE POLIETILENO A PARTIR DE ETILENO – ROTA PETROQUÍMICA (conclusão) 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    

 MATÉRIA PRIMA   1,48E+00            2,87E+01   5,10E+00 
                    17 Petróleo cru  2,14E-02 1,98E-02 kg  1,00E-03 tep/kg 1,98E-05 - 8,29E+05  1,57E-02 kg - 3,12E-04  - 6,38E-02 

18 Gás natural  4,96E-01 4,59E-01 kg  1,10E-03 tep/kg 5,05E-04 - 2,11E+07  3,50E-02 kg - 1,61E-02  - 1,63E+00 
40 Etileno (insumo)  1,08E+00 1,00E+00 kg  1,06E-03 tep/kg 1,06E-03 - 4,44E+07  2,87E+01 kg - 2,87E+01  - 3,41E+00 

                    
 OUTROS MATERIAIS        1,49E-04 - 6,25E+06    - 4,88E-01  - 4,81E-01 
                    12 Corretivos  - - kg  3,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

13 Nitrogênio  7,77E-02 7,19E-02 kg  1,75E-03 tep/kg 1,26E-04 - 5,27E+06  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 4,05E-01 
14 Fósforo  - - kg  3,20E-04 tep/kg - - -  2,33E+01 kg - -  - - 
15 Potássio  - - kg  2,20E-04 tep/kg - - -  1,06E+01 kg - -  - - 
16 Herbicidas  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
19 Carvão  4,40E-02 4,07E-02 kg  5,02E-04 tep/kg 2,04E-05 - 8,55E+05  9,70E+00 kg - 3,95E-01  - 6,57E-02 
20 Carvão metalúrgico  1,34E-05 1,24E-05 kg  7,05E-04 tep/kg 8,74E-09 - 3,66E+02  9,70E+00 kg - 1,20E-04  - 2,81E-05 
21 Turfa  3,70E-04 3,43E-04 kg  3,58E-04 tep/kg 1,23E-07 - 5,15E+03  9,70E+00 kg - 3,33E-03  - 3,96E-04 
23 Biomassa (turfa)  6,26E-03 5,80E-03 kg  3,58E-04 tep/kg 2,08E-06 - 8,70E+04  9,70E+00 kg - 5,63E-02  - 6,69E-03 
24 Ferro  3,28E-05 3,04E-05 kg  2,00E-05 tep/kg 6,07E-10 - 2,54E+01  5,05E+02 kg - 1,53E-02  - 1,96E-06 
25 Carbonato de cálcio  7,12E-05 6,59E-05 kg  3,00E-04 tep/kg 1,98E-08 - 8,28E+02  9,70E+00 kg - 6,39E-04  - 6,37E-05 
26 Cloreto de sódio  1,52E-04 1,41E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 4,23E-07 - 1,77E+04  9,70E+00 kg - 1,37E-03  - 1,36E-03 
32 Aço (empreend. agrícola)  - - kg  1,91E-03 tep/kg - - -  8,19E+01 kg - -  - - 
33 Aço (empreend. industrial)  2,15E-04 1,99E-04 kg  1,91E-03 tep/kg 3,81E-07 - 1,60E+04  8,19E+01 kg - 1,63E-02  - 1,23E-03 
34 Pneus (uso agrícola)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
35 Pneus (uso geral)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
36 Insumos industriais  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
45 Hidróxido de sódio  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
46 Anti-espumante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
47 Umidificante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
48 Surfactante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
49 Limpador alcalino  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 

1 Produção polietileno  1,08E+00 kg   
2 Valor do tep 4,19E+10 J   

3 Emissão CO2 3,22E+00 kg CO2/kg óleo  As notas da primeira coluna referem-se aos dados brutos da tabela E.15a 
 

RESUMO DA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO DE POLIETILENO A PARTIR DE ETILENO – ROTA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DE RECURSOS Unidade Direto Indireto Total 

Água kg/kg 4,47E+00 2,42E+00 6,89E+00 
Perda de solo kg/kg - - 0,00E+00 
Combustíveis fósseis kg/kg 1,59E-01 - 1,59E-01 
Petróleo kg/kg 1,98E-02 - 1,98E-02 
Gás natural kg/kg 4,59E-01 - 4,59E-01 
Etileno kg/kg 1,00E+00 - 1,00E+00 

DEMANDA DE ENERGIA J/kg 9,04E+06 1,02E+08 1,11E+08 
ENERGIA NO PRODUTO J/kg 4,45E+07 - 4,45E+07 
EMISSÕES DE CO2 kgCO2/kg 7,79E-01 6,19E+00 6,97E+00 
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TABELA 4.20 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA TRANSFORMAÇÃO E CONVERSÃO DE EMBALAGENS – ROTA PETROQUÍMICA 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de embalagem       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    

 I. DEMANDA DE ENERGIA  3,23E+07 2,99E+07           - 1,41E+01  3,35E+00 0,00E+00 
                    

27 Eletricidade  9,34E+06 8,65E+06 J  6,97E-08 kgep/J 6,03E-
04 

2,52E+07 0,00E+00  1,63E-06 J - 1,41E+01  1,94E+00 0,00E+00 
271 Processo  9,34E+06 8,65E+06 J  6,97E-08 kgep/J 6,03E-

04 
2,52E+07 -  - - - -  1,94E+00 - 

272 Produção e entrega  - - J  6,97E-08 kgep/J - - -  - - - -  - - 
273 Transporte  - - J  6,97E-08 kgep/J - - -  - - - -  - - 

                    
28 Combustível fóssil  1,15E+07 1,07E+07 J  - - - 1,07E+07 0,00E+00  9,70E+00 J - -  7,72E-01 0,00E+00 
281 Processo  1,15E+07 1,07E+07 J  - - - 1,07E+07 -  - - - -  7,72E-01 - 
282 Produção e entrega  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
283 Transporte  - - J  - - - - -  - - - -  - - 

                    
29 Outros combustíveis  1,15E+07 1,06E+07 J  - - - 1,06E+07 0,00E+00  3,50E-02 J - -  6,33E-01 0,00E+00 
291 Processo  1,15E+07 1,06E+07 J  - - - 1,06E+07 -  - - - -  6,33E-01 - 
292 Produção e entrega  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
293 Transporte  - - J  - - - - -  - - - -  - - 

                    

 II. ÁGUA  1,93E+04 1,79E+04           2,32E+04 -    
                    2 Chuva  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
3 Água (fertirrigação)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
4 Água (rio/canal)  1,05E+01 9,68E+00 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 9,68E+00 -  - - 
5 Água (captação rio)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
6 Água (rede pública)  1,11E+01 1,03E+01 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 1,33E+01 -  - - 
7 Água (mar)  1,13E+00 1,04E+00 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 1,04E+00 -  - - 
8 Água (poço)  5,21E-01 4,82E-01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 4,82E-01 -  - - 
9 Água (s/especificação)  1,93E+04 1,78E+04 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 2,32E+04 -  - - 
                    

 III. PERDA DE SOLO  - -              - - 
                    10 Perda de solo  - - kg  - - - - -  - - - -  - - 
                    

 IV. MATERIAIS                   
                    

 COMBUSTÍVEIS  0,00E+00 0,00E+00      0,00E+00 -    - 0,00E+00  0,00E+00 - 
                    

30 Diesel (agrícola)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
31 Diesel (geral)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
44 Diesel (coleta)  - - kg  5,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

(continua) 
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TABELA 4.20 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA TRANSFORMAÇÃO E CONVERSÃO DE EMBALAGENS – ROTA PETROQUÍMICA (conclusão) 

 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  
3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de embalagem       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 MATÉRIA PRIMA   1,00E+00            3,23E+01   3,42E+00 
                    17 Petróleo cru  - - kg  1,00E-03 tep/kg - - -  1,57E-02 kg - -  - - 

18 Gás natural  - - kg  1,10E-03 tep/kg - - -  3,50E-02 kg - -  - - 
40 Polietileno (insumo)  1,08E+00 1,00E+00 kg  1,06E-03 tep/kg 1,06E-

03 
- 4,45E+07  3,23E+01 kg - 3,23E+01  - 3,42E+00 

                    
 OUTROS MATERIAIS        7,62E-

08 
- 3,19E+03    - 3,27E-03  - 2,45E-04 

                    12 Corretivos  - - kg  3,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
13 Nitrogênio  - - kg  1,75E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
14 Fósforo  - - kg  3,20E-04 tep/kg - - -  2,33E+01 kg - -  - - 
15 Potássio  - - kg  2,20E-04 tep/kg - - -  1,06E+01 kg - -  - - 
16 Herbicidas  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
19 Carvão  - - kg  5,02E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
20 Carvão metalúrgico  - - kg  7,05E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
21 Turfa  - - kg  3,58E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
23 Biomassa (turfa)  - - kg  3,58E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
24 Ferro  - - kg  2,00E-05 tep/kg - - -  5,05E+02 kg - -  - - 
25 Carbonato de cálcio  - - kg  3,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
26 Cloreto de sódio  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
32 Aço (empreend. agrícola)  - - kg  1,91E-03 tep/kg - - -  8,19E+01 kg - -  - - 
33 Aço (empreend. industrial)  4,31E-05 3,99E-05 kg  1,91E-03 tep/kg 7,62E-

08 
- 3,19E+03  8,19E+01 kg - 3,27E-03  - 2,45E-04 

34 Pneus (uso agrícola)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
35 Pneus (uso geral)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
36 Insumos industriais  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
45 Hidróxido de sódio  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
46 Anti-espumante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
47 Umidificante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
48 Surfactante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
49 Limpador alcalino  - - kg   3,00E-03 tep/kg - - -   9,03E+01 kg - -   - - 
1 Produção embalagem  1,08E+00 kg   

2 Valor do tep 4,19E+10 J   
3 Emissão CO2 3,22E+00 kg CO2/kg óleo  As notas da primeira coluna referem-se aos dados brutos da tabela E.15a 

 
RESUMO DA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA TRANSFORMAÇÃO E CONVERSÃO DE EMBALAGENS – ROTA PETROQUÍMICA 

CONSUMO DE RECURSOS Unidade Direto Indireto Total 
Água kg/kg 2,32E+04 1,41E+01 2,32E+04 
Perda de solo kg/kg - - 0,00E+00 
Combustíveis fósseis kg/kg 4,36E-01 - 4,36E-01 
Petróleo kg/kg - - 0,00E+00 
Gás natural kg/kg - - 0,00E+00 
Polietileno kg/kg 1,00E+00 - 1,00E+00 

DEMANDA DE ENERGIA J/kg 2,99E+07 8,18E+07 1,12E+08 
ENERGIA NO PRODUTO J/kg 4,45E+07 - 4,45E+07 
EMISSÕES DE CO2 kgCO2/kg 3,35E+00 3,42E+00 6,77E+00 
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TABELA 4.21 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA COLETA E RECICLAGEM DE EMBALAGENS PÓS-CONSUMO – ROTA PETROQUÍMICA 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno reciclado       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 I. DEMANDA DE ENERGIA  1,88E+06 1,74E+06           - 8,19E-01  1,95E-01 0,00E+00 
                    27 Eletricidade  5,43E+05 5,03E+05 J  6,97E-08 kgep/J 3,51E-05 1,47E+06 0,00E+00  1,63E-06 J - 8,19E-01  1,13E-01 0,00E+00 

271 Processo  5,43E+05 5,03E+05 J  6,97E-08 kgep/J 3,51E-05 1,47E+06 -  - - - -  1,13E-01 - 
272 Produção e entrega  - - J  6,97E-08 kgep/J - - -  - - - -  - - 
273 Transporte  - - J  6,97E-08 kgep/J - - -  - - - -  - - 

                    28 Combustível fóssil  6,70E+05 6,20E+05 J  - - - 6,20E+05 0,00E+00  9,70E+00 J - -  4,49E-02 0,00E+00 
281 Processo  6,70E+05 6,20E+05 J  - - - 6,20E+05 -  - - - -  4,49E-02 - 
282 Produção e entrega  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
283 Transporte  - - J  - - - - -  - - - -  - - 

                    29 Outros combustíveis  6,67E+05 6,17E+05 J  - - - 6,17E+05 0,00E+00  3,50E-02 J - -  3,68E-02 0,00E+00 
291 Processo  6,67E+05 6,17E+05 J  - - - 6,17E+05 -  - - - -  3,68E-02 - 
292 Produção e entrega  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
293 Transporte  - - J  - - - - -  - - - -  - - 

                    
 II. ÁGUA  4,44E-01 4,11E-01           5,35E-01 -    
                    2 Chuva  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
3 Água (fertirrigação)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
4 Água (rio/canal)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
5 Água (captação rio)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
6 Água (rede pública)  4,44E-01 4,11E-01 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 5,35E-01 -  - - 
7 Água (mar)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
8 Água (poço)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
9 Água (s/especificação)  - - kg  - - - - -  1,30E+00 kg - -  - - 
                    
 III. PERDA DE SOLO  - -              - - 
                    10 Perda de solo  - - kg  - - - - -  - - - -  - - 
                    
 IV. MATERIAIS                   
                    
 COMBUSTÍVEIS  2,30E-02 2,13E-02      4,46E+05 -    - 2,07E-01  3,43E-02 - 
                    30 Diesel (agrícola)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

31 Diesel (geral)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
44 Diesel (coleta)  2,30E-02 2,13E-02 kg  5,00E-04 tep/kg 1,07E-05 4,46E+05 -  9,70E+00 kg - 2,07E-01  3,43E-02 - 

(continua) 
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TABELA 4.21 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA COLETA E RECICLAGEM DE EMBALAGENS PÓS-CONSUMO – ROTA PETROQUÍMICA (conclusão) 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno reciclado       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 MATÉRIA PRIMA   1,00E+00            3,23E+01   3,42E+00 
                    17 Petróleo cru  - - kg  1,00E-03 tep/kg - - -  1,57E-02 kg - -  - - 

18 Gás natural  - - kg  1,10E-03 tep/kg - - -  3,50E-02 kg - -  - - 
40 Coleta no meio-fio (curb side)  1,08E+00 1,00E+00 kg  1,06E-03 tep/kg 1,06E-03 - 4,45E+07  3,23E+01 kg - 3,23E+01  - 3,42E+00 

                    
 OUTROS MATERIAIS        1,21E-03 - 5,05E+07    - 5,16E+01  - 3,88E+00 
                    12 Corretivos  - - kg  3,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

13 Nitrogênio  - - kg  1,75E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
14 Fósforo  - - kg  3,20E-04 tep/kg - - -  2,33E+01 kg - -  - - 
15 Potássio  - - kg  2,20E-04 tep/kg - - -  1,06E+01 kg - -  - - 
16 Herbicidas  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
19 Carvão  - - kg  5,02E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
20 Carvão metalúrgico  - - kg  7,05E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
21 Turfa  - - kg  3,58E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
23 Biomassa (turfa)  - - kg  3,58E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
24 Ferro  - - kg  2,00E-05 tep/kg - - -  5,05E+02 kg - -  - - 
25 Carbonato de cálcio  - - kg  3,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
26 Cloreto de sódio  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
32 Aço (empreend. agrícola)  - - kg  1,91E-03 tep/kg - - -  8,19E+01 kg - -  - - 
33 Aço (empreend. industrial)  6,77E-01 6,26E-01 kg  1,91E-03 tep/kg 1,20E-03 - 5,01E+07  8,19E+01 kg - 5,13E+01  - 3,85E+00 
34 Pneus (uso agrícola)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
35 Pneus (uso geral)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
36 Insumos industriais  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
45 Hidróxido de sódio  2,70E-04 2,50E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 7,50E-07 - 3,14E+04  9,03E+01 kg - 2,26E-02  - 2,42E-03 
46 Anti-espumante  1,52E-03 1,41E-03 kg  3,00E-03 tep/kg 4,22E-06 - 1,77E+05  9,03E+01 kg - 1,27E-01  - 1,36E-02 
47 Umidificante  5,70E-04 5,28E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,58E-06 - 6,63E+04  9,03E+01 kg - 4,77E-02  - 5,10E-03 
48 Surfactante  7,70E-04 7,13E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 2,14E-06 - 8,96E+04  9,03E+01 kg - 6,44E-02  - 6,89E-03 
49 Limpador alcalino   6,00E-05 5,56E-05 kg   3,00E-03 tep/kg 1,67E-07 - 6,98E+03   9,03E+01 kg - 5,02E-03   - 5,37E-04 
1 Produção polietileno reciclado  1,08E+00 kg   

2 Valor do tep 4,19E+10 J   
3 Emissão CO2 3,22E+00  kg CO2/kg óleo  As notas da primeira coluna referem-se aos dados brutos da tabela E.15a 

RESUMO DA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA COLETA E RECICLAGEM DE EMBALAGENS PÓS-CONSUMO – ROTA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DE RECURSOS Unidade Direto Indireto Total 

Água kg/kg 5,35E-01 5,26E+01 5,31E+01 
Perda de solo kg/kg - - 0,00E+00 
Combustíveis fósseis kg/kg 4,67E-02 - 4,67E-02 
Petróleo kg/kg - - 0,00E+00 
Gás natural kg/kg - - 0,00E+00 
Coleta no meio-fio kg/kg 1,00E+00 - 1,00E+00 

DEMANDA DE ENERGIA J/kg 2,69E+06 1,33E+08 1,36E+08 
ENERGIA NO PRODUTO J/kg 4,45E+07 - 4,45E+07 
EMISSÕES DE CO2 kgCO2/kg 2,29E-01 7,30E+00 7,53E+00 
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TABELA 4.22 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO – ROTA PETROQUÍMICA 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno reciclado       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 I. DEMANDA DE ENERGIA  1,19E+08 1,19E+08           - 2,43E+01  8,83E+00 4,46E+00 
                    27 Eletricidade  3,44E+07 3,44E+07 J  6,97E-

08 
kgep/J 2,39E-03 4,36E+07 5,66E+07  1,63E-06 J - 2,43E+01  3,36E+00 4,35E+00 

271 Processo  1,50E+07 1,50E+07 J  6,97E-
08 

kgep/J 1,04E-03 4,36E+07 -  - - - -  3,36E+00 - 
272 Produção e entrega  1,68E+07 1,68E+07 J  6,97E-

08 
kgep/J 1,17E-03 - 4,90E+07  - - - -  - 3,77E+00 

273 Transporte  2,61E+06 2,61E+06 J  6,97E-
08 

kgep/J 1,82E-04 - 7,62E+06  - - - -  - 5,86E-01 
                    28 Combustível fóssil  4,24E+07 4,24E+07 J  - - - 4,12E+07 1,16E+06  9,70E+00 J - -  2,98E+00 8,41E-02 
281 Processo  4,12E+07 4,12E+07 J  - - - 4,12E+07 -  - - - -  2,98E+00 - 
282 Produção e entrega  9,12E+05 9,12E+05 J  - - - - 9,12E+05  - - - -  - 6,60E-02 
283 Transporte  2,50E+05 2,50E+05 J  - - - - 2,50E+05  - - - -  - 1,81E-02 
                    29 Outros combustíveis  4,22E+07 4,22E+07 J  - - - 4,19E+07 3,07E+05  3,50E-02 J - -  2,50E+00 1,83E-02 
291 Processo  4,19E+07 4,19E+07 J  - - - 4,19E+07 -  - - - -  2,50E+00 - 
292 Produção e entrega  2,87E+05 2,87E+05 J  - - - - 2,87E+05  - - - -  - 1,71E-02 
293 Transporte  2,05E+04 2,05E+04 J  - - - - 2,05E+04  - - - -  - 1,22E-03 
                    
 II. ÁGUA  1,93E+04 1,93E+04           2,51E+04 -    
                    2 Chuva  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
3 Água (fertirrigação)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
4 Água (rio/canal)  1,16E+01 1,16E+01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 1,16E+01 -  - - 
5 Água (captação rio)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
6 Água (rede pública)  1,21E+01 1,21E+01 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 1,58E+01 -  - - 
7 Água (mar)  4,31E+00 4,31E+00 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 4,31E+00 -  - - 
8 Água (poço)  5,26E-01 5,26E-01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 5,26E-01 -  - - 
9 Água (s/especificação)  1,93E+04 1,93E+04 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 2,51E+04 -  - - 
                    
 III. PERDA DE SOLO  - -              - - 
                    10 Perda de solo  - - kg  - - - - -  - - - -  - - 
                    
 IV. MATERIAIS                   
                    
 COMBUSTÍVEIS  2,63E-02 2,63E-02      6,28E+05 -    - 2,55E-01  4,83E-02 - 
                    30 Diesel (agrícola)  - - kg  1,06E-

03 
tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

31 Diesel (geral)  3,29E-03 3,29E-03 kg  1,06E-
03 

tep/kg 3,50E-06 1,46E+05 -  9,70E+00 kg - 3,19E-02  1,13E-02 - 
44 Diesel (coleta)  2,30E-02 2,30E-02 kg  5,00E-

04 
tep/kg 1,15E-05 4,82E+05 -  9,70E+00 kg - 2,23E-01  3,70E-02 - 

(continua) 
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TABELA 4.22 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO – ROTA PETROQUÍMICA (conclusão) 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno reciclado       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 MATÉRIA PRIMA   2,01E+00            5,08E-02   6,80E+00 
                    17 Petróleo cru  1,02E+00 1,02E+00 kg  1,00E-

03 
tep/kg 1,02E-03 - 4,28E+07  1,57E-02 kg - 1,61E-02  - 3,29E+00 

18 Gás natural  9,91E-01 9,91E-01 kg  1,10E-
03 

tep/kg 1,09E-03 - 4,56E+07  3,50E-02 kg - 3,47E-02  - 3,51E+00 
                    
 OUTROS MATERIAIS        1,63E-03 - 6,81E+07    - 5,69E+01  - 5,24E+00 
                    12 Corretivos  - - kg  3,00E-

04 
tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

13 Nitrogênio  1,55E-01 1,55E-01 kg  1,75E-
03 

tep/kg 2,72E-04 - 1,14E+07  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 8,75E-01 
14 Fósforo  - - kg  3,20E-

04 
tep/kg - - -  2,33E+01 kg - -  - - 

15 Potássio  - - kg  2,20E-
04 

tep/kg - - -  1,06E+01 kg - -  - - 
16 Herbicidas  - - kg  3,00E-

03 
tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 

19 Carvão  8,80E-02 8,80E-02 kg  5,02E-
04 

tep/kg 4,41E-05 - 1,85E+06  9,70E+00 kg - 8,53E-01  - 1,42E-01 
20 Carvão metalúrgico  1,02E-04 1,02E-04 kg  7,05E-

04 
tep/kg 7,22E-08 - 3,02E+03  9,70E+00 kg - 9,94E-04  - 2,32E-04 

21 Turfa  4,08E-03 4,08E-03 kg  3,58E-
04 

tep/kg 1,46E-06 - 6,12E+04  9,70E+00 kg - 3,96E-02  - 4,70E-03 
23 Biomassa (turfa)  1,25E-02 1,25E-02 kg  3,58E-

04 
tep/kg 4,49E-06 - 1,88E+05  9,70E+00 kg - 1,22E-01  - 1,45E-02 

24 Ferro  2,54E-04 2,54E-04 kg  2,00E-
05 

tep/kg 5,08E-09 - 2,13E+02  5,05E+02 kg - 1,28E-01  - 1,63E-05 
25 Carbonato de cálcio  2,86E-04 2,86E-04 kg  3,00E-

04 
tep/kg 8,58E-08 - 3,59E+03  9,70E+00 kg - 2,78E-03  - 2,76E-04 

26 Cloreto de sódio  6,84E-04 6,84E-04 kg  3,00E-
03 

tep/kg 2,05E-06 - 8,59E+04  9,70E+00 kg - 6,63E-03  - 6,61E-03 
32 Aço (empreend. agrícola)  - - kg  1,91E-

03 
tep/kg - - -  8,19E+01 kg - -  - - 

33 Aço (empreend. industrial)  6,77E-01 6,77E-01 kg  1,91E-
03 

tep/kg 1,29E-03 - 5,42E+07  8,19E+01 kg - 5,54E+01  - 4,17E+00 
34 Pneus (uso agrícola)  - - kg  2,00E-

03 
tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 

35 Pneus (uso geral)  - - kg  2,00E-
03 

tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
36 Insumos industriais  - - kg  3,00E-

03 
tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 

45 Hidróxido de sódio  2,70E-04 2,70E-04 kg  3,00E-
03 

tep/kg 8,10E-07 - 3,39E+04  9,03E+01 kg - 2,44E-02  - 2,61E-03 
46 Anti-espumante  1,52E-03 1,52E-03 kg  3,00E-

03 
tep/kg 4,56E-06 - 1,91E+05  9,03E+01 kg - 1,37E-01  - 1,47E-02 

47 Umidificante  5,70E-04 5,70E-04 kg  3,00E-
03 

tep/kg 1,71E-06 - 7,16E+04  9,03E+01 kg - 5,15E-02  - 5,51E-03 
48 Surfactante  7,70E-04 7,70E-04 kg  3,00E-

03 
tep/kg 2,31E-06 - 9,67E+04  9,03E+01 kg - 6,95E-02  - 7,44E-03 

49 Limpador alcalino   6,00E-05 6,00E-05 kg   3,00E-
03 

tep/kg 1,80E-07 - 7,54E+03   9,03E+01 kg - 5,42E-03   - 5,80E-04 
1 Produção polietileno reciclado  1,08E+00 kg   

2 Valor do tep 4,19E+10 J   
3 Emissão CO2 3,22E+00  kg CO2/kg óleo  As notas da primeira coluna referem-se aos dados brutos da tabela E.15a 

 
RESUMO DA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO – ROTA PETROQUÍMICA 

CONSUMO DE RECURSOS Unidade Direto Indireto Total 
Água kg/kg 2,51E+04 8,15E+01 2,52E+04 
Perda de solo kg/kg - - 0,00E+00 
Combustíveis fósseis kg/kg 1,73E+00 - 1,73E+00 
Petróleo kg/kg 1,02E+00 - 1,02E+00 
Gás natural kg/kg 9,91E-01 - 9,91E-01 

DEMANDA DE ENERGIA J/kg 9,92E+07 1,90E+08 2,89E+08 
ENERGIA NO PRODUTO J/kg 4,45E+07 - 4,45E+07 
EMISSÕES DE CO2 kgCO2/kg 8,88E+00 1,65E+01 2,54E+01 



163 

 

 
TABELA 4.23 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ETANOL NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de etanol       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 I. DEMANDA DE ENERGIA  0,00E+00 0,00E+00           - 0,00E+00  0,00E+00 0,00E+00 
                    27 Eletricidade  - - J  6,97E-08 kgep/J - 0,00E+00 0,00E+00  1,63E-06 J - -  0,00E+00 0,00E+00 
271 Processo  - - J  6,97E-08 kgep/J - - -  - - - -  - - 
272 Produção e entrega  - - J  6,97E-08 kgep/J - - -  - - - -  - - 
273 Transporte  - - J  6,97E-08 kgep/J - - -  - - - -  - - 
                    28 Combustível fóssil  - - J  - - - 0,00E+00 0,00E+00  9,70E+00 J - -  0,00E+00 0,00E+00 
281 Processo  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
282 Produção e entrega  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
283 Transporte  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
                    29 Outros combustíveis  - - J  - - - 0,00E+00 0,00E+00  3,50E-02 J - -  0,00E+00 0,00E+00 
291 Processo  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
292 Produção e entrega  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
293 Transporte  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
                    
 II. ÁGUA  3,71E+03 3,44E+03           3,44E+03 -    
                    2 Chuva  3,46E+03 3,21E+03 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 3,21E+03 -  - - 
3 Água (fertirrigação)  1,04E-01 9,66E-02 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 9,66E-02 -  - - 
4 Água (rio/canal)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
5 Água (captação rio)  2,50E+02 2,32E+02 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 2,32E+02 -  - - 
6 Água (rede pública)  - - kg  - - - - -  1,30E+00 kg - -  - - 
7 Água (mar)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
8 Água (poço)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
9 Água (s/especificação)  - - kg  - - - - -  1,30E+00 kg - -  - - 
                    
 III. PERDA DE SOLO  2,48E+00 2,30E+00              8,28E-02 - 
                    10 Perda de solo  2,48E+00 2,30E+00 kg  - - - - -  - - - -  8,28E-02 - 
                    
 IV. MATERIAIS                   
                    
 COMBUSTÍVEIS  3,48E-02 3,23E-02      1,44E+06 -    - 3,13E-01  1,10E-01 - 
                    30 Diesel (agrícola)  3,48E-02 3,23E-02 kg  1,06E-03 tep/kg 3,43E-

05 
1,44E+06 -  9,70E+00 kg - 3,13E-01  1,10E-01 - 

31 Diesel (geral)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
44 Diesel (coleta)  - - kg  5,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

(continua) 
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TABELA 4.23 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ETANOL NO ESTADO DE SÃO PAULO (conclusão) 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de etanol       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 MATÉRIA PRIMA   0,00E+00            0,00E+00   0,00E+00 
                    17 Petróleo cru  - - kg  1,00E-03 tep/kg - - -  1,57E-02 kg - -  - - 
18 Gás natural  - - kg  1,10E-03 tep/kg - - -  3,50E-02 kg - -  - - 
                    
 OUTROS MATERIAIS        1,05E-

04 
- 4,38E+06    - 2,51E+00  - 3,37E-01 

                    12 Corretivos  1,67E-02 1,55E-02 kg  3,00E-04 tep/kg 4,64E-
06 

- 1,94E+05  9,70E+00 kg - 1,50E-01  - 1,49E-02 
13 Nitrogênio  3,34E-03 3,09E-03 kg  1,75E-03 tep/kg 5,41E-

06 
- 2,27E+05  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 1,74E-02 

14 Fósforo  2,04E-02 1,89E-02 kg  3,20E-04 tep/kg 6,06E-
06 

- 2,54E+05  2,33E+01 kg - 4,41E-01  - 1,95E-02 
15 Potássio  4,38E-03 4,06E-03 kg  2,20E-04 tep/kg 8,93E-

07 
- 3,74E+04  1,06E+01 kg - 4,30E-02  - 2,87E-03 

16 Herbicidas  9,39E-03 8,69E-03 kg  3,00E-03 tep/kg 2,61E-
05 

- 1,09E+06  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 8,40E-02 
19 Carvão  - - kg  5,02E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
20 Carvão metalúrgico  - - kg  7,05E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
21 Turfa  - - kg  3,58E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
23 Biomassa (turfa)  - - kg  3,58E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
24 Ferro  - - kg  2,00E-05 tep/kg - - -  5,05E+02 kg - -  - - 
25 Carbonato de cálcio  - - kg  3,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
26 Cloreto de sódio  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
32 Aço (empreend. agrícola)  3,33E-03 3,08E-03 kg  1,91E-03 tep/kg 5,89E-

06 
- 2,47E+05  8,19E+01 kg - 2,52E-01  - 1,90E-02 

33 Aço (empreend. industrial)  - - kg  1,91E-03 tep/kg - - -  8,19E+01 kg - -  - - 
34 Pneus (uso agrícola)  8,22E-04 7,62E-04 kg  2,00E-03 tep/kg 1,52E-

06 
- 6,38E+04  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 4,90E-03 

35 Pneus (uso geral)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
36 Insumos industriais  1,94E-02 1,80E-02 kg  3,00E-03 tep/kg 5,40E-

05 
- 2,26E+06  9,03E+01 kg - 1,63E+00  - 1,74E-01 

45 Hidróxido de sódio  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
46 Anti-espumante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
47 Umidificante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
48 Surfactante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
49 Limpador alcalino   - - kg   3,00E-03 tep/kg - - -   9,03E+01 kg - -   - - 
1 Produção etanol  1,08E+00 kg   

2 Valor do tep 4,19E+10 J   
3 Emissão CO2 3,22E+00  kg CO2/kg óleo  As notas da primeira coluna referem-se aos dados brutos da tabela E.15b 

 
RESUMO DA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ETANOL NO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONSUMO DE RECURSOS Unidade Direto Indireto Total 
Água kg/kg 3,44E+03 2,83E+00 3,44E+03 
Perda de solo kg/kg 2,30E+00 - 2,30E+00 
Combustíveis fósseis kg/kg 3,23E-02 - 3,23E-02 
Petróleo kg/kg - - 0,00E+00 
Gás natural kg/kg - - 0,00E+00 

DEMANDA DE ENERGIA J/kg 1,44E+06 4,38E+06 5,81E+06 
ENERGIA NO PRODUTO J/kg 2,97E+07 - 2,97E+07 
EMISSÕES DE CO2 kgCO2/kg 1,93E-01 3,37E-01 5,30E-01 
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TABELA 4.24 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO DE ETILENO DE ETANOL – ROTA ALCOOLQUÍMICA 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de etileno       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 I. DEMANDA DE  7,12E+07 6,60E+07           - 5,71E+00  3,86E+00 3,52E+00 
                    27 Eletricidade  2,06E+07 1,91E+07 J  6,97E-08 kgep/J 1,33E-03 1,02E+07 4,54E+07  1,63E-06 J - 5,71E+00  7,88E-01 3,49E+00 
271 Processo  3,79E+06 3,51E+06 J  6,97E-08 kgep/J 2,45E-04 1,02E+07 -  - - - -  7,88E-01 - 
272 Produção e entrega  1,43E+07 1,32E+07 J  6,97E-08 kgep/J 9,22E-04 - 3,86E+07  - - - -  - 2,97E+00 
273 Transporte  2,51E+06 2,32E+06 J  6,97E-08 kgep/J 1,62E-04 - 6,77E+06  - - - -  - 5,21E-01 
                    28 Combustível fóssil  2,54E+07 2,35E+07 J  - - - 2,34E+07 1,47E+05  9,70E+00 J - -  1,69E+00 1,06E-02 
281 Processo  2,52E+07 2,34E+07 J  - - - 2,34E+07 -  - - - -  1,69E+00 - 
282 Produção e entrega  1,05E+05 9,69E+04 J  - - - - 9,69E+04  - - - -  - 7,01E-03 
283 Transporte  5,38E+04 4,98E+04 J  - - - - 4,98E+04  - - - -  - 3,61E-03 
                    29 Outros combustíveis  2,53E+07 2,34E+07 J  - - - 2,32E+07 2,38E+05  3,50E-02 J - -  1,38E+00 1,42E-02 
291 Processo  2,50E+07 2,32E+07 J  - - - 2,32E+07 -  - - - -  1,38E+00 - 
292 Produção e entrega  2,45E+05 2,27E+05 J  - - - - 2,27E+05  - - - -  - 1,35E-02 
293 Transporte  1,19E+04 1,10E+04 J  - - - - 1,10E+04  - - - -  - 6,56E-04 
                    
 II. ÁGUA  3,10E+01 2,87E+01           3,63E+01 -    
                    2 Chuva  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
3 Água (fertirrigação)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
4 Água (rio/canal)  1,02E+00 9,46E-01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 9,46E-01 -  - - 
5 Água (captação rio)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
6 Água (rede pública)  4,39E-01 4,06E-01 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 5,28E-01 -  - - 
7 Água (mar)  2,35E+00 2,17E+00 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 2,17E+00 -  - - 
8 Água (poço)  1,25E-07 1,16E-07 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 1,16E-07 -  - - 
9 Água (s/especificação)  2,71E+01 2,51E+01 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 3,27E+01 -  - - 
                    
 III. PERDA DE SOLO  - -              - - 
                    10 Perda de solo  - - kg  - - - - -  - - - -  - - 

                    
 IV. MATERIAIS                   
                    
 COMBUSTÍVEIS  0,00E+00 0,00E+00      0,00E+00 -    - 0,00E+00  0,00E+00 - 
                    30 Diesel (agrícola)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
31 Diesel (geral)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
44 Diesel (coleta)  - - kg  5,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

(continua) 
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TABELA 4.24 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO DE ETILENO DE ETANOL– ROTA ALCOOLQUÍMICA (conclusão) 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de etileno       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 

 MATÉRIA PRIMA   1,00E+00            2,33E+01   2,28E+00 
                    17 Petróleo cru  - - kg  1,00E-03 tep/kg - - -  1,57E-02 kg - -  - - 
18 Gás natural  - - kg  1,10E-03 tep/kg - - -  3,50E-02 kg - -  - - 
38 Etanol (insumo)  1,08E+00 1,00E+00 kg  7,09E-04 tep/kg 7,09E-04 - 2,97E+07  2,33E+01 kg - 2,33E+01  - 2,28E+00 
                    
 OUTROS MATERIAIS        1,30E-04 - 5,44E+06    - 1,83E-01  - 4,18E-01 
                    12 Corretivos  - - kg  3,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
13 Nitrogênio  7,77E-02 7,19E-02 kg  1,75E-03 tep/kg 1,26E-04 - 5,27E+06  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 4,05E-01 
14 Fósforo  - - kg  3,20E-04 tep/kg - - -  2,33E+01 kg - -  - - 
15 Potássio  - - kg  2,20E-04 tep/kg - - -  1,06E+01 kg - -  - - 
16 Herbicidas  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
19 Carvão  - - kg  5,02E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
20 Carvão metalúrgico  - - kg  7,05E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
21 Turfa  - - kg  3,58E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
23 Biomassa (turfa)  6,26E-03 5,80E-03 kg  3,58E-04 tep/kg 2,08E-06 - 8,70E+04  9,70E+00 kg - 5,63E-02  - 6,69E-03 
24 Ferro  2,21E-04 2,05E-04 kg  2,00E-05 tep/kg 4,09E-09 - 1,71E+02  5,05E+02 kg - 1,03E-01  - 1,32E-05 
25 Carbonato de cálcio  2,15E-04 1,99E-04 kg  3,00E-04 tep/kg 5,97E-08 - 2,50E+03  9,70E+00 kg - 1,93E-03  - 1,92E-04 
26 Cloreto de sódio  5,32E-04 4,92E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,48E-06 - 6,18E+04  9,70E+00 kg - 4,78E-03  - 4,76E-03 
32 Aço (empreend. agrícola)  - - kg  1,91E-03 tep/kg - - -  8,19E+01 kg - -  - - 
33 Aço (empreend. 

industrial)  2,15E-04 1,99E-04 kg  1,91E-03 tep/kg 3,81E-07 - 1,60E+04  8,19E+01 kg - 1,63E-02  - 1,23E-03 
34 Pneus (uso agrícola)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
35 Pneus (uso geral)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
36 Insumos industriais  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
45 Hidróxido de sódio  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
46 Anti-espumante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
47 Umidificante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
48 Surfactante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
49 Limpador alcalino   - - kg   3,00E-03 tep/kg - - -   9,03E+01 kg - -   - - 
1 Produção etileno  1,08E+00 kg   

2 Valor do tep 4,19E+10 J   
3 Emissão CO2 3,22E+00  kg CO2/kg óleo  As notas da primeira coluna referem-se aos dados brutos da tabela E.15b 

 
RESUMO DA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO DE ETILENO DE ETANOL – ROTA ALCOOLQUÍMICA 

CONSUMO DE RECURSOS Unidade Direto Indireto Total 
Água kg/kg 3,63E+01 5,89E+00 4,22E+01 
Perda de solo kg/kg - - 0,00E+00 
Combustíveis fósseis kg/kg 9,54E-01 - 9,54E-01 
Petróleo kg/kg - - 0,00E+00 
Gás natural kg/kg - - 0,00E+00 
Etanol kg/kg 1,00E+00 - 1,00E+00 

DEMANDA DE ENERGIA J/kg 5,00E+07 7,45E+07 1,25E+08 
ENERGIA NO PRODUTO J/kg 4,73E+07 - 4,73E+07 
EMISSÕES DE CO2 kgCO2/kg 3,86E+00 6,22E+00 1,01E+01 
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TABELA 4.25 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO DE POLIETILENO A PARTIR DE ETILENO – ROTA ALCOOLQUÍMICA 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 I. DEMANDA DE  1,34E+07 1,24E+07           - 1,93E+00  7,79E-01 6,10E-01 
                    27 Eletricidade  3,88E+06 3,59E+06 J  6,97E-08 kgep/J 2,50E-04 3,46E+06 7,02E+06  1,63E-06 J - 1,93E+00  2,66E-01 5,40E-01 
271 Processo  1,28E+06 1,19E+06 J  6,97E-08 kgep/J 8,26E-05 3,46E+06 -  - - - -  2,66E-01 - 
272 Produção e entrega  2,49E+06 2,31E+06 J  6,97E-08 kgep/J 1,61E-04 - 6,74E+06  - - - -  - 5,18E-01 
273 Transporte  1,03E+05 9,56E+04 J  6,97E-08 kgep/J 6,66E-06 - 2,79E+05  - - - -  - 2,15E-02 
                    28 Combustível fóssil  4,78E+06 4,43E+06 J  - - - 3,50E+06 9,29E+05  9,70E+00 J - -  2,53E-01 6,73E-02 
281 Processo  3,78E+06 3,50E+06 J  - - - 3,50E+06 -  - - - -  2,53E-01 - 
282 Produção e entrega  8,08E+05 7,48E+05 J  - - - - 7,48E+05  - - - -  - 5,41E-02 
283 Transporte  1,96E+05 1,82E+05 J  - - - - 1,82E+05  - - - -  - 1,31E-02 
                    29 Outros combustíveis  4,76E+06 4,41E+06 J  - - - 4,36E+06 4,63E+04  3,50E-02 J - -  2,60E-01 2,76E-03 
291 Processo  4,71E+06 4,36E+06 J  - - - 4,36E+06 -  - - - -  2,60E-01 - 
292 Produção e entrega  4,14E+04 3,83E+04 J  - - - - 3,83E+04  - - - -  - 2,29E-03 
293 Transporte  8,58E+03 7,94E+03 J  - - - - 7,94E+03  - - - -  - 4,74E-04 
                    
 II. ÁGUA  3,93E+00 3,64E+00           4,47E+00 -    
                    2 Chuva  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
3 Água (fertirrigação)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
4 Água (rio/canal)  9,06E-02 8,39E-02 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 8,39E-02 -  - - 
5 Água (captação rio)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
6 Água (rede pública)  1,81E-01 1,68E-01 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 2,18E-01 -  - - 
7 Água (mar)  8,41E-01 7,79E-01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 7,79E-01 -  - - 
8 Água (poço)  5,80E-03 5,37E-03 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 5,37E-03 -  - - 
9 Água (s/especificação)  2,82E+00 2,61E+00 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 3,39E+00 -  - - 
                    
 III. PERDA DE SOLO  - -              - - 

                    10 Perda de solo  - - kg  - - - - -  - - - -  - - 

                    
 IV. MATERIAIS                   
                    
 COMBUSTÍVEIS  0,00E+00 0,00E+00      0,00E+00 -    - 0,00E+00  0,00E+00 - 
                    30 Diesel (agrícola)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
31 Diesel (geral)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
44 Diesel (coleta)  - - kg  5,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

(continua) 
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TABELA 4.25 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO DE POLIETILENO A PARTIR DE ETILENO – ROTA ALCOOLQUÍMICA (conclusão) 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 MATÉRIA PRIMA   1,00E+00            2,87E+01   3,41E+00 
                    17 Petróleo cru  - - kg  1,00E-03 tep/kg - - -  1,57E-02 kg - -  - - 
18 Gás natural  - - kg  1,10E-03 tep/kg - - -  3,50E-02 kg - -  - - 
40 Etileno (insumo)  1,08E+00 1,00E+00 kg  1,06E-03 tep/kg 1,06E-03 - 4,44E+07  2,87E+01 kg - 2,87E+01  - 3,41E+00 
                    
 OUTROS MATERIAIS        1,49E-04 - 6,25E+06    - 4,88E-01  - 4,81E-01 
                    12 Corretivos  - - kg  3,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
13 Nitrogênio  7,77E-02 7,19E-02 kg  1,75E-03 tep/kg 1,26E-04 - 5,27E+06  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 4,05E-01 
14 Fósforo  - - kg  3,20E-04 tep/kg - - -  2,33E+01 kg - -  - - 
15 Potássio  - - kg  2,20E-04 tep/kg - - -  1,06E+01 kg - -  - - 
16 Herbicidas  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
19 Carvão  4,40E-02 4,07E-02 kg  5,02E-04 tep/kg 2,04E-05 - 8,55E+05  9,70E+00 kg - 3,95E-01  - 6,57E-02 
20 Carvão metalúrgico  1,34E-05 1,24E-05 kg  7,05E-04 tep/kg 8,74E-09 - 3,66E+02  9,70E+00 kg - 1,20E-04  - 2,81E-05 
21 Turfa  3,70E-04 3,43E-04 kg  3,58E-04 tep/kg 1,23E-07 - 5,15E+03  9,70E+00 kg - 3,33E-03  - 3,96E-04 
23 Biomassa (turfa)  6,26E-03 5,80E-03 kg  3,58E-04 tep/kg 2,08E-06 - 8,70E+04  9,70E+00 kg - 5,63E-02  - 6,69E-03 
24 Ferro  3,29E-05 3,05E-05 kg  2,00E-05 tep/kg 6,10E-10 - 2,55E+01  5,05E+02 kg - 1,54E-02  - 1,96E-06 
25 Carbonato de cálcio  7,12E-05 6,59E-05 kg  3,00E-04 tep/kg 1,98E-08 - 8,28E+02  9,70E+00 kg - 6,39E-04  - 6,37E-05 
26 Cloreto de sódio  1,52E-04 1,41E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 4,23E-07 - 1,77E+04  9,70E+00 kg - 1,37E-03  - 1,36E-03 
32 Aço (empreend. agrícola)  - - kg  1,91E-03 tep/kg - - -  8,19E+01 kg - -  - - 
33 Aço (empreend. industrial)  2,15E-04 1,99E-04 kg  1,91E-03 tep/kg 3,81E-07 - 1,60E+04  8,19E+01 kg - 1,63E-02  - 1,23E-03 
34 Pneus (uso agrícola)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
35 Pneus (uso geral)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
36 Insumos industriais  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
45 Hidróxido de sódio  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
46 Anti-espumante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
47 Umidificante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
48 Surfactante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
49 Limpador alcalino   - - kg   3,00E-03 tep/kg - - -   9,03E+01 kg - -   - - 
1 Produção polietileno  1,08E+00 kg   

2 Valor do tep 4,19E+10 J   
3 Emissão CO2 3,22E+00  kg CO2/kg óleo  As notas da primeira coluna referem-se aos dados brutos da tabela E.15b 

 
RESUMO DA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PRODUÇÃO DE POLIETILENO A PARTIR DE ETILENO – ROTA ALCOOLQUÍMICA 

CONSUMO DE RECURSOS Unidade Direto Indireto Total 
Água kg/kg 4,47E+00 2,42E+00 6,89E+00 
Perda de solo kg/kg - - 0,00E+00 
Combustíveis fósseis kg/kg 1,59E-01 - 1,59E-01 
Petróleo kg/kg - - 0,00E+00 
Gás natural kg/kg - - 0,00E+00 
Etileno kg/kg 1,00E+00 - 1,00E+00 

DEMANDA DE ENERGIA J/kg 9,04E+06 6,36E+07 7,27E+07 
ENERGIA NO PRODUTO J/kg 4,45E+07 - 4,45E+07 
EMISSÕES DE CO2 kgCO2/kg 7,79E-01 4,50E+00 5,28E+00 
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TABELA 4.26 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA TRANSFORMAÇÃO E CONVERSÃO DE EMBALAGENS – ROTA ALCOOLQUÍMICA 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de embalagem       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 

                    
 I. DEMANDA DE  3,23E+07 2,99E+07           - 1,41E+01  3,35E+00 0,00E+00 
                    27 Eletricidade  9,34E+06 8,65E+06 J  6,97E-08 kgep/J 6,03E-04 2,52E+07 0,00E+00  1,63E-06 J - 1,41E+01  1,94E+00 0,00E+00 
271 Processo  9,34E+06 8,65E+06 J  6,97E-08 kgep/J 6,03E-04 2,52E+07 -  - - - -  1,94E+00 - 
272 Produção e entrega  - - J  6,97E-08 kgep/J - - -  - - - -  - - 
273 Transporte  - - J  6,97E-08 kgep/J - - -  - - - -  - - 
                    28 Combustível fóssil  1,15E+07 1,07E+07 J  - - - 1,07E+07 0,00E+00  9,70E+00 J - -  7,72E-01 0,00E+00 
281 Processo  1,15E+07 1,07E+07 J  - - - 1,07E+07 -  - - - -  7,72E-01 - 
282 Produção e entrega  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
283 Transporte  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
                    29 Outros combustíveis  1,15E+07 1,06E+07 J  - - - 1,06E+07 0,00E+00  3,50E-02 J - -  6,33E-01 0,00E+00 
291 Processo  1,15E+07 1,06E+07 J  - - - 1,06E+07 -  - - - -  6,33E-01 - 
292 Produção e entrega  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
293 Transporte  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
                    
 II. ÁGUA  1,93E+04 1,79E+04           2,32E+04 -    
                    2 Chuva  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
3 Água (fertirrigação)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
4 Água (rio/canal)  1,05E+01 9,68E+00 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 9,68E+00 -  - - 
5 Água (captação rio)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
6 Água (rede pública)  1,11E+01 1,03E+01 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 1,33E+01 -  - - 
7 Água (mar)  1,13E+00 1,04E+00 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 1,04E+00 -  - - 
8 Água (poço)  5,21E-01 4,82E-01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 4,82E-01 -  - - 
9 Água (s/especificação)  1,93E+04 1,78E+04 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 2,32E+04 -  - - 
                    
 III. PERDA DE SOLO  - -              - - 
                    10 Perda de solo  - - kg  - - - - -  - - - -  - - 

                    
 IV. MATERIAIS                   
                    
 COMBUSTÍVEIS  0,00E+00 0,00E+00      0,00E+00 -    - 0,00E+00  0,00E+00 - 
                    30 Diesel (agrícola)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
31 Diesel (geral)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
44 Diesel (coleta)  - - kg  5,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 

(continua) 
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TABELA 4.26 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA TRANSFORMAÇÃO E CONVERSÃO DE EMBALAGENS – ROTA ALCOOLQUÍMICA (conclusão) 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de embalagem       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 MATÉRIA PRIMA   1,00E+00            3,23E+01   3,42E+00 
                    17 Petróleo cru  - - kg  1,00E-03 tep/kg - - -  1,57E-02 kg - -  - - 
18 Gás natural  - - kg  1,10E-03 tep/kg - - -  3,50E-02 kg - -  - - 
42 Polietileno (insumo)  1,08E+00 1,00E+00 kg  1,06E-03 tep/kg 1,06E-03 - 4,45E+07  3,23E+01 kg - 3,23E+01  - 3,42E+00 
                    
 OUTROS MATERIAIS        7,62E-08 - 3,19E+03    - 3,27E-03  - 2,45E-04 
                    12 Corretivos  - - kg  3,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
13 Nitrogênio  - - kg  1,75E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
14 Fósforo  - - kg  3,20E-04 tep/kg - - -  2,33E+01 kg - -  - - 
15 Potássio  - - kg  2,20E-04 tep/kg - - -  1,06E+01 kg - -  - - 
16 Herbicidas  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
19 Carvão  - - kg  5,02E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
20 Carvão metalúrgico  - - kg  7,05E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
21 Turfa  - - kg  3,58E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
23 Biomassa (turfa)  - - kg  3,58E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
24 Ferro  - - kg  2,00E-05 tep/kg - - -  5,05E+02 kg - -  - - 
25 Carbonato de cálcio  - - kg  3,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
26 Cloreto de sódio  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
32 Aço (empreend. agrícola)  - - kg  1,91E-03 tep/kg - - -  8,19E+01 kg - -  - - 
33 Aço (empreend. industrial)  4,31E-05 3,99E-05 kg  1,91E-03 tep/kg 7,62E-08 - 3,19E+03  8,19E+01 kg - 3,27E-03  - 2,45E-04 
34 Pneus (uso agrícola)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
35 Pneus (uso geral)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
36 Insumos industriais  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
45 Hidróxido de sódio  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
46 Anti-espumante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
47 Umidificante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
48 Surfactante  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
49 Limpador alcalino   - - kg   3,00E-03 tep/kg - - -   9,03E+01 kg - -   - - 
1 Produção embalagem  1,08E+00 kg   

2 Valor do tep 4,19E+10 J   
3 Emissão CO2 3,22E+00  kg CO2/kg óleo  As notas da primeira coluna referem-se aos dados brutos da tabela E.15b 

 
RESUMO DA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA TRANSFORMAÇÃO E CONVERSÃO DE EMBALAGENS – ROTA ALCOOLQUÍMICA 

CONSUMO DE RECURSOS  Unidade Direto Indireto Total 
Água  kg/kg 2,32E+04 1,41E+01 2,32E+04 
Perda de solo  kg/kg - - 0,00E+00 
Combustíveis fósseis  kg/kg 4,36E-01 - 4,36E-01 
Petróleo  kg/kg - - 0,00E+00 
Gás natural  kg/kg - - 0,00E+00 
Polietileno  kg/kg 1,00E+00 - 1,00E+00 

DEMANDA DE ENERGIA  J/kg 2,99E+07 5,40E+07 8,39E+07 
ENERGIA NO PRODUTO  J/kg 4,45E+07 - 4,45E+07 
EMISSÕES DE CO2  kgCO2/kg 3,35E+00 3,42E+00 6,77E+00 
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TABELA 4.27 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA COLETA E RECICLAGEM DE EMBALAGENS PÓS-CONSUMO – ROTA ALCOOLQUÍMICA 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno reciclado       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 

                    
 I. DEMANDA DE ENERGIA  1,88E+06 1,74E+06           - 8,19E-01  1,95E-01 0,00E+00 
                    27 Eletricidade  5,43E+05 5,03E+05 J  6,97E-08 kgep/J 3,51E-05 1,47E+06 0,00E+00  1,63E-06 J - 8,19E-01  1,13E-01 0,00E+00 
271 Processo  5,43E+05 5,03E+05 J  6,97E-08 kgep/J 3,51E-05 1,47E+06 -  - - - -  1,13E-01 - 
272 Produção e entrega  - - J  6,97E-08 kgep/J - - -  - - - -  - - 
273 Transporte  - - J  6,97E-08 kgep/J - - -  - - - -  - - 
                    28 Combustível fóssil  6,70E+05 6,20E+05 J  - - - 6,20E+05 0,00E+00  9,70E+00 J - -  4,49E-02 0,00E+00 
281 Processo  6,70E+05 6,20E+05 J  - - - 6,20E+05 -  - - - -  4,49E-02 - 
282 Produção e entrega  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
283 Transporte  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
                    29 Outros combustíveis  6,67E+05 6,17E+05 J  - - - 6,17E+05 0,00E+00  3,50E-02 J - -  3,68E-02 0,00E+00 
291 Processo  6,67E+05 6,17E+05 J  - - - 6,17E+05 -  - - - -  3,68E-02 - 
292 Produção e entrega  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
293 Transporte  - - J  - - - - -  - - - -  - - 
                    
 II. ÁGUA  4,44E-01 4,11E-01           5,35E-01 -    
                    2 Chuva  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
3 Água (fertirrigação)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
4 Água (rio/canal)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
5 Água (captação rio)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
6 Água (rede pública)  4,44E-01 4,11E-01 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 5,35E-01 -  - - 
7 Água (mar)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
8 Água (poço)  - - kg  - - - - -  1,00E+00 kg - -  - - 
9 Água (s/especificação)  - - kg  - - - - -  1,30E+00 kg - -  - - 
                    
 III. PERDA DE SOLO  - -              - - 
                    10 Perda de solo  - - kg  - - - - -  - - - -  - - 

                    
 IV. MATERIAIS                   
                    
 COMBUSTÍVEIS  2,30E-02 2,13E-03      4,46E+05 -    - 2,07E-01  3,43E-02 - 
                    30 Diesel (agrícola)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
31 Diesel (geral)  - - kg  1,06E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
44 Diesel (coleta)  2,30E-02 2,13E-03 kg  5,00E-04 tep/kg 1,07E-05 4,46E+05 -  9,70E+00 kg - 2,07E-01  3,43E-02 - 

(continua) 
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TABELA 4.27 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA COLETA E RECICLAGEM DE EMBALAGENS PÓS-CONSUMO – ROTA ALCOOLQUÍMICA (CONCLUSÃO) 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno reciclado       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 MATÉRIA PRIMA   1,00E+00            3,23E+01   3,42E+00 
                    17 Petróleo cru  - - kg  1,00E-03 tep/kg - - -  1,57E-02 kg - -  - - 
18 Gás natural  - - kg  1,10E-03 tep/kg - - -  3,50E-02 kg - -  - - 
43 Coleta no meio-fio (curb side)  1,08E+00 1,00E+00 kg  1,06E-03 tep/kg 1,06E-03 - 4,45E+07  3,23E+01 kg - 3,23E+01  - 3,42E+00 
                    
 OUTROS MATERIAIS        1,21E-03 - 5,05E+07    - 5,16E+01  - 3,88E+00 
                    12 Corretivos  - - kg  3,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
13 Nitrogênio  - - kg  1,75E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
14 Fósforo  - - kg  3,20E-04 tep/kg - - -  2,33E+01 kg - -  - - 
15 Potássio  - - kg  2,20E-04 tep/kg - - -  1,06E+01 kg - -  - - 
16 Herbicidas  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
19 Carvão  - - kg  5,02E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
20 Carvão metalúrgico  - - kg  7,05E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
21 Turfa  - - kg  3,58E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
23 Biomassa (turfa)  - - kg  3,58E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
24 Ferro  - - kg  2,00E-05 tep/kg - - -  5,05E+02 kg - -  - - 
25 Carbonato de cálcio  - - kg  3,00E-04 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
26 Cloreto de sódio  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,70E+00 kg - -  - - 
32 Aço (empreend. agrícola)  - - kg  1,91E-03 tep/kg - - -  8,19E+01 kg - -  - - 
33 Aço (empreend. industrial)  6,77E-01 6,26E-01 kg  1,91E-03 tep/kg 1,20E-03 - 5,01E+07  8,19E+01 kg - 5,13E+01  - 3,85E+00 
34 Pneus (uso agrícola)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
35 Pneus (uso geral)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
36 Insumos industriais  - - kg  3,00E-03 tep/kg - - -  9,03E+01 kg - -  - - 
45 Hidróxido de sódio  2,70E-04 2,50E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 7,50E-07 - 3,14E+04  9,03E+01 kg - 2,26E-02  - 2,42E-03 
46 Anti-espumante  1,52E-03 1,41E-03 kg  3,00E-03 tep/kg 4,22E-06 - 1,77E+05  9,03E+01 kg - 1,27E-01  - 1,36E-02 
47 Umidificante  5,70E-04 5,28E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,58E-06 - 6,63E+04  9,03E+01 kg - 4,77E-02  - 5,10E-03 
48 Surfactante  7,70E-04 7,13E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 2,14E-06 - 8,96E+04  9,03E+01 kg - 6,44E-02  - 6,89E-03 
49 Limpador alcalino   6,00E-05 5,56E-05 kg   3,00E-03 tep/kg 1,67E-07 - 6,98E+03   9,03E+01 kg - 5,02E-03   - 5,37E-04 
1 Produção polietileno reciclado  1,08E+00 kg   

2 Valor do tep 4,19E+10 J   
3 Emissão CO2 3,22E+00  kg CO2/kg óleo  As notas da primeira coluna referem-se aos dados brutos da tabela E.15b 

 
RESUMO DA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA COLETA E RECICLAGEM DE EMBALAGENS PÓS-CONSUMO – ROTA ALCOOLQUÍMICA 

CONSUMO DE RECURSOS Unidade Direto Indireto   Total 
Água kg/kg 5,35E-01 5,26E+01  5,31E+01 
Perda de solo kg/kg - -  0,00E+00 
Combustíveis fósseis kg/kg 4,67E-02 -  4,67E-02 
Petróleo kg/kg - -  0,00E+00 
Gás natural kg/kg - -  0,00E+00 
Polietileno reciclado kg/kg 1,00E+00 -  1,00E+00 

DEMANDA DE ENERGIA J/kg 2,69E+06 1,04E+08  1,07E+08 
ENERGIA NO PRODUTO J/kg 4,45E+07 -  4,45E+07 
EMISSÕES DE CO2 kgCO2/kg 2,29E-01 7,30E+00   7,53E+00 
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TABELA 4.28 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO – ROTA ALCOOLQUÍMICA 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno reciclado       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 I. DEMANDA DE ENERGIA  1,19E+08 1,10E+08           - 2,25E+01  8,18E+00 4,13E+00 
                    27 Eletricidade  3,44E+07 3,18E+07 J  6,97E-08 kgep/J 2,22E-03 4,04E+07 5,24E+07  1,63E-06 J - 2,25E+01  3,11E+00 4,03E+00 
271 Processo  1,50E+07 1,38E+07 J  6,97E-08 kgep/J 9,65E-04 4,04E+07 -  - - - -  3,11E+00 - 
272 Produção e entrega  1,68E+07 1,55E+07 J  6,97E-08 kgep/J 1,08E-03 - 4,54E+07  - - - -  - 3,49E+00 
273 Transporte  2,61E+06 2,42E+06 J  6,97E-08 kgep/J 1,68E-04 - 7,05E+06  - - - -  - 5,42E-01 
                    28 Combustível fóssil  4,24E+07 3,92E+07 J  - - - 3,81E+07 1,08E+06  9,70E+00 J - -  2,76E+00 7,79E-02 
281 Processo  4,12E+07 3,81E+07 J  - - - 3,81E+07 -  - - - -  2,76E+00 - 
282 Produção e entrega  9,12E+05 8,45E+05 J  - - - - 8,45E+05  - - - -  - 6,11E-02 
283 Transporte  2,50E+05 2,31E+05 J  - - - - 2,31E+05  - - - -  - 1,67E-02 
                    29 Outros combustíveis  4,22E+07 3,90E+07 J  - - - 3,88E+07 2,84E+05  3,50E-02 J - -  2,31E+00 1,70E-02 
291 Processo  4,19E+07 3,88E+07 J  - - - 3,88E+07 -  - - - -  2,31E+00 - 
292 Produção e entrega  2,87E+05 2,66E+05 J  - - - - 2,66E+05  - - - -  - 1,58E-02 
293 Transporte  2,05E+04 1,89E+04 J  - - - - 1,89E+04  - - - -  - 1,13E-03 
                    
 II. ÁGUA  2,30E+04 2,13E+04           2,67E+04 -    
                    2 Chuva  3,46E+03 3,21E+03 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 3,21E+03 -  - - 
3 Água (fertirrigação)  1,04E-01 9,66E-02 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 9,66E-02 -  - - 
4 Água (rio/canal)  1,16E+01 1,07E+01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 1,07E+01 -  - - 
5 Água (captação rio)  2,50E+02 2,32E+02 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 2,32E+02 -  - - 
6 Água (rede pública)  1,21E+01 1,12E+01 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 1,46E+01 -  - - 
7 Água (mar)  4,31E+00 4,00E+00 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 4,00E+00 -  - - 
8 Água (poço)  5,26E-01 4,87E-01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 4,87E-01 -  - - 
9 Água (s/especificação)  1,93E+04 1,79E+04 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 2,32E+04 -  - - 
                    
 III. PERDA DE SOLO  2,48E+00 2,30E+00              8,28E-02 - 
                    10 Perda de solo  2,48E+00 2,30E+00 kg  - - - - -  - - - -  8,28E-02 - 
                    
 IV. MATERIAIS                   
                    
 COMBUSTÍVEIS  6,11E-02 5,66E-02      2,02E+06 -    - 5,49E-01  1,55E-01 - 
                    30 Diesel (agrícola)  3,48E-02 3,23E-02 kg  1,06E-03 tep/kg 3,43E-05 1,44E+06 -  9,70E+00 kg - 3,13E-01  1,10E-01 - 
31 Diesel (geral)  3,29E-03 3,05E-03 kg  1,06E-03 tep/kg 3,24E-06 1,36E+05 -  9,70E+00 kg - 2,96E-02  1,04E-02 - 
44 Diesel (coleta)  2,30E-02 2,13E-02 kg  5,00E-04 tep/kg 1,07E-05 4,46E+05 -  9,70E+00 kg - 2,07E-01  3,43E-02 - 

(continua) 
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TABELA 4.28 – ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO – ROTA ALCOOLQUÍMICA (conclusão) 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

3Emissões CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto1 por UF por UF  ep Unidade tep2 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno reciclado       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 MATÉRIA PRIMA   0,00E+00            0,00E+00   0,00E+00 

                    17 Petróleo cru  - - kg  1,00E-03 tep/kg - - -  1,57E-02 kg - -  - - 
18 Gás natural  - - kg  1,10E-03 tep/kg - - -  3,50E-02 kg - -  - - 
                    
 OUTROS MATERIAIS        1,59E-03 - 6,65E+07    - 5,48E+01  - 5,12E+00 
                    12 Corretivos  1,67E-02 1,55E-02 kg  3,00E-04 tep/kg 4,64E-06 - 1,94E+05  9,70E+00 kg - 1,50E-01  - 1,49E-02 
13 Nitrogênio  1,59E-01 1,47E-01 kg  1,75E-03 tep/kg 2,57E-04 - 1,08E+07  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 8,28E-01 
14 Fósforo  2,04E-02 1,89E-02 kg  3,20E-04 tep/kg 6,06E-06 - 2,54E+05  2,33E+01 kg - 4,41E-01  - 1,95E-02 
15 Potássio  4,38E-03 4,06E-03 kg  2,20E-04 tep/kg 8,93E-07 - 3,74E+04  1,06E+01 kg - 4,30E-02  - 2,87E-03 
16 Herbicidas  9,39E-03 8,69E-03 kg  3,00E-03 tep/kg 2,61E-05 - 1,09E+06  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 8,40E-02 
19 Carvão  4,40E-02 4,07E-02 kg  5,02E-04 tep/kg 2,04E-05 - 8,55E+05  9,70E+00 kg - 3,95E-01  - 6,57E-02 
20 Carvão metalúrgico  1,34E-05 1,24E-05 kg  7,05E-04 tep/kg 8,74E-09 - 3,66E+02  9,70E+00 kg - 1,20E-04  - 2,81E-05 
21 Turfa  3,70E-04 3,43E-04 kg  3,58E-04 tep/kg 1,23E-07 - 5,15E+03  9,70E+00 kg - 3,33E-03  - 3,96E-04 
23 Biomassa (turfa)  1,25E-02 1,16E-02 kg  3,58E-04 tep/kg 4,16E-06 - 1,74E+05  9,70E+00 kg - 1,13E-01  - 1,34E-02 
24 Ferro  2,54E-04 2,35E-04 kg  2,00E-05 tep/kg 4,70E-09 - 1,97E+02  5,05E+02 kg - 1,19E-01  - 1,51E-05 
25 Carbonato de cálcio  2,86E-04 2,65E-04 kg  3,00E-04 tep/kg 7,95E-08 - 3,33E+03  9,70E+00 kg - 2,57E-03  - 2,56E-04 
26 Cloreto de sódio  6,84E-04 6,33E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,90E-06 - 7,96E+04  9,70E+00 kg - 6,14E-03  - 6,12E-03 
32 Aço (empreend. agrícola)  3,33E-03 3,08E-03 kg  1,91E-03 tep/kg 5,89E-06 - 2,47E+05  8,19E+01 kg - 2,52E-01  - 1,90E-02 
33 Aço (empreend. industrial)  6,77E-01 6,27E-01 kg  1,91E-03 tep/kg 1,20E-03 - 5,01E+07  8,19E+01 kg - 5,13E+01  - 3,86E+00 
34 Pneus (uso agrícola)  8,22E-04 7,62E-04 kg  2,00E-03 tep/kg 1,52E-06 - 6,38E+04  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 4,90E-03 
35 Pneus (uso geral)  - - kg  2,00E-03 tep/kg - - -  0,00E+00 kg - -  - - 
36 Insumos industriais  1,94E-02 1,80E-02 kg  3,00E-03 tep/kg 5,40E-05 - 2,26E+06  9,03E+01 kg - 1,63E+00  - 1,74E-01 
45 Hidróxido de sódio  2,70E-04 2,50E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 7,50E-07 - 3,14E+04  9,03E+01 kg - 2,26E-02  - 2,42E-03 
46 Anti-espumante  1,52E-03 1,41E-03 kg  3,00E-03 tep/kg 4,22E-06 - 1,77E+05  9,03E+01 kg - 1,27E-01  - 1,36E-02 
47 Umidificante  5,70E-04 5,28E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,58E-06 - 6,63E+04  9,03E+01 kg - 4,77E-02  - 5,10E-03 
48 Surfactante  7,70E-04 7,13E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 2,14E-06 - 8,96E+04  9,03E+01 kg - 6,44E-02  - 6,89E-03 
49 Limpador alcalino   6,00E-05 5,56E-05 kg   3,00E-03 tep/kg 1,67E-07 - 6,98E+03   9,03E+01 kg - 5,02E-03   - 5,37E-04 
1 Produção polietileno reciclado  1,08E+00 kg   

2 Valor do tep 4,19E+10 J   
3 Emissão CO2 3,22E+00  kg CO2/kg óleo  As notas da primeira coluna referem-se aos dados brutos da tabela E.15b 

 
RESUMO DA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO – ROTA ALCOOLQUÍMICA 

CONSUMO DE RECURSOS Unidade Direto Indireto Total 
Água kg/kg 2,67E+04 7,78E+01 2,68E+04 
Perda de solo kg/kg 2,30E+00 - 2,30E+00 
Combustíveis fósseis kg/kg 1,63E+00 - 1,63E+00 
Petróleo kg/kg - - 0,00E+00 
Gás natural kg/kg - - 0,00E+00 

DEMANDA DE ENERGIA J/kg 9,33E+07 1,93E+07 1,13E+08 
ENERGIA NO PRODUTO J/kg 4,45E+07 - 4,45E+07 
EMISSÕES DE CO2 kgCO2/kg 8,42E+00 9,24E+00 1,77E+01 
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TABELA 4.29 – MATERIAIS, ENERGIA E EMISSÕES PARA OS SUBSISTEMAS DAS ROTAS PETROQUÍMICA E ALCOOLQUÍMICA 
ROTA PETROQUÍMICA 

SUBSISTEMA  Etanol Etileno Polietileno Transformação e Conversão Coleta e Reciclagem 
MATERIAIS, ENERGIA, EMISSÕES Unidade Direto Indireto Total Direto Indireto Total Direto Indireto Total Direto Indireto Total Direto Indireto Total 
CONSUMO DE RECURSOS                 

Água kg/kg - - - 3,63E+01 6,33E+00 4,26E+01 4,47E+00 2,42E+00 6,89E+00 2,32E+04 1,41E+01 2,32E+04 5,35E-01 5,26E+01 5,31E+01 

Perda de solo kg/kg - - - - - - - - - - - - - - - 

Combustíveis fósseis kg/kg - - - 9,54E-01 - 9,54E-01 1,59E-01 - 1,59E-01 4,36E-01 - 4,36E-01 4,67E-02 - 4,67E-02 

Petróleo kg/kg - - - 9,27E-01 - 9,27E-01 1,98E-02 - 1,98E-02 - - - - - - 

Gás natural kg/kg - - - 4,59E-01 - 4,59E-01 4,59E-01 - 4,59E-01 - - - - - - 

Etanol kg/kg - - - - - - - - - - - - - - - 

Etileno kg/kg - - - - - - 1,00E+00 - 1,00E+00 - - - - - - 

Polietileno kg/kg - - - - - - - - - 1,00E+00 - 1,00E+00 - - - 

Coleta no meio-fio kg/kg - - - - - - - - - - - - 1,00E+00 - 1,00E+00 

DEMANDA DE ENERGIA J/kg - - - 5,00E+07 8,90E+07 1,39E+08 9,04E+06 1,02E+08 1,11E+08 2,99E+07 8,18E+07 1,12E+08 2,69E+06 1,32E+08 1,35E+08 

ENERGIA NO PRODUTO J/kg - - - 4,73E+07 - 4,73E+07 4,45E+07 - 4,45E+07 4,45E+07 - 4,45E+07 4,45E+07 - 4,45E+07 

EMISSÕES DE CO2 kgCO2/kg - - - 3,86E+00 8,61E+00 1,25E+01 7,79E-01 6,19E+00 6,97E+00 3,35E+00 3,42E+00 6,77E+00 2,29E-01 7,30E+00 7,53E+00 

ROTA ALCOOLQUÍMICA 
SUBSISTEMA  Etanol Etileno Polietileno Transformação e Conversão Coleta e Reciclagem 
MATERIAIS, ENERGIA, EMISSÕES Unidade Direto Indireto Total Direto Indireto Total Direto Indireto Total Direto Indireto Total Direto Indireto Total 

CONSUMO DE RECURSOS                 
Água kg/kg 3,44E+03 2,83E+00 3,44E+03 3,63E+01 5,89E+00 4,22E+01 4,47E+00 2,42E+00 6,89E+00 2,32E+04 1,41E+01 2,32E+04 5,35E-01 5,25E+01 5,30E+01 
Perda de solo kg/kg 2,30E+00 - 2,30E+00 - - - - - - - - - - - - 
Combustíveis fósseis kg/kg 3,23E-02 - 3,23E-02 9,54E-01 - 9,54E-01 1,59E-01 - 1,59E-01 4,36E-01 - 4,36E-01 4,67E-02 - 4,67E-02 
Petróleo kg/kg - - - - - - - - - - - - - - - 
Gás natural kg/kg - - - - - - - - - - - - - - - 
Etanol kg/kg - - - 1,00E+00 - 1,00E+00 - - - - - - - - - 
Etileno kg/kg - - - - - - 1,00E+00 - 1,00E+00 - - - - - - 
Polietileno kg/kg - - - - - - - - - 1,00E+00 - 1,00E+00 - - - 
Coleta no meio-fio kg/kg - - - - - - - - - - - - 1,00E+00 - 1,00E+00 

DEMANDA DE ENERGIA J/kg 1,44E+06 4,38E+06 5,81E+06 5,00E+07 7,54E+07 1,25E+08 9,04E+06 6,36E+07 7,27E+07 2,99E+07 5,40E+07 8,39E+07 2,69E+06 1,04E+08 1,07E+08 
ENERGIA NO PRODUTO J/kg 2,97E+07 - 2,97E+07 4,73E+07 - 4,73E+07 4,45E+07 - 4,45E+07 4,45E+07 - 4,45E+07 4,45E+07 - 4,45E+07 
EMISSÕES DE CO2 kgCO2/kg 1,93E-01 3,37E-01 5,30E-01 3,86E+00 6,22E+00 1,01E+01 7,79E-01 4,50E+00 5,28E+00 3,35E+00 3,42E+00 6,77E+00 2,29E-01 7,30E+00 7,53E+00 
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TABELA 4. 30 – MATERIAIS, ENERGIA E EMISSÕES PARA AS ROTAS TOTAIS 
POLIETILENO RECICLADO  ROTA PETROQUÍMICA ROTA ALCOOLQUÍMICA 
        
CONSUMO DE RECURSOS Unidade Direto Indireto Total Direto Indireto Total 

Água kg/kg 2,51E+04 8,15E+01 2,52E+04 2,67E+04 7,78E+01 2,68E+04 
Perda de solo kg/kg - - - 2,30E+00 - 2,30E+00 
Combustíveis fósseis kg/kg 1,73E+00 - 1,73E+00 1,63E+00 - 1,63E+00 
Petróleo kg/kg 1,02E+00 - 1,02E+00 - - - 
Gás natural kg/kg 9,91E-01 - 9,91E-01 - - - 
Etanol kg/kg - - - - - - 
Etileno kg/kg - - - - - - 
Polietileno kg/kg - - - - - - 
Coleta no meio-fio kg/kg - - - - - - 

DEMANDA DE ENERGIA J/kg 9,92E+07 1,89E+08 2,88E+08 9,33E+07 1,93E+07 1,13E+08 
ENERGIA NO PRODUTO J/kg 4,45E+07 - 4,45E+07 4,45E+07 - 4,45E+07 
EMISSÕES DE CO2 kgCO2/kg 8,88E+00 1,65E+01 2,54E+01 8,42E+00 9,24E+00 1,77E+01 

 
 

Apresentados os dados nas tabelas 4.18 a 4.28 para consumo de recursos, energia e 

emissões de CO2 para todos os subsistemas das rotas estudadas, elabora-se o quadro 

resumo da tabela 4.29 para os subsistemas e a tabela 4.30 para as duas rotas analisadas. 

 

Para cumprir o objetivo deste estudo analisam-se os dados globais comparando-os item a 

item. O consumo de água da rota alcoolquímica apresenta um valor um pouco maior que a 

rota petroquímica pela inclusão da água da chuva na produção do etanol. O consumo total 

de água por uso direto e indireto é de 26800 kg por quilograma de resina que deixa o 

sistema na rota alcoolquímica, enquanto na rota petroquímica este consumo é de 25200 kg 

por quilograma de resina. 

 

A diferença entre as rotas se estabelece no consumo de matérias primas fósseis, pois 

enquanto na rota petroquímica consome-se 3,74 kg por quilograma de resina, na rota 

alcoolquímica consome-se 1,63 kg por quilograma de resina, devido à geração de energia e 

do consumo no transporte. Neste aspecto a produção de plásticos baseados em uma matriz 

alcoolquímica é mais competitiva. 

 

Este uso mais intensivo de matérias primas fósseis com alto conteúdo energético revela-se 

também na demanda total de energia para cada rota. Para cada quilograma de resina que 

deixa a fronteira do sistema na rota petroquímica utiliza-se 2,88E+08 J, enquanto na outra 

rota este valor baixa para 1,13E+08 J, menos da metade. Deve ser notado que o valor 

energético que a resina contém e que deixa o sistema é de 4,45E+07 J/kg de resina. 
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FIGURA 4.2 – MATERIAIS, ENERGIA E EMISSÕES DE CO2 PARA AS ROTAS 

PETROQUÍMICA E ALCOOLQUÍMICA 

 

Finalmente, analisando as emissões totais de CO2 nota-se que enquanto as diretas são bem 
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alcoolquímica, as emissões indiretas apresentam um diferença maior, 16,5 kgCO2/kg contra 

9,24 kgCO2/kg. No total as emissões da rota petroquímica são maiores, 25,4 kgCO2/kg 

contra 17,7 kgCO2/kg da alcoolquímica. 

 

Estas análises mais diretas são feitas para comprovar a utilidade do modelo. De posse de 

todos os dados gerados, pode-se estudar o sistema com o objetivo de, em um curto prazo, 

estudar melhorias localizadas para aperfeiçoá-lo, ao mesmo tempo em que as demandas 

pelo estabelecimento de sistemas industriais com maior sustentabilidade possam ser 

modeladas e propostas, como é o caso da inserção de sistemas industriais de caráter local 

em sociedades de baixa energia que se propõe para estudos futuros na seção 6.1. 

 

4.3 EMISSÕES, ENERGIA E EMERGIA PARA OS CENÁRIOS: 

COMPARAÇÕES 
 

O estudo envolvendo os cenários propostos toma outro rumo quando se obtém a profusão 

de dados que se apresenta, pois utilizando coeficientes de alocação para os parâmetros que 

se deseja analisar é possível gerar tabelas de dados brutos que percorram qualquer 

combinação entre as rotas e destinações diversas para a resina reciclada ou para o plástico 

coletado como já se discutiu. 

 

O procedimento de obtenção dos dados para os cenários é o mesmo que se utilizou para as 

rotas, desta maneira o modelo acaba tendo ampliado o objetivo inicial ao permitir não só 

analisar os cenários propostos, mas qualquer outro que se proponha dentro do sistema 

modelado. Assim, deixa-se também a sugestão de exploração de cenários diferentes dos 

considerados para pesquisas futuras. 

 

A tabela 4.31 lista as tabelas que são geradas com a aplicação dos dados brutos aos 

modelos, tanto para a avaliação emergética como para a análise de energia. 

 
TABELA 4.31 – LISTA DAS TABELAS PARA AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS 

Descrição  AVALIAÇÃO EMERGÉTICA  ENERGIA, MATERIAIS, EMISSÕES  
     

Cenário 1  4.32  4.37 
Cenário 2  4.33  4.38 
Cenário 3  4.34  4.39 
Resumo  4.35  4.40 
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4.3.1 Avaliação emergética para os cenários considerados 
 

A aplicação dos dados brutos das tabelas E.14a e E.14b, levando-se em conta a alocação 

de 20% para a rota alcoolquímica e 80% para a rota petroquímica e as narrativas dos três 

cenários, resulta nas tabelas que seguem. A definição de cada cenário é reforçada no início 

das tabelas. 
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DEFINIÇÃO DO CENÁRIO 1 – ALOCAÇÕES Fração massa Alocação para 1kg 
 
Polietileno - rota alcoolquímica 20,0% 16,1% 
Polietileno - rota petroquímica 80,0% 64,5% 
Índice de reciclagem mecânica 19,4% 19,4% 
Polietileno virgem produzido 80,6% 
Resíduos sólidos embalagens 

 
80,6% 

 
TABELA 4.32 – AVALIAÇÃO EMERGÉTICA DO PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO – CENÁRIO 1 

Fluxos %R Dado Unidade Intensidade sej/ Emergia total (seJ) 
Valor unidade Renovável Não Renov. Total 

          
RENOVÁVEIS 4,37E+12 4,28E+12 8,65E+12 

          1 Sol 100,0% 1,76E+09 J.ha-1.a-1 1,00E+00 J 1,76E+09 0,00E+00 1,76E+09 
2 Chuva 100,0% 2,29E+06 J.ha-1.a-1 3,10E+04 J 7,10E+10 0,00E+00 7,10E+10 
3 Água (fertirrigação) 100,0% 8,41E+01 J.ha-1.a-1 1,85E+05 J 1,56E+07 0,00E+00 1,56E+07 
4 Água (rio/canal) 100,0% 4,69E+04 J.kg-1.a-1 6,89E+04 J 3,23E+09 0,00E+00 3,23E+09 
5 Água (captação rio) 100,0% 2,02E+04 J.ha-1.a-1 1,85E+05 J 3,73E+09 0,00E+00 3,73E+09 
6 Água (rede pública) 50,0% 4,94E+04 J.kg-1.a-1 1,85E+05 J 4,57E+09 4,57E+09 9,15E+09 
7 Água (mar) 100,0% 2,03E+04 J.kg-1.a-1 6,89E+04 J 1,40E+09 0,00E+00 1,40E+09 
8 Água (poço) 100,0% 2,15E+03 J.kg-1.a-1 1,10E+05 J 2,36E+08 0,00E+00 2,36E+08 
9 Água (s/especificação) 50,0% 7,77E+07 J.kg-1.a-1 1,10E+05 J 4,28E+12 4,28E+12 8,55E+12 

21 Turfa 100,0% 4,20E+04 J.kg-1.a-1 1,90E+04 J 7,98E+08 0,00E+00 7,98E+08 
23 Biomassa (turfa) 100,0% 2,46E+05 J.kg-1.a-1 1,90E+04 J 4,68E+09 0,00E+00 4,68E+09 

          
 

NÃO RENOVÁVEIS 
     

0,00E+00 3,39E+12 3,39E+12 

          10 Perda de solo 0,0% 3,62E+05 J.ha-1.a-1 1,24E+05 J 0,00E+00 4,49E+10 4,49E+10 
17 Petrólelo cru 0,0% 2,96E+07 J.kg-1.a-1 5,40E+04 J 0,00E+00 1,60E+12 1,60E+12 
18 Gás natural 0,0% 3,64E+07 J.kg-1.a-1 4,80E+04 J 0,00E+00 1,75E+12 1,75E+12 
          MATERIAIS 6,61E+12 1,40E+13 2,07E+13 
          11 Mudas 40,0% 9,42E-02 kg.ha-1.a-1 7,50E+10 kg 2,83E+09 4,24E+09 7,06E+09 

12 Corretivos 0,0% 1,64E+03 J.ha-1.a-1 2,72E+06 J 0,00E+00 4,47E+09 4,47E+09 
13 Nitrogênio 0,0% 1,34E-01 kg.ha-1.a-1 6,38E+12 kg 0,00E+00 8,58E+11 8,58E+11 
14 Fósforo 0,0% 3,30E-03 kg.ha-1.a-1 6,55E+12 kg 0,00E+00 2,16E+10 2,16E+10 
15 Potássio 0,0% 7,06E-04 kg.ha-1.a-1 2,92E+12 kg 0,00E+00 2,06E+09 2,06E+09 
16 Herbicidas 0,0% 1,51E-03 kg.ha-1.a-1 2,48E+10 kg 0,00E+00 3,75E+07 3,75E+07 
19 Carvão 0,0% 1,85E+06 J.kg-1.a-1 4,00E+04 J 0,00E+00 7,40E+10 7,40E+10 
20 Carvão metalúrgico 0,0% 3,01E+03 J.kg-1.a-1 7,80E+04 J 0,00E+00 2,35E+08 2,35E+08 
22 Ar 0,0% 4,86E-01 kg.kg-1.a-1 0,00E+00 kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
24 Ferro 0,0% 2,14E-04 kg.kg-1.a-1 1,13E+13 kg 0,00E+00 2,41E+09 2,41E+09 
25 Carbonato de cálcio 0,0% 2,38E-04 kg.kg-1.a-1 1,00E+12 kg 0,00E+00 2,38E+08 2,38E+08 
26 Cloreto de sódio 0,0% 5,69E-04 kg.kg-1.a-1 1,00E+12 kg 0,00E+00 5,69E+08 5,69E+08 
27 Eletricidade 85,6% 2,88E+07 J.kg-1.a-1 2,52E+05 J 6,22E+12 1,05E+12 7,27E+12 
28 Combustível fóssil 0,0% 3,55E+07 J.kg-1.a-1 9,21E+04 J 0,00E+00 3,27E+12 3,27E+12 
29 Outros combustíveis 0,0% 3,54E+07 J.kg-1.a-1 4,80E+04 J 0,00E+00 1,70E+12 1,70E+12 
30 Diesel (agrícola) 0,0% 2,35E+05 J.ha-1.a-1 9,21E+04 J 0,00E+00 2,16E+10 2,16E+10 
31 Diesel (geral) 0,0% 1,11E+05 J.kg-1.a-1 6,60E+04 J 0,00E+00 7,34E+09 7,34E+09 
32 Aço (empreend. agrícola) 0,0% 5,37E-04 kg.ha-1.a-1 1,13E+13 kg 0,00E+00 6,06E+09 6,06E+09 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% 5,46E-01 kg.kg-1.a-1 1,13E+13 kg 0,00E+00 6,17E+12 6,17E+12 
34 Pneus (uso agrícola) 0,0% 1,33E-04 kg.ha-1.a-1 1,79E+13 kg 0,00E+00 2,37E+09 2,37E+09 
36 Insumos industriais 0,0% 3,13E-03 kg.ha-1.a-1 3,80E+12 kg 0,00E+00 1,19E+10 1,19E+10 
42 Polietileno (insumo) 32,2% 2,10E-01 kg.kg-1.a-1 5,76E+12 kg 3,88E+11 8,19E+11 1,21E+12 
44 Diesel (coleta) 0,0% 2,71E+05 J.kg-1.a-1 6,60E+04 J 0,00E+00 1,79E+10 1,79E+10 
45 Hidróxido de sódio 0,0% 2,18E-04 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 8,27E+07 8,27E+07 
46 Anti-espumante 0,0% 1,23E-03 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 4,66E+08 4,66E+08 
47 Umidificante 0,0% 4,59E-04 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 1,75E+08 1,75E+08 
48 Surfactante 0,0% 6,21E-04 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,36E+08 2,36E+08 
49 Limpador alcalino 0,0% 4,84E-05 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 1,84E+07 1,84E+07 
50 Infraestrutura Industrial 0,0% 6,22E-04 U$.ha-1.a-1 3,70E+12 $ 0,00E+00 2,30E+09 2,30E+09 

 
SERVIÇOS 

     
2,16E+12 5,93E+12 8,08E+12 

51 Mão de obra agrícola fixa 38,0% 2,20E+03 J.ha-1.a-1 2,80E+06 J 2,34E+09 3,82E+09 6,17E+09 
52 Mão de obra agrícola temp 38,0% 4,44E+03 J.ha-1.a-1 2,80E+06 J 4,72E+09 7,70E+09 1,24E+10 
53 Mão de obra transp. (agric.) 38,0% 3,11E+02 J.ha-1.a-1 2,80E+06 J 3,30E+08 5,39E+08 8,69E+08 
54 Mão de obra industrial 38,0% 1,71E+00 U$.kg-1.a-1 3,30E+12 $ 2,15E+12 3,51E+12 5,66E+12 
55 Desp. administrativas (agric.) 0,0% 6,56E-03 U$.ha-1.a-1 3,72E+12 $ 0,00E+00 2,44E+10 2,44E+10 
56 Desp. administrativas (ind.) 0,0% 3,22E-01 U$.kg-1.a-1 3,72E+12 $ 0,00E+00 1,20E+12 1,20E+12 
57 Impostos e Taxas (agricola) 0,0% 5,99E-03 U$.ha-1.a-1 3,70E+12 $ 0,00E+00 2,22E+10 2,22E+10 
58 Impostos e Taxas (industrial) 0,0% 3,14E-01 U$.kg-1.a-1 3,70E+12 $ 0,00E+00 1,16E+12 1,16E+12 

          
 

Emergia total (seJ) 
     

1,31E+13 2,76E+13 4,08E+13 
PE Pós-consumo (kg) 1,00E+00 
Transformidade (seJ/kg) 4,08E+13 
%R* 32,21% 

 



181 

 

 

DEFINIÇÃO DO CENÁRIO 2 – ALOCAÇÕES Fração massa Alocação para 1kg 
Polietileno - rota alcoolquímica 20,0% 14,0% 
Polietileno - rota petroquímica 80,0% 56,0% 
Índice de reciclagem mecânica 30,0% 30,0% 
Polietileno virgem produzido 70,0% 

 Resíduos sólidos embalagens 70,0% 
  

TABELA 4.33 – ANÁLISE EMERGÉTICA DO PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO – CENÁRIO 2 

 
Fluxos %R Dado Unidade Intensidade sej/ Emergia total (seJ) 

     
Valor unidade Renovável Não Renov. Total 

          
 

RENOVÁVEIS 
     

3,79E+12 3,72E+12 7,51E+12 

1 Sol 100,0% 1,53E+09 J.ha-1.a-1 1,00E+00 J 1,53E+09 0,00E+00 1,53E+09 
2 Chuva 100,0% 1,99E+06 J.ha-1.a-1 3,10E+04 J 6,16E+10 0,00E+00 6,16E+10 
3 Água (fertirrigação) 100,0% 7,30E+01 J.ha-1.a-1 1,85E+05 J 1,35E+07 0,00E+00 1,35E+07 
4 Água (rio/canal) 100,0% 4,07E+04 J.kg-1.a-1 6,89E+04 J 2,81E+09 0,00E+00 2,81E+09 
5 Água (captação rio) 100,0% 1,75E+04 J.ha-1.a-1 1,85E+05 J 3,24E+09 0,00E+00 3,24E+09 
6 Água (rede pública) 50,0% 4,29E+04 J.kg-1.a-1 1,85E+05 J 3,97E+09 3,97E+09 7,94E+09 
7 Água (mar) 100,0% 1,76E+04 J.kg-1.a-1 6,89E+04 J 1,22E+09 0,00E+00 1,22E+09 
8 Água (poço) 100,0% 1,86E+03 J.kg-1.a-1 1,10E+05 J 2,05E+08 0,00E+00 2,05E+08 
9 Água (s/especificação) 50,0% 6,75E+07 J.kg-1.a-1 1,10E+05 J 3,71E+12 3,71E+12 7,43E+12 

21 Turfa 100,0% 3,65E+04 J.kg-1.a-1 1,90E+04 J 6,93E+08 0,00E+00 6,93E+08 
23 Biomassa (turfa) 100,0% 2,14E+05 J.kg-1.a-1 1,90E+04 J 4,07E+09 0,00E+00 4,07E+09 

 
NÃO RENOVÁVEIS 

     
0,00E+00 2,94E+12 2,94E+12 

          10 Perda de solo 0,0% 3,14E+05 J.ha-1.a-1 1,24E+05 J 0,00E+00 3,90E+10 3,90E+10 
17 Petrólelo cru 0,0% 2,57E+07 J.kg-1.a-1 5,40E+04 J 0,00E+00 1,39E+12 1,39E+12 
18 Gás natural 0,0% 3,16E+07 J.kg-1.a-1 4,80E+04 J 0,00E+00 1,52E+12 1,52E+12 

MATERIAIS 6,00E+12 1,28E+13 1,88E+13 

11 Mudas 40,0% 8,18E-02 kg.ha-1.a-1 7,50E+10 kg 2,45E+09 3,68E+09 6,13E+09 
12 Corretivos 0,0% 1,43E+03 J.ha-1.a-1 2,72E+06 J 0,00E+00 3,88E+09 3,88E+09 
13 Nitrogênio 0,0% 1,17E-01 kg.ha-1.a-1 6,38E+12 kg 0,00E+00 7,45E+11 7,45E+11 
14 Fósforo 0,0% 2,86E-03 kg.ha-1.a-1 6,55E+12 kg 0,00E+00 1,88E+10 1,88E+10 
15 Potássio 0,0% 6,13E-04 kg.ha-1.a-1 2,92E+12 kg 0,00E+00 1,79E+09 1,79E+09 
16 Herbicidas 0,0% 1,31E-03 kg.ha-1.a-1 2,48E+10 kg 0,00E+00 3,26E+07 3,26E+07 
19 Carvão 0,0% 1,61E+06 J.kg-1.a-1 4,00E+04 J 0,00E+00 6,43E+10 6,43E+10 
20 Carvão metalúrgico 0,0% 2,61E+03 J.kg-1.a-1 7,80E+04 J 0,00E+00 2,04E+08 2,04E+08 
22 Ar 0,0% 4,22E-01 kg.kg-1.a-1 0,00E+00 kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
24 Ferro 0,0% 1,85E-04 kg.kg-1.a-1 1,13E+13 kg 0,00E+00 2,10E+09 2,10E+09 
25 Carbonato de cálcio 0,0% 2,06E-04 kg.kg-1.a-1 1,00E+12 kg 0,00E+00 2,06E+08 2,06E+08 
26 Cloreto de sódio 0,0% 4,95E-04 kg.kg-1.a-1 1,00E+12 kg 0,00E+00 4,95E+08 4,95E+08 
27 Eletricidade 85,6% 2,50E+07 J.kg-1.a-1 2,52E+05 J 5,40E+12 9,09E+11 6,31E+12 
28 Combustível fóssil 0,0% 3,09E+07 J.kg-1.a-1 9,21E+04 J 0,00E+00 2,84E+12 2,84E+12 
29 Outros combustíveis 0,0% 3,07E+07 J.kg-1.a-1 4,80E+04 J 0,00E+00 1,48E+12 1,48E+12 
30 Diesel (agrícola) 0,0% 2,04E+05 J.ha-1.a-1 9,21E+04 J 0,00E+00 1,88E+10 1,88E+10 
31 Diesel (geral) 0,0% 9,65E+04 J.kg-1.a-1 6,60E+04 J 0,00E+00 6,37E+09 6,37E+09 
32 Aço (empreend. agrícola) 0,0% 4,66E-04 kg.ha-1.a-1 1,13E+13 kg 0,00E+00 5,27E+09 5,27E+09 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% 4,74E-01 kg.kg-1.a-1 1,13E+13 kg 0,00E+00 5,36E+12 5,36E+12 
34 Pneus (uso agrícola) 0,0% 1,15E-04 kg.ha-1.a-1 1,79E+13 kg 0,00E+00 2,06E+09 2,06E+09 
36 Insumos industriais 0,0% 2,72E-03 kg.ha-1.a-1 3,80E+12 kg 0,00E+00 1,03E+10 1,03E+10 
42 Polietileno (insumo) 32,2% 3,24E-01 kg.kg-1.a-1 5,76E+12 kg 6,01E+11 1,27E+12 1,87E+12 
44 Diesel (coleta) 0,0% 2,36E+05 J.kg-1.a-1 6,60E+04 J 0,00E+00 1,55E+10 1,55E+10 
45 Hidróxido de sódio 0,0% 1,89E-04 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 7,18E+07 7,18E+07 
46 Anti-espumante 0,0% 1,06E-03 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 4,04E+08 4,04E+08 
47 Umidificante 0,0% 3,99E-04 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 1,52E+08 1,52E+08 
48 Surfactante 0,0% 5,39E-04 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,05E+08 2,05E+08 
49 Limpador alcalino 0,0% 4,20E-05 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 1,60E+07 1,60E+07 
50 Infraestrutura Industrial 0,0% 5,40E-04 U$.ha-1.a-1 3,70E+12 $ 0,00E+00 2,00E+09 2,00E+09 

SERVIÇOS 1,87E+12 5,15E+12 7,02E+12 
51 Mão de obra agrícola fixa 38,0% 1,91E+03 J.ha-1.a-1 2,80E+06 J 2,04E+09 3,32E+09 5,36E+09 
52 Mão de obra agrícola temp 38,0% 3,85E+03 J.ha-1.a-1 2,80E+06 J 4,10E+09 6,69E+09 1,08E+10 
53 Mão de obra transp. (agric.) 38,0% 2,70E+02 J.ha-1.a-1 2,80E+06 J 2,87E+08 4,68E+08 7,55E+08 
54 Mão de obra industrial 38,0% 1,49E+00 U$.kg-1.a-1 3,30E+12 $ 1,87E+12 3,05E+12 4,91E+12 
55 Desp. administrativas (agric.) 0,0% 5,70E-03 U$.ha-1.a-1 3,72E+12 $ 0,00E+00 2,12E+10 2,12E+10 
56 Desp. administrativas (ind.) 0,0% 2,80E-01 U$.kg-1.a-1 3,72E+12 $ 0,00E+00 1,04E+12 1,04E+12 
57 Impostos e Taxas (agricola) 0,0% 5,21E-03 U$.ha-1.a-1 3,70E+12 $ 0,00E+00 1,93E+10 1,93E+10 
58 Impostos e Taxas (industrial) 0,0% 2,73E-01 U$.kg-1.a-1 3,70E+12 $ 0,00E+00 1,01E+12 1,01E+12 

Emergia total (seJ) 1,17E+13 2,46E+13 3,62E+13 
PE Pós-consumo (kg) 1,00E+00 

 
Transformidade (seJ/kg) 

       
3,62E+13 

 
%R* 

       
32,21% 
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DEFINIÇÃO DO CENÁRIO 3 – ALOCAÇÕES Fração massa Alocação para 1kg Alocação energia para 1 kg 
     
Polietileno – rota alcoolquímica 20,0% 14,0% Massa PE incinerada1 0,54kg 
Polietileno – rota petroquímica 80,0% 56,0% Intensidade PE2 4,19E+07 J.kg-1 
Índice de reciclagem mecânica 30,0% 30,0% Energia recuperada 2,26E+07 J.kg-1PE 
Polietileno virgem produzido 70,0%    
Recuperação de energia 50,0%  O valor da energia recuperada é abatido diretamente 
Resíduos sólidos embalagens 20,0%  do item 28 - Combustível fóssil 

 

TABELA 4.34 – ANÁLISE EMERGÉTICA DO PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS DE POLIETILENO – CENÁRIO 3 
Fluxos %R Dado Unidade Intensidade sej/ Emergia total (seJ) 

Valor unidade Renovável Não Renov. Total 
RENOVÁVEIS 3,79E+12 3,72E+12 7,51E+12 

          1 Sol 100,0% 1,53E+09 J.ha-1.a-1 1,00E+00 J 1,53E+09 0,00E+00 1,53E+09 
2 Chuva 100,0% 1,99E+06 J.ha-1.a-1 3,10E+04 J 6,16E+10 0,00E+00 6,16E+10 
3 Água (fertirrigação) 100,0% 7,30E+01 J.ha-1.a-1 1,85E+05 J 1,35E+07 0,00E+00 1,35E+07 
4 Água (rio/canal) 100,0% 4,07E+04 J.kg-1.a-1 6,89E+04 J 2,81E+09 0,00E+00 2,81E+09 
5 Água (captação rio) 100,0% 1,75E+04 J.ha-1.a-1 1,85E+05 J 3,24E+09 0,00E+00 3,24E+09 
6 Água (rede pública) 50,0% 4,29E+04 J.kg-1.a-1 1,85E+05 J 3,97E+09 3,97E+09 7,94E+09 
7 Água (mar) 100,0% 1,76E+04 J.kg-1.a-1 6,89E+04 J 1,22E+09 0,00E+00 1,22E+09 
8 Água (poço) 100,0% 1,86E+03 J.kg-1.a-1 1,10E+05 J 2,05E+08 0,00E+00 2,05E+08 
9 Água (s/especificação) 50,0% 6,75E+07 J.kg-1.a-1 1,10E+05 J 3,71E+12 3,71E+12 7,43E+12 

21 Turfa 100,0% 3,65E+04 J.kg-1.a-1 1,90E+04 J 6,93E+08 0,00E+00 6,93E+08 
23 Biomassa (turfa) 100,0% 2,14E+05 J.kg-1.a-1 1,90E+04 J 4,07E+09 0,00E+00 4,07E+09 

          NÃO RENOVÁVEIS 0,00E+00 2,94E+12 2,94E+12 

10 Perda de solo 0,0% 3,14E+05 J.ha-1.a-1 1,24E+05 J 0,00E+00 3,90E+10 3,90E+10 
17 Petrólelo cru 0,0% 2,57E+07 J.kg-1.a-1 5,40E+04 J 0,00E+00 1,39E+12 1,39E+12 
18 Gás natural 0,0% 3,16E+07 J.kg-1.a-1 4,80E+04 J 0,00E+00 1,52E+12 1,52E+12 

          
 

MATERIAIS 
     

6,00E+12 1,07E+13 1,67E+13 

          11 Mudas 40,0% 8,18E-02 kg.ha-1.a-1 7,50E+10 kg 2,45E+09 3,68E+09 6,13E+09 
12 Corretivos 0,0% 1,43E+03 J.ha-1.a-1 2,72E+06 J 0,00E+00 3,88E+09 3,88E+09 
13 Nitrogênio 0,0% 1,17E-01 kg.ha-1.a-1 6,38E+12 kg 0,00E+00 7,45E+11 7,45E+11 
14 Fósforo 0,0% 2,86E-03 kg.ha-1.a-1 6,55E+12 kg 0,00E+00 1,88E+10 1,88E+10 
15 Potássio 0,0% 6,13E-04 kg.ha-1.a-1 2,92E+12 kg 0,00E+00 1,79E+09 1,79E+09 
16 Herbicidas 0,0% 1,31E-03 kg.ha-1.a-1 2,48E+10 kg 0,00E+00 3,26E+07 3,26E+07 
19 Carvão 0,0% 1,61E+06 J.kg-1.a-1 4,00E+04 J 0,00E+00 6,43E+10 6,43E+10 
20 Carvão metalúrgico 0,0% 2,61E+03 J.kg-1.a-1 7,80E+04 J 0,00E+00 2,04E+08 2,04E+08 
22 Ar 0,0% 4,22E-01 kg.kg-1.a-1 0,00E+00 kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
24 Ferro 0,0% 1,85E-04 kg.kg-1.a-1 1,13E+13 kg 0,00E+00 2,10E+09 2,10E+09 
25 Carbonato de cálcio 0,0% 2,06E-04 kg.kg-1.a-1 1,00E+12 kg 0,00E+00 2,06E+08 2,06E+08 
26 Cloreto de sódio 0,0% 4,95E-04 kg.kg-1.a-1 1,00E+12 kg 0,00E+00 4,95E+08 4,95E+08 
27 Eletricidade 85,6% 2,50E+07 J.kg-1.a-1 2,52E+05 J 5,40E+12 9,09E+11 6,31E+12 
28 Combustível fóssil 0,0% 8,26E+06 J.kg-1.a-1 9,21E+04 J 0,00E+00 7,61E+11 7,61E+11 
29 Outros combustíveis 0,0% 3,07E+07 J.kg-1.a-1 4,80E+04 J 0,00E+00 1,48E+12 1,48E+12 
30 Diesel (agrícola) 0,0% 2,04E+05 J.ha-1.a-1 9,21E+04 J 0,00E+00 1,88E+10 1,88E+10 
31 Diesel (geral) 0,0% 9,65E+04 J.kg-1.a-1 6,60E+04 J 0,00E+00 6,37E+09 6,37E+09 
32 Aço (empreend. agrícola) 0,0% 4,66E-04 kg.ha-1.a-1 1,13E+13 kg 0,00E+00 5,27E+09 5,27E+09 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% 4,74E-01 kg.kg-1.a-1 1,13E+13 kg 0,00E+00 5,36E+12 5,36E+12 
34 Pneus (uso agrícola) 0,0% 1,15E-04 kg.ha-1.a-1 1,79E+13 kg 0,00E+00 2,06E+09 2,06E+09 
36 Insumos industriais 0,0% 2,72E-03 kg.ha-1.a-1 3,80E+12 kg 0,00E+00 1,03E+10 1,03E+10 
42 Polietileno (insumo) 32,2% 3,24E-01 kg.kg-1.a-1 5,76E+12 kg 6,01E+11 1,27E+12 1,87E+12 
44 Diesel (coleta) 0,0% 2,36E+05 J.kg-1.a-1 6,60E+04 J 0,00E+00 1,55E+10 1,55E+10 
45 Hidróxido de sódio 0,0% 1,89E-04 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 7,18E+07 7,18E+07 
46 Anti-espumante 0,0% 1,06E-03 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 4,04E+08 4,04E+08 
47 Umidificante 0,0% 3,99E-04 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 1,52E+08 1,52E+08 
48 Surfactante 0,0% 5,39E-04 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 2,05E+08 2,05E+08 
49 Limpador alcalino 0,0% 4,20E-05 kg.kg-1.a-1 3,80E+11 kg 0,00E+00 1,60E+07 1,60E+07 
50 Infraestrutura Industrial 0,0% 5,40E-04 U$.ha-1.a-1 3,70E+12 $ 0,00E+00 2,00E+09 2,00E+09 

          
 

SERVIÇOS 
     

1,87E+12 5,15E+12 7,02E+12 

          51 Mão de obra agrícola fixa 38,0% 1,91E+03 J.ha-1.a-1 2,80E+06 J 2,04E+09 3,32E+09 5,36E+09 
52 Mão de obra agrícola temp 38,0% 3,85E+03 J.ha-1.a-1 2,80E+06 J 4,10E+09 6,69E+09 1,08E+10 
53 Mão de obra transp. (agric.) 38,0% 2,70E+02 J.ha-1.a-1 2,80E+06 J 2,87E+08 4,68E+08 7,55E+08 
54 Mão de obra industrial 38,0% 1,49E+00 U$.kg-1.a-1 3,30E+12 $ 1,87E+12 3,05E+12 4,91E+12 
55 Desp. administrativas (agric.) 0,0% 5,70E-03 U$.ha-1.a-1 3,72E+12 $ 0,00E+00 2,12E+10 2,12E+10 
56 Desp. administrativas (ind.) 0,0% 2,80E-01 U$.kg-1.a-1 3,72E+12 $ 0,00E+00 1,04E+12 1,04E+12 
57 Impostos e Taxas (agricola) 0,0% 5,21E-03 U$.ha-1.a-1 3,70E+12 $ 0,00E+00 1,93E+10 1,93E+10 
58 Impostos e Taxas (industrial) 0,0% 2,73E-01 U$.kg-1.a-1 3,70E+12 $ 0,00E+00 1,01E+12 1,01E+12 
          
 

Emergia total (seJ) 
     

1,17E+13 2,25E+13 3,41E+13 
PE Pós-consumo (kg) 1,00E+00 
Transformidade (seJ/kg) 3,41E+13 
%R* 34,18% 

1 Para cada kg de PE reciclado são utilizados 1,08 kg de PE coletado 
2 O conteúdo de energia no PE é similar ao do combustível fóssil para a mesma massa conforme PlasticsEurope, 2011A 
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Das tabelas 4.32, 4.33 e 4.34 extrai-se o resumo da tabela 4.35 com os fluxos emergéticos 

utilizados para o cálculo dos indicadores apresentados na tabela 4.36 para a avaliação 

emergética dos cenários propostos. Acrescenta-se para fins de comparação as rotas 

petroquímica e alcoolquímica. 

 
TABELA 4.35 – RESUMO DOS FLUXOS EMERGÉTICOS PARA CENÁRIOS E ROTAS 
CENÁRIO/ROTA FLUXOS EMERGÉTICOS EM sej 
  Y I R1 N1 F M MR MN S SR SN 

            Rota petroquímica 5,00E+13 1,58E+13 5,32E+12 1,05E+13 3,42E+13 2,42E+13 7,79E+12 1,64E+13 9,98E+12 2,68E+12 7,30E+12 

Cenário 1 4,08E+13 1,20E+13 4,37E+12 7,67E+12 2,87E+13 2,07E+13 6,61E+12 1,40E+13 8,08E+12 2,16E+12 5,93E+12 

Cenário 2 3,62E+13 1,05E+13 3,79E+12 6,66E+12 2,58E+13 1,88E+13 6,00E+12 1,28E+13 7,02E+12 1,87E+12 5,15E+12 

Cenário 3 3,41E+13 1,05E+13 3,79E+12 6,66E+12 2,37E+13 1,67E+13 6,00E+12 1,07E+13 7,02E+12 1,87E+12 5,15E+12 

Rota alcoolquímica 4,54E+13 1,14E+13 5,80E+12 5,59E+12 3,40E+13 2,38E+13 7,43E+12 1,64E+13 1,02E+13 2,67E+12 7,56E+12 
1 Dados rearranjados para incluir as frações renováveis de R e de N em R e não renováveis de N e R em N 
 
TABELA 4.36 – INDICADORES EMERGÉTICOS PARA CENÁRIOS E ROTAS 
CENÁRIO/ROTA INDICADORES CLÁSSICOS INDICADORES MODIFICADOS 

 Tr %R EYR EIR ELR ESI %R* ELR* 
  (Sej/kg) 100*R/Y Y/F F/(R+N) (F+N)/R EYR/EIR 100*(R+MR+SR)/Y (N+MN+SN)/(R+MR+SR) 

         Rota petroquímica 5,00E+13 10,65% 1,46 2,16 8,39 0,68 31,59% 2,17 
Cenário 1 4,08E+13 10,71% 1,42 2,39 8,34 0,59 32,21% 2,10 
Cenário 2 3,62E+13 10,47% 1,41 2,47 8,55 0,57 32,21% 2,10 
Cenário 3 3,41E+13 11,11% 1,44 2,27 8,00 0,64 34,18% 1,93 
Rota alcoolquímica 4,54E+13 12,76% 1,33 2,99 6,84 0,45 34,98% 1,86 

 

Nota-se que o aumento do índice de reciclagem mecânica de 19,4% do cenário 1 para 30% 

do cenário 2 – limite usual para manter as propriedades físico-químicas e reológicas da 

resina PE compatíveis com transformados para aplicações mais específicas – não altera a 

renovabilidade do sistema que permanece em 32,2% que, como se discute neste estudo, 

deve-se principalmente à renovabilidade da matriz energética brasileira. 

 

Entretanto este indicador passa a 34,18% se aproximando ao indicador da rota 

alcoolquímica com 34,98% quando os resíduos coletados são utilizados na recuperação de 

energia. Como os impactos estão alocados ao primeiro uso da resina (FRANKLIN 

ASSOCIATES, 2010), o cenário que inclui a reciclagem energética apresenta a menor 

transformidade, 3,41E+13 sej/kg, em comparação com as rotas e com os outros cenários. A 

tabela 4.36 apresenta todos os indicadores emergéticos que podem ser analisados em 

outras abordagens. As linhas desta tabela foram classificadas pela renovabilidade 

modificada, %R*, crescente. 
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FIGURA 4.3 – TRANSFORMIDADE (Tr) E RENOVABILIDADE MODIFICADA (%R*) PARA 

ROTAS E CENÁRIOS 

 

Conclui-se que a adoção da reciclagem emergética é uma eficiente alternativa para a 

transição entre os sistemas de embalagem de polietileno baseados em recursos não 

renováveis tradicionais e o sistema baseado na rota alcoolquímica aqui estudado. Ressalte-

se que esta conclusão leva em conta que os cenários se utilizam de 20% em massa do 

polietileno produzido pela rota alcoolquímica e os efeitos da utilização de índices maiores 

que estes podem ser obtidos aplicando-se este modelo a outros cenários. 

 

4.3.2 Análise de materiais energia e emissões para os cenários 
considerados 

 

A aplicação dos dados brutos das tabelas E.15a e E.15b, levando-se em conta a alocação 

de 20% para a rota alcoolquímica e 80% para a rota petroquímica e as narrativas dos três 

cenários, resulta nas tabelas que seguem. A definição de cada cenário é reforçada no 

rodapé das tabelas. 
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TABELA 4.37 - ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES DE CO2 PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGEM DE POLIETILENO - CENÁRIO 11 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água   4Emissão CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto2 por UF por UF  ep Unidade tep3 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno 

reciclado       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                      
 I. DEMANDA DE ENERGIA  9,58E+07 8,87E+07           - 1,82E+01  6,59E+00 3,33E+00 

                    27 Eletricidade  2,77E+07 2,56E+07 J  6,97E-08 kgep/J 1,79E-03 3,26E+07 4,22E+07  1,63E-06 J - 1,82E+01  2,50E+00 3,25E+00 
271 Processo  1,21E+07 1,12E+07 J  6,97E-08 kgep/J 7,78E-04 3,26E+07 -  - - - -  2,50E+00 - 
272 Produção e entrega  1,35E+07 1,25E+07 J  6,97E-08 kgep/J 8,73E-04 - 3,66E+07  - - - -  - 2,81E+00 
273 Transporte  2,10E+06 1,95E+06 J  6,97E-08 kgep/J 1,36E-04 - 5,68E+06  - - - -  - 4,37E-01 
                    28 Combustível fóssil  3,41E+07 3,16E+07 J  - - - 3,07E+07 8,67E+05  9,70E+00 J - -  2,22E+00 6,28E-02 
281 Processo  3,32E+07 3,07E+07 J  - - - 3,07E+07 -  - - - -  2,22E+00 - 
282 Produção e entrega  7,35E+05 6,81E+05 J  - - - - 6,81E+05  - - - -  - 4,93E-02 
283 Transporte  2,01E+05 1,86E+05 J  - - - - 1,86E+05  - - - -  - 1,35E-02 
                    29 Outros combustíveis  3,40E+07 3,15E+07 J  - - - 3,12E+07 2,29E+05  3,50E-02 J - -  1,86E+00 1,37E-02 
291 Processo  3,37E+07 3,12E+07 J  - - - 3,12E+07 -  - - - -  1,86E+00 - 
292 Produção e entrega  2,31E+05 2,14E+05 J  - - - - 2,14E+05  - - - -  - 1,28E-02 
293 Transporte  1,65E+04 1,53E+04 J  - - - - 1,53E+04  - - - -  - 9,10E-04 
                      
 II. ÁGUA  1,62E+04 1,50E+04           1,93E+04 -    
                    2 Chuva  5,58E+02 5,17E+02 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 5,17E+02 -  - - 
3 Água (fertirrigação)  1,68E-02 1,56E-02 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 1,56E-02 -  - - 
4 Água (rio/canal)  9,32E+00 8,63E+00 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 8,63E+00 -  - - 
5 Água (captação rio)  4,04E+01 3,74E+01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 3,74E+01 -  - - 
6 Água (rede pública)  9,79E+00 9,07E+00 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 1,18E+01 -  - - 
7 Água (mar)  3,48E+00 3,22E+00 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 3,22E+00 -  - - 
8 Água (poço)  4,24E-01 3,93E-01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 3,93E-01 -  - - 
9 Água (s/especificação)  1,55E+04 1,44E+04 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 1,87E+04 -  - - 
                     
 III. PERDA DE SOLO  4,00E-01 3,71E-01              1,33E-02 - 

                    10 Perda de solo  4,00E-01 3,71E-01 kg  - - - - -  - - - -  1,33E-02 - 
                     
 IV. MATERIAIS                   
                    
 COMBUSTÍVEIS  2,68E-02 2,48E-02      7,00E+05 -    - 2,41E-01  5,38E-02 - 
                    30 Diesel (agrícola)  5,62E-03 5,20E-03 kg  1,06E-03 tep/kg 5,53E-06 2,31E+05 -  9,70E+00 kg - 5,04E-02  1,78E-02 - 
31 Diesel (geral)  2,65E-03 2,46E-03 kg  1,06E-03 tep/kg 2,61E-06 1,09E+05 -  9,70E+00 kg - 2,38E-02  8,41E-03 - 
44 Diesel (coleta)  1,85E-02 1,72E-02 kg  5,00E-04 tep/kg 8,59E-06 3,60E+05 -  9,70E+00 kg - 1,67E-01  2,76E-02 - 
                    
 MATÉRIA PRIMA   1,40E+00            3,03E-02   4,06E+00 
                    17 Petrólelo cru  6,59E-01 6,11E-01 kg  1,00E-03 tep/kg 6,11E-04 - 2,56E+07  1,57E-02 kg - 9,61E-03  - 1,97E+00 
18 Gás natural  6,39E-01 5,92E-01 kg  1,10E-03 tep/kg 6,51E-04 - 2,72E+07  3,50E-02 kg - 2,07E-02  - 2,10E+00 
42 Polietileno (insumo)5  2,10E-01 1,94E-01 kg  1,06E-03 tep/kg 2,06E-04 - -  3,23E+01 kg - -  - - 

(continua) 
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TABELA 4.37 - ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES DE CO2 PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGEM DE POLIETILENO - CENÁRIO 11 (conclusão) 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

4Emissão CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto2 por UF por UF  ep Unidade tep3 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno 

reciclado       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                      

 OUTROS MATERIAIS        1,23E-03 - 5,14E+07    - 4,28E+01  - 3,95E+00 
                    12 Corretivos  2,69E-03 2,49E-03 kg  3,00E-04 tep/kg 7,47E-07 - 3,13E+04  9,70E+00 kg - 2,42E-02  - 2,41E-03 
13 Nitrogênio  1,26E-01 1,16E-01 kg  1,75E-03 tep/kg 2,04E-04 - 8,53E+06  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 6,56E-01 
14 Fósforo  3,30E-03 3,05E-03 kg  3,20E-04 tep/kg 9,77E-07 - 4,09E+04  2,33E+01 kg - 7,11E-02  - 3,14E-03 
15 Potássio  7,06E-04 6,54E-04 kg  2,20E-04 tep/kg 1,44E-07 - 6,02E+03  1,06E+01 kg - 6,93E-03  - 4,63E-04 
16 Herbicidas  1,51E-03 1,40E-03 kg  3,00E-03 tep/kg 4,20E-06 - 1,76E+05  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 1,35E-02 
19 Carvão  6,38E-02 5,91E-02 kg  5,02E-04 tep/kg 2,96E-05 - 1,24E+06  9,70E+00 kg - 5,73E-01  - 9,54E-02 
20 Carvão metalúrgico  6,82E-05 6,32E-05 kg  7,05E-04 tep/kg 4,45E-08 - 1,86E+03  9,70E+00 kg - 6,13E-04  - 1,43E-04 
21 Turfa  2,69E-03 2,49E-03 kg  3,58E-04 tep/kg 8,92E-07 - 3,74E+04  9,70E+00 kg - 2,42E-02  - 2,87E-03 
23 Biomassa (turfa)  1,01E-02 9,35E-03 kg  3,58E-04 tep/kg 3,35E-06 - 1,40E+05  9,70E+00 kg - 9,07E-02  - 1,08E-02 
24 Ferro  2,05E-04 1,89E-04 kg  2,00E-05 tep/kg 3,79E-09 - 1,59E+02  5,05E+02 kg - 9,56E-02  - 1,22E-05 
25 Carbonato de cálcio  2,31E-04 2,14E-04 kg  3,00E-04 tep/kg 6,41E-08 - 2,68E+03  9,70E+00 kg - 2,07E-03  - 2,06E-04 
26 Cloreto de sódio  5,51E-04 5,10E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,53E-06 - 6,41E+04  9,70E+00 kg - 4,95E-03  - 4,93E-03 
32 Aço (empreend. agrícola)  5,37E-04 4,97E-04 kg  1,91E-03 tep/kg 9,49E-07 - 3,97E+04  8,19E+01 kg - 4,07E-02  - 3,06E-03 
33 Aço (empreend. industrial)  5,46E-01 5,05E-01 kg  1,91E-03 tep/kg 9,65E-04 - 4,04E+07  8,19E+01 kg - 4,14E+01  - 3,11E+00 
34 Pneus (uso agrícola)  1,33E-04 1,23E-04 kg  2,00E-03 tep/kg 2,46E-07 - 1,03E+04  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 7,91E-04 
35 Pneus (uso geral)  0,00E+00 0,00E+00 kg  2,00E-03 tep/kg 0,00E+00 - 0,00E+00  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 0,00E+00 
36 Insumos industriais  3,13E-03 2,90E-03 kg  3,00E-03 tep/kg 8,71E-06 - 3,65E+05  9,03E+01 kg - 2,62E-01  - 2,80E-02 
45 Hidróxido de sódio  2,18E-04 2,02E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 6,05E-07 - 2,53E+04  9,03E+01 kg - 1,82E-02  - 1,95E-03 
46 Anti-espumante  1,23E-03 1,13E-03 kg  3,00E-03 tep/kg 3,40E-06 - 1,42E+05  9,03E+01 kg - 1,02E-01  - 1,10E-02 
47 Umidificante  4,59E-04 4,25E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,28E-06 - 5,34E+04  9,03E+01 kg - 3,84E-02  - 4,11E-03 
48 Surfactante  6,21E-04 5,75E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,72E-06 - 7,22E+04  9,03E+01 kg - 5,19E-02  - 5,55E-03 
49 Limpador alcalino  4,84E-05 4,48E-05 kg  3,00E-03 tep/kg 1,34E-07 - 5,62E+03   9,03E+01 kg - 4,04E-03   - 4,33E-04 
As notas da primeira coluna referem-se aos dados brutos da tabela E.15a e E.15b 
1 DEFINIÇÃO DO CENÁRIO 1 ALOCAÇÕES 

Fração massa Alocação para 1kg 
Polietileno - rota alcoolquímica 20,0% 16,1% 
Polietileno - rota petroquímica 80,0% 64,5% 
Índice de reciclagem mecânica 19,4% 19,4% 
Polietileno virgem produzido 80,6% 

 Resíduos sólidos embalagens 80,6%  2 Produção de polietileno reciclado: 1,08E+00kg de PE coletado para obtenção de 1kg de PE reciclado 
3 Valor do tep: 4,19E+10J 
4 Emissão CO2: 3,22E+00kg CO2/kg óleo 
5 Consumo de recursos e impactos alocados ao primeiro uso da resina. Franklin Associates, 2010, chama este método de alocação de cutt-off. Por ele, somente impactos e consumo de materiais na reciclagem são 
considerados para a análise. 
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TABELA 4.38 - ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES DE CO2 PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGEM DE POLIETILENO - CENÁRIO 21 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

4Emissão CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto2 por UF por UF  ep Unidade tep3 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno 

reciclado       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 I. DEMANDA DE ENERGIA  8,32E+07 7,70E+07           - 1,58E+01  5,72E+00 2,89E+00 
                    27 Eletricidade  2,40E+07 2,23E+07 J  6,97E-08 kgep/J 1,55E-03 2,83E+07 3,67E+07  1,63E-06 J - 1,58E+01  2,18E+00 2,82E+00 

271 Processo  1,05E+07 9,69E+06 J  6,97E-08 kgep/J 6,76E-04 2,83E+07 -  - - - -  2,18E+00 - 
272 Produção e entrega  1,18E+07 1,09E+07 J  6,97E-08 kgep/J 7,58E-04 - 3,18E+07  - - - -  - 2,44E+00 
273 Transporte  1,83E+06 1,69E+06 J  6,97E-08 kgep/J 1,18E-04 - 4,94E+06  - - - -  - 3,80E-01 
                    28 Combustível fóssil  2,96E+07 2,74E+07 J  - - - 2,67E+07 7,53E+05  9,70E+00 J - -  1,93E+00 5,45E-02 
281 Processo  2,88E+07 2,67E+07 J  - - - 2,67E+07 -  - - - -  1,93E+00 - 
282 Produção e entrega  6,39E+05 5,91E+05 J  - - - - 5,91E+05  - - - -  - 4,28E-02 
283 Transporte  1,75E+05 1,62E+05 J  - - - - 1,62E+05  - - - -  - 1,17E-02 
                    29 Outros combustíveis  2,95E+07 2,73E+07 J  - - - 2,71E+07 1,99E+05  3,50E-02 J - -  1,62E+00 1,19E-02 
291 Processo  2,93E+07 2,71E+07 J  - - - 2,71E+07 -  - - - -  1,62E+00 - 
292 Produção e entrega  2,01E+05 1,86E+05 J  - - - - 1,86E+05  - - - -  - 1,11E-02 
293 Transporte  1,43E+04 1,33E+04 J  - - - - 1,33E+04  - - - -  - 7,91E-04 
                    
 II. ÁGUA  1,40E+04 1,30E+04           1,68E+04 -    
                    2 Chuva  4,85E+02 4,49E+02 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 4,49E+02 -  - - 
3 Água (fertirrigação)  1,46E-02 1,35E-02 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 1,35E-02 -  - - 
4 Água (rio/canal)  8,10E+00 7,50E+00 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 7,50E+00 -  - - 
5 Água (captação rio)  3,51E+01 3,25E+01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 3,25E+01 -  - - 
6 Água (rede pública)  8,50E+00 7,87E+00 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 1,02E+01 -  - - 
7 Água (mar)  3,02E+00 2,80E+00 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 2,80E+00 -  - - 
8 Água (poço)  3,68E-01 3,41E-01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 3,41E-01 -  - - 
9 Água (s/especificação)  1,35E+04 1,25E+04 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 1,63E+04 -  - - 
                    
 III. PERDA DE SOLO  3,48E-01 3,22E-01              1,16E-02 - 
                    10 Perda de solo  3,48E-01 3,22E-01 kg  - - - - -  - - - -  1,16E-02 - 
                    
 IV. MATERIAIS                   
                    
 COMBUSTÍVEIS  2,33E-02 2,16E-02      6,08E+05 -    - 2,09E-01  4,68E-02 - 
                    30 Diesel (agrícola)  4,88E-03 4,52E-03 kg  1,06E-03 tep/kg 4,80E-06 2,01E+05 -  9,70E+00 kg - 4,38E-02  1,55E-02 - 
31 Diesel (geral)  2,30E-03 2,13E-03 kg  1,06E-03 tep/kg 2,27E-06 9,49E+04 -  9,70E+00 kg - 2,07E-02  7,30E-03 - 
44 Diesel (coleta)  1,61E-02 1,49E-02 kg  5,00E-04 tep/kg 7,46E-06 3,12E+05 -  9,70E+00 kg - 1,45E-01  2,40E-02 - 
                    
 MATÉRIA PRIMA   1,34E+00            2,63E-02   3,53E+00 
                    17 Petrólelo cru  5,73E-01 5,30E-01 kg  1,00E-03 tep/kg 5,30E-04 - 2,22E+07  1,57E-02 kg - 8,35E-03  - 1,71E+00 
18 Gás natural  5,55E-01 5,14E-01 kg  1,10E-03 tep/kg 5,65E-04 - 2,37E+07  3,50E-02 kg - 1,80E-02  - 1,82E+00 
42 Polietileno (insumo)5  3,24E-01 3,00E-01 kg  1,06E-03 tep/kg 3,19E-04 - -  3,23E+01 kg - -  - - 

(continua) 
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TABELA 4.38 - ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES DE CO2 PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGEM DE POLIETILENO - CENÁRIO 21 (conclusão) 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

4Emissão CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto2 por UF por UF  ep Unidade tep3 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno 

reciclado       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    

 OUTROS MATERIAIS        1,07E-03 - 4,46E+07    - 3,72E+01  - 3,43E+00 
                    12 Corretivos  2,34E-03 2,16E-03 kg  3,00E-04 tep/kg 6,49E-07 - 2,72E+04  9,70E+00 kg - 2,10E-02  - 2,09E-03 
13 Nitrogênio  1,09E-01 1,01E-01 kg  1,75E-03 tep/kg 1,77E-04 - 7,41E+06  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 5,70E-01 
14 Fósforo  2,86E-03 2,65E-03 kg  3,20E-04 tep/kg 8,48E-07 - 3,55E+04  2,33E+01 kg - 6,18E-02  - 2,73E-03 
15 Potássio  6,13E-04 5,68E-04 kg  2,20E-04 tep/kg 1,25E-07 - 5,23E+03  1,06E+01 kg - 6,02E-03  - 4,02E-04 
16 Herbicidas  1,31E-03 1,22E-03 kg  3,00E-03 tep/kg 3,65E-06 - 1,53E+05  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 1,18E-02 
19 Carvão  5,54E-02 5,13E-02 kg  5,02E-04 tep/kg 2,57E-05 - 1,08E+06  9,70E+00 kg - 4,98E-01  - 8,29E-02 
20 Carvão metalúrgico  5,92E-05 5,49E-05 kg  7,05E-04 tep/kg 3,86E-08 - 1,62E+03  9,70E+00 kg - 5,32E-04  - 1,24E-04 
21 Turfa  2,34E-03 2,16E-03 kg  3,58E-04 tep/kg 7,75E-07 - 3,24E+04  9,70E+00 kg - 2,10E-02  - 2,49E-03 
23 Biomassa (turfa)  8,77E-03 8,12E-03 kg  3,58E-04 tep/kg 2,91E-06 - 1,22E+05  9,70E+00 kg - 7,88E-02  - 9,37E-03 
24 Ferro  1,78E-04 1,65E-04 kg  2,00E-05 tep/kg 3,29E-09 - 1,38E+02  5,05E+02 kg - 8,31E-02  - 1,06E-05 
25 Carbonato de cálcio  2,00E-04 1,85E-04 kg  3,00E-04 tep/kg 5,56E-08 - 2,33E+03  9,70E+00 kg - 1,80E-03  - 1,79E-04 
26 Cloreto de sódio  4,79E-04 4,43E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,33E-06 - 5,57E+04  9,70E+00 kg - 4,30E-03  - 4,28E-03 
32 Aço (empreend. agrícola)  4,66E-04 4,32E-04 kg  1,91E-03 tep/kg 8,25E-07 - 3,45E+04  8,19E+01 kg - 3,53E-02  - 2,65E-03 
33 Aço (empreend. industrial)  4,74E-01 4,39E-01 kg  1,91E-03 tep/kg 8,38E-04 - 3,51E+07  8,19E+01 kg - 3,59E+01  - 2,70E+00 
34 Pneus (uso agrícola)  1,15E-04 1,07E-04 kg  2,00E-03 tep/kg 2,13E-07 - 8,93E+03  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 6,87E-04 
35 Pneus (uso geral)  0,00E+00 0,00E+00 kg  2,00E-03 tep/kg 0,00E+00 - 0,00E+00  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 0,00E+00 
36 Insumos industriais  2,72E-03 2,52E-03 kg  3,00E-03 tep/kg 7,56E-06 - 3,17E+05  9,03E+01 kg - 2,28E-01  - 2,44E-02 
45 Hidróxido de sódio  1,89E-04 1,75E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 5,25E-07 - 2,20E+04  9,03E+01 kg - 1,58E-02  - 1,69E-03 
46 Anti-espumante  1,06E-03 9,85E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 2,96E-06 - 1,24E+05  9,03E+01 kg - 8,90E-02  - 9,52E-03 
47 Umidificante  3,99E-04 3,69E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,11E-06 - 4,64E+04  9,03E+01 kg - 3,34E-02  - 3,57E-03 
48 Surfactante  5,39E-04 4,99E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,50E-06 - 6,27E+04  9,03E+01 kg - 4,51E-02  - 4,82E-03 
49 Limpador alcalino  4,20E-05 3,89E-05 kg   3,00E-03 tep/kg 1,17E-07 - 4,88E+03   9,03E+01 kg - 3,51E-03  - 3,76E-04 
As notas da primeira coluna referem-se aos dados brutos da tabela E.15a e E.15b 
1 DEFINIÇÃO DO CENÁRIO 2 ALOCAÇÕES 

 
Fração massa Alocação para 1kg 

Polietileno - rota alcoolquímica 20,0% 14,0% 
Polietileno - rota petroquímica 80,0% 56,0% 
Índice de reciclagem mecânica 30,0% 30,0% 
Polietileno virgem produzido 70,0% 
Resíduos sólidos embalagens 70,0%  2 Produção de polietileno reciclado: 1,08E+00kg de PE coletado para obtenção de 1kg de PE reciclado 

3 Valor do tep: 4,19E+10J 
4 Emissão CO2: 3,22E+00kg CO2/kg óleo 
5 Consumo de recursos e impactos alocados ao primeiro uso da resina. Franklin Associates, 2010, chama este método de alocação de cutt-off. Por ele, somente impactos e consumo de materiais na reciclagem são 
considerados para a análise. 
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TABELA 4.39 - ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES DE CO2 PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGEM DE POLIETILENO - CENÁRIO 21 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

4Emissão CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto2 por UF por UF  ep Unidade tep3 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno 

reciclado       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    
 I. DEMANDA DE ENERGIA  8,32E+07 7,70E+07           - 1,58E+01  4,21E+00 2,89E+00 
                    27 Eletricidade  2,40E+07 2,23E+07 J  6,97E-08 kgep/J 1,55E-03 2,83E+07 3,67E+07  1,63E-06 J - 1,58E+01  2,18E+00 2,82E+00 

271 Processo  1,05E+07 9,69E+06 J  6,97E-08 kgep/J 6,76E-04 2,83E+07 -  - - - -  2,18E+00 - 
272 Produção e entrega  1,18E+07 1,09E+07 J  6,97E-08 kgep/J 7,58E-04 - 3,18E+07  - - - -  - 2,44E+00 
273 Transporte  1,83E+06 1,69E+06 J  6,97E-08 kgep/J 1,18E-04 - 4,94E+06  - - - -  - 3,80E-01 
                    28 Combustível fóssil  2,96E+07 2,74E+07 J  - - - 5,76E+06 7,53E+05  9,70E+00 J - -  4,17E-01 5,45E-02 
281 Processo  6,22E+06 5,76E+06 J  - - - 5,76E+06 -  - - - -  4,17E-01 - 
282 Produção e entrega  6,39E+05 5,91E+05 J  - - - - 5,91E+05  - - - -  - 4,28E-02 
283 Transporte  1,75E+05 1,62E+05 J  - - - - 1,62E+05  - - - -  - 1,17E-02 
                    29 Outros combustíveis  2,95E+07 2,73E+07 J  - - - 2,71E+07 1,99E+05  3,50E-02 J - -  1,62E+00 1,19E-02 
291 Processo  2,93E+07 2,71E+07 J  - - - 2,71E+07 -  - - - -  1,62E+00 - 
292 Produção e entrega  2,01E+05 1,86E+05 J  - - - - 1,86E+05  - - - -  - 1,11E-02 
293 Transporte  1,43E+04 1,33E+04 J  - - - - 1,33E+04  - - - -  - 7,91E-04 
                    
 II. ÁGUA  1,40E+04 1,30E+04           1,68E+04 -    
                    2 Chuva  4,85E+02 4,49E+02 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 4,49E+02 -  - - 
3 Água (fertirrigação)  1,46E-02 1,35E-02 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 1,35E-02 -  - - 
4 Água (rio/canal)  8,10E+00 7,50E+00 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 7,50E+00 -  - - 
5 Água (captação rio)  3,51E+01 3,25E+01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 3,25E+01 -  - - 
6 Água (rede pública)  8,50E+00 7,87E+00 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 1,02E+01 -  - - 
7 Água (mar)  3,02E+00 2,80E+00 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 2,80E+00 -  - - 
8 Água (poço)  3,68E-01 3,41E-01 kg  - - - - -  1,00E+00 kg 3,41E-01 -  - - 
9 Água (s/especificação)  1,35E+04 1,25E+04 kg  - - - - -  1,30E+00 kg 1,63E+04 -  - - 
                    
 III. PERDA DE SOLO  3,48E-01 3,22E-01              1,16E-02 - 
                    10 Perda de solo  3,48E-01 3,22E-01 kg  - - - - -  - - - -  1,16E-02 - 
                    
 IV. MATERIAIS                   
                    
 COMBUSTÍVEIS  2,33E-02 2,16E-02      6,08E+05 -    - 2,09E-01  4,68E-02 - 
                    30 Diesel (agrícola)  4,88E-03 4,52E-03 kg  1,06E-03 tep/kg 4,80E-06 2,01E+05 -  9,70E+00 kg - 4,38E-02  1,55E-02 - 
31 Diesel (geral)  2,30E-03 2,13E-03 kg  1,06E-03 tep/kg 2,27E-06 9,49E+04 -  9,70E+00 kg - 2,07E-02  7,30E-03 - 
44 Diesel (coleta)  1,61E-02 1,49E-02 kg  5,00E-04 tep/kg 7,46E-06 3,12E+05 -  9,70E+00 kg - 1,45E-01  2,40E-02 - 
                    
 MATÉRIA PRIMA   1,34E+00            2,63E-02   3,53E+00 
                    17 Petrólelo cru  5,73E-01 5,30E-01 kg  1,00E-03 tep/kg 5,30E-04 - 2,22E+07  1,57E-02 kg - 8,35E-03  - 1,71E+00 
18 Gás natural  5,55E-01 5,14E-01 kg  1,10E-03 tep/kg 5,65E-04 - 2,37E+07  3,50E-02 kg - 1,80E-02  - 1,82E+00 
42 Polietileno (insumo)5  3,24E-01 3,00E-01 kg  1,06E-03 tep/kg 3,19E-04 - -  3,23E+01 kg - -  - - 

(continua) 
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TABELA 4.39 - ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES DE CO2 PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGEM DE POLIETILENO - CENÁRIO 21 
 Descrição do fluxo  Fluxos  Energia  Água  

4Emissão CO2 

   Dado Valor Unidade  Intensidade Demanda  Intensidade Consumo  Diretas Indiretas 

 UF - Unidade Funcional  Bruto2 por UF por UF  ep Unidade tep3 Direta Indireta  MIF Unidade Direto Indireto    
 1kg de polietileno 

reciclado       do ep  (J/kg) (J/kg)  Água por UF (kg/kg) (kg/kg)  (kg CO2/kg) (kg CO2/kg) 

 (  ) Notas de cálculo   (1) (2)   (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9)  (10) (11) 
                    

 OUTROS MATERIAIS        1,07E-03 - 4,46E+07    - 3,72E+01  - 3,43E+00 
                    12 Corretivos  2,34E-03 2,16E-03 kg  3,00E-04 tep/kg 6,49E-07 - 2,72E+04  9,70E+00 kg - 2,10E-02  - 2,09E-03 
13 Nitrogênio  1,09E-01 1,01E-01 kg  1,75E-03 tep/kg 1,77E-04 - 7,41E+06  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 5,70E-01 
14 Fósforo  2,86E-03 2,65E-03 kg  3,20E-04 tep/kg 8,48E-07 - 3,55E+04  2,33E+01 kg - 6,18E-02  - 2,73E-03 
15 Potássio  6,13E-04 5,68E-04 kg  2,20E-04 tep/kg 1,25E-07 - 5,23E+03  1,06E+01 kg - 6,02E-03  - 4,02E-04 
16 Herbicidas  1,31E-03 1,22E-03 kg  3,00E-03 tep/kg 3,65E-06 - 1,53E+05  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 1,18E-02 
19 Carvão  5,54E-02 5,13E-02 kg  5,02E-04 tep/kg 2,57E-05 - 1,08E+06  9,70E+00 kg - 4,98E-01  - 8,29E-02 
20 Carvão metalúrgico  5,92E-05 5,49E-05 kg  7,05E-04 tep/kg 3,86E-08 - 1,62E+03  9,70E+00 kg - 5,32E-04  - 1,24E-04 
21 Turfa  2,34E-03 2,16E-03 kg  3,58E-04 tep/kg 7,75E-07 - 3,24E+04  9,70E+00 kg - 2,10E-02  - 2,49E-03 
23 Biomassa (turfa)  8,77E-03 8,12E-03 kg  3,58E-04 tep/kg 2,91E-06 - 1,22E+05  9,70E+00 kg - 7,88E-02  - 9,37E-03 
24 Ferro  1,78E-04 1,65E-04 kg  2,00E-05 tep/kg 3,29E-09 - 1,38E+02  5,05E+02 kg - 8,31E-02  - 1,06E-05 
25 Carbonato de cálcio  2,00E-04 1,85E-04 kg  3,00E-04 tep/kg 5,56E-08 - 2,33E+03  9,70E+00 kg - 1,80E-03  - 1,79E-04 
26 Cloreto de sódio  4,79E-04 4,43E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,33E-06 - 5,57E+04  9,70E+00 kg - 4,30E-03  - 4,28E-03 
32 Aço (empreend. agrícola)  4,66E-04 4,32E-04 kg  1,91E-03 tep/kg 8,25E-07 - 3,45E+04  8,19E+01 kg - 3,53E-02  - 2,65E-03 
33 Aço (empreend. industrial)  4,74E-01 4,39E-01 kg  1,91E-03 tep/kg 8,38E-04 - 3,51E+07  8,19E+01 kg - 3,59E+01  - 2,70E+00 
34 Pneus (uso agrícola)  1,15E-04 1,07E-04 kg  2,00E-03 tep/kg 2,13E-07 - 8,93E+03  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 6,87E-04 
35 Pneus (uso geral)  0,00E+00 0,00E+00 kg  2,00E-03 tep/kg 0,00E+00 - 0,00E+00  0,00E+00 kg - 0,00E+00  - 0,00E+00 
36 Insumos industriais  2,72E-03 2,52E-03 kg  3,00E-03 tep/kg 7,56E-06 - 3,17E+05  9,03E+01 kg - 2,28E-01  - 2,44E-02 
45 Hidróxido de sódio  1,89E-04 1,75E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 5,25E-07 - 2,20E+04  9,03E+01 kg - 1,58E-02  - 1,69E-03 
46 Anti-espumante  1,06E-03 9,85E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 2,96E-06 - 1,24E+05  9,03E+01 kg - 8,90E-02  - 9,52E-03 
47 Umidificante  3,99E-04 3,69E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,11E-06 - 4,64E+04  9,03E+01 kg - 3,34E-02  - 3,57E-03 
48 Surfactante  5,39E-04 4,99E-04 kg  3,00E-03 tep/kg 1,50E-06 - 6,27E+04  9,03E+01 kg - 4,51E-02  - 4,82E-03 
49 Limpador alcalino   4,20E-05 3,89E-05 kg   3,00E-03 tep/kg 1,17E-07 - 4,88E+03   9,03E+01 kg - 3,51E-03   - 3,76E-04 
As notas da primeira coluna referem-se aos dados brutos da tabela E.15a e E.15b 
1 DEFINIÇÃO DO CENÁRIO 3 ALOCAÇÕES MASSA  ALOCAÇÃO ENERGIA  

 
Fração massa Alocação para 1kg  Alocação para 1kg  

Polietileno - rota alcoolquímica 20,0% 14,0%  Massa PE incinerada2 0,54kg 
Polietileno - rota petroquímica 80,0% 56,0%  Intensidade de energia PE6 4,18E+07J.kg-1 
Índice de reciclagem mecânica 30,0% 30,0%  Energia recuperada7 2,26E+07J.kg-

1PE Polietileno virgem produzido 70,0%    
Recuperação de energia 50,0%     
Resíduos sólidos embalagens 20,0%     

2 Produção de polietileno reciclado: 1,08E+00kg de PE coletado para obtenção de 1kg de PE reciclado 
3 Valor do tep: 4,19E+10J 
4 Emissão CO2: 3,22E+00kg CO2/kg óleo 
5 Consumo de recursos e impactos alocados ao primeiro uso da resina. Franklin Associates, 2010, chama este método de alocação de cutt-off. Por ele, somente impactos e consumo de materiais na reciclagem são 
considerados para a análise. 
6 O conteúdo de energia no PE é similar ao do combustível fóssil para a mesma massa conforme PlasticsEurope, 2011A 
7 O valor da energia recuperada é abatido diretamente do item 281 – Combustível fóssil (processo) 
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TABELA 4.40 – MATERIAIS, ENERGIA E EMERGIA PARA CENÁRIOS E ROTAS 
CENÁRIOS   Cenário 1  Cenário 2  Cenário 3 
CONSUMO DE RECURSOS Unidade  Direto Indireto Total  Direto Indireto Total  Direto Indireto Total 

Água kg/kg  1,93E+04 6,12E+01 1,94E+04  1,68E+04 5,32E+01 1,68E+04  1,68E+04 5,32E+01 1,68E+04 

Perda de solo kg/kg  3,71E-01 - 3,71E-01  3,22E-01 - 3,22E-01  3,22E-01 - 3,22E-01 

Combustíveis fósseis kg/kg  1,29E+00 - 1,29E+00  1,12E+00 - 1,12E+00  6,53E-01 - 6,53E-01 

Petróleo kg/kg  6,11E-01 - 6,11E-01  5,30E-01 - 5,30E-01  5,30E-01 - 5,30E-01 

Gás natural kg/kg  5,92E-01 - 5,92E-01  5,14E-01 - 5,14E-01  5,14E-01 - 5,14E-01 

DEMANDA DE ENERGIA J/kg  7,42E+07 7,51E+07 1,49E+08  6,45E+07 6,52E+07 1,30E+08  4,35E+07 6,52E+07 1,09E+08 

ENERGIA NO PRODUTO J/kg  4,45E+07 - 4,45E+07  4,45E+07 - 4,45E+07  4,45E+07 - 4,45E+07 

EMISSÕES DE CO2 kgCO2/kg  6,66E+00 1,13E+01 1,80E+01  5,78E+00 9,85E+00 1,56E+01  4,27E+00 9,85E+00 1,41E+01 

 
ROTAS   Rota Petroquímica  Rota alcoolquímica 
CONSUMO DE RECURSOS Unidade  Direto Indireto Total  Direto Indireto Total 

Água kg/kg  2,51E+04 8,15E+01 2,52E+04  2,67E+04 7,78E+01 2,68E+04 

Perda de solo kg/kg  - - -  2,30E+00 - 2,30E+00 

Combustíveis fósseis kg/kg  1,73E+00 - 1,73E+00  1,63E+00 - 1,63E+00 

Petróleo kg/kg  1,02E+00 - 1,02E+00  - - - 

Gás natural kg/kg  9,91E-01 - 9,91E-01  - - - 

DEMANDA DE ENERGIA J/kg  9,92E+07 1,89E+08 2,88E+08  9,33E+07 1,93E+07 1,13E+08 

ENERGIA NO PRODUTO J/kg  4,45E+07 - 4,45E+07  4,45E+07 - 4,45E+07 

EMISSÕES DE CO2 kgCO2/kg  8,88E+00 1,65E+01 2,54E+01  8,42E+00 9,24E+00 1,77E+01 

 

A tabela 4.40 apresenta o resumo das tabelas 4.37, 4.38 e 4.39 para os cenários ao lado do 

resumo para as rotas petroquímica e alcoolquímica já apresentado na tabela 4.30 para 

efeitos de comparação. 

 

O consumo de água tem o maior valor para a rota alcoolquímica, 2,68E+04 kg por 

quilograma de resina, e deve-se praticamente ao consumo direto, como em todas as rotas e 

cenários, pois este é determinado pela etapa de transformação e conversão, como se 

constata nesta pesquisa. A inclusão da água proveniente da chuva faz com que a rota 

alcoolquímica tenha o maior consumo. Por outro lado, a reciclagem mecânica faz com que 

os cenários 2 e 3 tenham o menor consumo de água, 1,68E+04 kg por quilograma de resina. 

 

A utilização de recursos fósseis é menor na rota alcoolquímica com 1,63 kg por quilograma 

de resina, próximo ao do cenário 3 com 1,70 kg por quilograma de resina. O maior consumo, 

como se esperava está na rota petroquímica com 3,74 kg por quilograma de resina. 

 

O cenário 3 é a condição mais eficiente para a demanda energética, uma vez que considera 

a recuperação de energia por incineração. O valor de 1,09E+08 J por quilograma de resina é 

bem próximo do valor da rota alcoolquímica com 1,13E+08 J por quilograma de resina, 

enquanto a rota petroquímica tem a maior demanda com 2,88E+08 J por quilograma de 

resina. Os três cenários analisados mostram-se mais eficientes com demanda entre 

1,09E+08 e 1,49E+08 J por quilograma de resina, ou seja valores entre 38% e 52% do valor 
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para esta rota. Com exceção do cenário 1, cuja demanda direta é praticamente igual à 

direta, os outros cenários e as rotas analisadas apresentam valores maiores para a 

demanda indireta. 

 

FIGURA 4.4 – MATERIAIS, ENERGIA E EMISSÕES DE CO2 PARA ROTAS E CENÁRIOS 

J/
kg

 

0,00E+00 
0,50E+08 
1,00E+08 
1,50E+08 
2,00E+08 

3,00E+08 
2,50E+08 

Demanda de energia 
(direta e indireta) 

kg
C

O
2/k

g 

0,00 

5,00 

15,00 

10,00 

Rota 
petroquímica 

Cenário 1 

20,00 

Emissões totais 
(diretas e indiretas) 

25,00 

30,00 

kg
/k

g 

0,00 

0,50 
1,00 

2,00 

1,50 

2,50 

Materiais fósseis 

3,00 

Rota 
alcoolquímica 

Cenário 2 Cenário 3 

Rota 
petroquímica 

Cenário 1 Rota 
alcoolquímica 

Cenário 2 Cenário 3 

Rota 
petroquímica 

Cenário 1 Rota 
alcoolquímica 

Cenário 2 Cenário 3 

kg
/k

g 

0,00E+00 
0,50E+04 
1,00E+04 
1,50E+04 
2,00E+04 

3,00E+04 
2,50E+04 

Rota 
petroquímica 

Cenário 1 Rota 
alcoolquímica 

Cenário 2 Cenário 3 

Consumo total de água 
(direto e indireto) 

kg
/k

g 

0,00 

0,50 

1,00 

2,00 

1,50 

2,50 

Perda de solo 

Rota 
petroquímica 

Cenário 1 Rota 
alcoolquímica 

Cenário 2 Cenário 3 

3,50 

4,00 

Indireto Direto 



193 

 

Com a adoção do método de alocação dos impactos para o primeiro uso da resina, os 

cenários 1 e 2 têm valores de emissões de CO2 próximos ao da rota alcoolquímica, com o 

cenário 1 praticamente igual, 18,0 kgCO2 por quilograma de resina, e os cenários 2 e 3 com 

valores inferiores, 15,6 e 14,1 kgCO2 por quilograma de resina, respectivamente. A rota 

petroquímica emite 25,4 kgCO2 por quilograma de resina, o maior valor para rotas e 

cenários analisados. Ressalte-se que as emissões indiretas são sempre maiores que as 

diretas em todas as análises. 

 

A figura 4.4 apresenta de forma comparativa os resultados obtidos para materiais, energia e 

emissões, onde fica claro que o cenário 3, com a recuperação de energia por incineração é 

uma situação de transição eficiente na direção da produção de resinas termoplásticas de 

modo mais sustentável. 

 

4.3.3 Comparação de rotas e cenários: uso combinado de metodologias 
 

Os resultados obtidos em separado para a avaliação emergética e a análise de energia e 

materiais podem ser agregados em uma representação única para realizar a comparação 

final de rotas e cenários. Isto é feito na figura 4.5, onde os indicadores emergéticos, o 

consumo de recursos e as emissões de CO2 são reunidos para a representação das rotas e 

cenários. 

 

Por esta análise gráfica, verifica-se que é possível estabelecer uma hierarquia entre rotas e 

cenários. Os indicadores utilizados nesta análise indicam que o pior desempenho recai 

sobre a rota petroquímica, que tem apenas o consumo de água melhor que o da rota 

alcoolquímica, devido à inclusão da água da chuva nesta rota, como se verifica neste 

estudo. 

 

Os três cenários analisados tem desempenho próximo, mas o cenário 3 apresenta o melhor 

conjunto de indicadores, ficando claro que o aumento da reciclagem mecânica de 19,4% 

para 30% contribui para que o cenário 2 seja discretamente melhor em todos indicadores 

em relação ao cenário 1. Com a introdução da reciclagem energética no cenário 3, o 

desempenho tem considerável evolução quando comparado à rota petroquímica. É de se 

notar que a renovabilidade modificada ficou sempre entre 30% e 35% para todas rotas e 

cenários, demonstrando que processos industriais lastreados em estruturadas pensadas 
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para uso de recursos fósseis precisam de um outro paradigma para atingir índices de 

sustentabilidade acima de 50%. 

FIGURA 4.5 – USO COMBINADO DAS METODOLOGIAS PARA ENERGIA, EMERGIA E 

EMISSÕES DO SISTEMA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO 

 

Embora a renovabilidade do cenário 3 de 34,2% seja pouco menor que o valor obtido para a 

rota alcoolquímica, 35,0%, e o consumo de recursos não renováveis seja ligeiramente 

superior – 1,70kg/ kg de resina contra 1,63kg/kg de resina – a intensificação do uso da 

reciclagem energética introduzida neste cenário representa uma alternativa sustentável para 

o período de transição para um sistema de embalagem de polietileno totalmente baseado 

em recursos renováveis. 
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5 CONCLUSÕES 
 

O uso simultâneo e combinado de metodologias de avaliação sistêmica, suportadas por um 

modelo baseado em diagramas de energia, mostra-se adequado tanto para análises 

individuais de sistemas industriais como para análises comparativas entre tais sistemas. Isto 

propicia a avaliação competitiva e proporciona a busca de alternativas em três aspectos 

básicos para o estudo da sustentabilidade: redução de impactos ambientais de maneira 

geral, redução da dependência de recursos não renováveis, principalmente das matérias 

primas fósseis, e a redução das emissões de gases de efeito estufa e da acidificação. 

 

Embora o modelo desenvolvido seja utilizado nesta pesquisa para a análise de parte das 

categorias de impacto e para apenas dois indicadores emergéticos, é evidente que ele se 

aplica a todas as categorias e indicadores. Entretanto, este tipo de pesquisa com a 

aplicação simultânea destas metodologias e com as diversas abordagens decorrentes, 

produz um grande número de dados e é produtivo que as conclusões sejam feitas em itens 

separados. 

 

5.1 CONCLUSÃO DO OBJETIVO PRINCIPAL 
 

O modelo mostra-se uma alternativa eficiente para a análise de sistemas industriais, em 

particular a produção de embalagens de polietileno até o pós-consumo, sob o aspecto dos 

impactos ambientais, produzindo indicadores para o estudo de sua sustentabilidade e 

explicitando as intensidades emergéticas, energéticas, de materiais e emissões de CO2 em 

cada subsistema ou etapa e no sistema total. Ao lado disto produz dados para a análise de 

cenários bastante úteis em simulações de situações possíveis no futuro e no estudo de 

alternativas mais sustentáveis para o sistema atual. 

 

O modelo é capaz de reproduzir estudos similares e aprofundar a análise ao agregar dados 

de metodologias concorrentes e complementares. Esta abordagem conjugada permitiu: 

 

(a) Avaliar as renovabilidades dos sistemas de embalagem de polietileno e 

cenários, comprovando que todos têm baixa sustentabilidade, na faixa de 31% 

a 35%, alcançada em parte pela renovabilidade da matriz energética brasileira; 
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(b) Obter a transformidade de 5,23E+13 sej/J para o etanol produzido e distribuído 

no Estado de São Paulo utilizando os dados coletados, reproduzindo estudo de 

Pereira (2008); 

(c) Obter a transformidade de 1,73E+13 sej/kg para a resina de polietileno 

reciclada, dado não encontrado na literatura pesquisada, para efeito de 

comparação; 

(d) Calcular a transformidade das rotas petroquímica e alcoolquímica para pós-

consumo de embalagens de polietileno, dados não encontrados na literatura 

pesquisada. Para a rota petroquímica o valor encontrado foi de 5,00E+13 sej/kg 

e para a alcoolquímica, 4,54E+13 sej/kg; 

(e) Gerar amplo conjunto de dados para avaliação emergética e análise de energia, 

materiais e emissões para todas as etapas dos sistemas e cenários abordados 

no estudo. Estes dados são úteis para novos estudos propostos. 

 

Fica claro que os sistemas industriais, em particular os sistemas da indústria química de 

transformados plásticos, necessitam ser repensados em relação à sustentabilidade, pois a 

eficiência no uso dos recursos pode não ser suficiente para que o laço auto catalítico se 

mantenha. Tal manutenção se dá pelo aumento da velocidade de obtenção dos recursos e 

não pelo aumento da disponibilidade. O consumo rápido por longos períodos não é uma 

estratégia vencedora para os sistemas evolutivos e adaptativos e deve ser trocada pelo 

aumento da eficiência global, produzindo radicalmente mais com os mesmos recursos para 

garantir sua sobrevivência, conforme Ulgiati, Bargigli e Raugei (2007) e Hawken; Lovins e 

Lovins (1997). 

 

5.2 CONCLUSÕES DOS OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 
 

Uso conjugado com outras metodologias 
 

(a) A análise de indicadores emergéticos juntamente com indicadores de consumo de 

materiais e de categorias de impacto amplia e complementa a avaliação do sistema 

de embalagem de polietileno, oferecendo mais alternativas para proposição de 

melhorias nestes sistemas em relação à sustentabilidade; 

(b) A comparação de rotas e cenários com base no uso conjugado revela uma 

hierarquia, mostrando claramente os efeitos de cada parâmetro utilizado nas 

narrativas dos cenários, etileno de fonte renovável (20%), reciclagem mecânica de 
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polietileno (19,5% e 30%) e reciclagem energética (50%), e sugere um caminho para 

a transição entre eles. 

 

Análise de cenários alternativos 
 

(a) A análise dos cenários mostra que a adoção da reciclagem energética é uma opção 

sustentável em curto prazo e amplia o fechamento do ciclo em complemento à 

reciclagem mecânica, que exige operações de triagem e limpeza e é limitada a 

valores próximos de 30% em função das propriedades da transformado obtido; 

(b) Tanto para a demanda de energia como para as emissões de CO2, as contribuições 

indiretas são maiores, ou na melhor hipótese são iguais às diretas. Isto indica que a 

produção dos materiais que suportam o sistema de embalagem de polietileno 

também deve evoluir para aumentar sua sustentabilidade e diminuir impactos. 

 

Avaliação de sistemas de embalagem de polietileno até o pós-consumo 
 

(a) A demanda de energia, o consumo de materiais energéticos fósseis e as 

emissões são menores na rota alcoolquímica e a introdução da reciclagem 

energética através da incineração, analisada em um dos cenários considerados 

melhora o desempenho dos sistemas em todas as categorias analisadas; 

(b) O consumo de água pelos sistemas e cenários analisados é determinado na fase 

de transformação e conversão do polietileno. Este processo não apresentou 

inovação tecnológica conceitual desde sua introdução em meados do século XX; 

(c) O consumo de recursos não renováveis aponta claramente para a opção pela 

rota alcoolquímica, que pode se tornar muito mais competitiva e sustentável se 

houver uma transição para o cenário 3 com a introdução da reciclagem 

energética. 

 

É evidente que o sistema de embalagens de polietileno necessita de uma abordagem vinda 

da concepção de sustentabilidade, pois se lastreia na base tecnológica desenvolvida para a 

indústria petroquímica concentrada em unidades produtivas para a larga escala. A produção 

distribuída e próxima aos núcleos que se utilizam deste sistema de embalagem em uma 

perspectiva local e com o fechamento do ciclo dentro dos sistemas, baseada em uma 

economia de fluxo, é uma concepção voltada para as sociedades de baixa energia, 

conforme se discute a seguir dentro do capítulo de sugestões para trabalhos futuros. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Algumas sugestões óbvias surgiram diretamente das dificuldades de contornar a ausência 

de determinadas informações para alguns processos e a consequente escassez de dados. 

Outras advém da percepção que o modelo proposto pode ser aplicado a outros polímeros 

termoplásticos, com ou sem adaptações. Para as poliolefinas que já têm um sucedâneo 

renovável para os recursos de origem fóssil, por exemplo o polipropileno, o modelo se aplica 

sem alterações, já para outras resinas termoplásticas, o processo de polimerização é 

diferente e dados específicos para ele e para as rotas de reciclagem devem ser 

pesquisados. 

 

Retomando as idéias de Odum e Odum, 2001, em sua obra A Prosperous Way Down, que o 

Prof. Dr. Ortega usando de licença poética traduz por “Um Declínio Feliz”, já apresentadas 

na seção 1.3, ao final do capítulo 3, denominado “Visões Intelectuais do Futuro”, os autores 

apresentam as tendências de ativos e informações da atual civilização em acordo com os 

cenários ali discutidos. Estes cenários são apresentados cronologicamente em forma de 

tabela no apêndice A deste estudo, com as colunas correspondendo aos cenários 

identificados na obra. À página 56 desta publicação estas tendências são representadas 

graficamente e reproduzidas na figura 6.1. 

FIGURA 6.1 – TENDÊNCIAS DE ATIVOS E INFORMAÇÃO VISLUMBRADOS POR 
DIVERSOS AUTORES E RESUMIDOS NO APÊNDICE A 
FONTE: ODUM E ODUM, 2001 
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Esta obra discute princípios sistêmicos e em sua segunda parte oferece políticas para um 

declínio próspero, ou feliz como quer Ortega, e é a inspiração para a principal sugestão que 

esta pesquisa propõe para desenvolvimento futuro. Esta sugestão é proposta na seção 6.1, 

cujo título se vale de uma expressão utilizada por Glover (2006, pg. 254). As demais 

sugestões seguem na seção 6.2. 

 

6.1 MUDANDO O FUTURO: PENSAR GLOBALMENTE E AGIR 

UNIVERSALMENTE 
 

A mudança para a transição de um mundo viciado em petróleo para um movido a energia 

renovável está acontecendo. Questiona-se se a governança dos Estados prevalecerá ao 

final da transição e se o modelo mental do capitalismo ainda estará vigente neste cenário, 

ou se a visão da ‘contracultura’ livrará os indivíduos da influência de Estados e corporações 

liberando-os para a livre utilização de energia renovável produzida localmente (GLOVER, 

2006). 

 

A mentalidade subjacente ao conceito de energia renovável traz a promessa que a energia 

alternativa estará fora da matriz, não acoplada a oleodutos, gasodutos ou redes de 

transmissão (LEIGH, 2006 apud GLOVER, 2006). É difícil acreditar que a transição de 

fontes fósseis para renováveis vá ocorrer tranquilamente, sem um ponto de rompimento que 

dispare a mudança para um novo modelo mental que seja o paradigma da sociedade pós-

petróleo. 

 

Uma transição suave em que o mundo de espírito petrolífero seja eliminado e a energia 

renovável deixe o domínio da contracultura e se torne a corrente principal de maneira 

natural, ainda carrega uma boa dose de utopia. Entretanto, é possível apresentar quatro 

conjuntos de princípios que podem lançar luz sobre este tema e ajudam a atribuir funções 

ao nível focal do modelo. Os princípios na tabela 6.1 são a base para a criação de um 

modelo que “pensa globalmente e age universalmente”. 

 

De um lado existem inúmeras publicações que abordam o aspecto da sustentabilidade da 

atividade humana na produção de alimentos, bens e serviços (Pretty, 1995, teses e artigos 

dos pesquisadores do Laboratório de Engenharia Ecológica e Informática Aplicada (LEIA) da 

Unicamp e do Centro para Política Ambiental (Center for Environmental Policy) da 

Universidade da Florida em Gainesville, entre outros) ou a redistribuição dos assentamentos 
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urbanos atuais em assentamentos sustentáveis e de baixa energia, em um processo 

chamado de ruralização em direção ao estabelecimento de ecovilas, como Jansson e Rodhe 

(2009), Tobin (2004), Gunther (2004), ao lado de propostas de princípios e políticas para o 

decrescimento e a sustentabilidade em um novo paradigma capitalista como em Odum e 

Odum (2001) e Hawken, Lovins e Lovins (1999). 

 

TABELA 6.1 – CONJUNTOS DE PRINCÍPIOS PARA PENSAR GLOBALMENTE E AGIR 
UNIVERSALMENTE 
Energia Renovável1 Sustentabilidade2 Ruralização3 Capitalismo Natural4 
    
– Fluxo de energia renovável 

no lugar de estoques; 
– Fontes diversificadas, 

modestas e com aplicações 
específicas; 

– Tecnologia relativamente 
simples e flexível; 

– Escala e distribuição 
correspondentes ao uso 
final; 

– Qualidade de energia de 
acordo com as 
necessidades do uso final. 

– Integrar os processos 
ecológicos e biológicos como 
ciclo de nutrientes, fixação de 
nitrogênio, regeneração do 
solo, alelopatia, competição, 
predação e parasitismo nos 
processos de produção de 
alimentos; 

– Minimizar o uso das entradas 
não-renováveis que causem 
danos ao ambiente ou à 
saúde de fazendeiros e 
consumidores; 

– Fazer uso produtivo do 
conhecimento e habilidades 
de fazendeiros, aumentando 
deste modo, sua 
autoconfiança e substituindo 
entradas externas de alto 
custo pelo capital humano; 

– Problemas agrícolas e de 
recursos naturais, tais como 
para pestes, bacias 
hidrográficas, irrigação, 
florestas e gerenciamento de 
crédito. 

– Linhas mais curtas para 
suprimento de alimentos e 
água; 

– Aumento do uso da energia 
solar; 

– Reintrodução de estruturas 
sociais que favoreçam a 
reciclagem; 

– Integração entre agricultura, 
assentamentos e outras 
atividades sociais 

– Mudança simultânea nestas 
direções, acompanhadas de 
mudanças estruturalmente 
induzidas no estilo de vida, 
denominada de ‘ruralização’. 

– Primeira Mudança: 
Produtividade radical dos 
recursos; – aumentar 
drasticamente a produtividade 
dos recursos naturais; 

– Segunda mudança: re-design 
ecológico – biomimetismo, 
modelos inspirados pela 
Natureza; 

– Terceira mudança: economia 
de fluxo e serviços – modelos 
de negócios baseados em 
soluções; 

– Quarta mudança: investimento 
no capital natural; 
reinvestimento no capitalismo 
natural. 

FONTE: 1LOVINS, 1979 apud GLOVER, 2006, 2IPCC(2007), 3GÜNTHER, 2004, pg. 37-64, 
4HAWKEN et al, 1999. 
 

Por outro lado, artigos e publicações sobre os sistemas industriais aplicando de forma 

simultânea as metodologias utilizadas neste estudo já existem e foram citados no texto, mas 

são restritos a soluções locais. Propostas de inserção de atividades industriais em uma 

sociedade de baixa energia, dentro de uma perspectiva de decrescimento com prosperidade 

e mantendo as conquistas que este ciclo de civilização atingiu são raras, talvez inexistentes, 

e não são do conhecimento do autor deste estudo. 

 

Fica então a sugestão de um estudo sistêmico para a inserção de uma atividade 

eminentemente industrial em uma sociedade de baixa energia. A proposta da inclusão de 

um sistema de embalagem de biopolímeros neste contexto utiliza os princípios da tabela 6.1 

e assume que os bens serão minimamente processados e minimamente protegidos, dentro 

de uma economia de fluxo, onde os materiais utilizados possam ser reciclados em ciclo 

fechado e a sociedade só remunere o serviço por eles prestados, sendo os resíduos ao fim 

da vida útil pertencentes ao produtor, que os reinserirá no metabolismo industrial como 
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matéria prima. O panorama em que isto ocorre é o processo de ruralização com o 

assentamento de eco-unidades, estabelecendo o primeiro passo para a fundação das 

ecovilas, que evoluirão paralelamente ao decrescimento dos conglomerados urbanos atuais. 

 

Um diagrama de energia para este modelo ampliado é proposto na figura 6.2 incluindo estes 

princípios, acoplando o sistema de embalagens em estudo aos sistemas adjacentes e 

fechando ciclos de maneira sustentável. 

 

 

FIGURA 6.2 – DIAGRAMA DE ENERGIA AMPLIADO PARA RECICLAGEM DE 
EMBALAGENS DE POLIETILENO PÓS-CONSUMO SUBSTITUIDAS POR 
BIOPOLÍMEROS EM UMA SOCIEDADE PARCIALMENTE RURALIZADA, INCLUINDO 
ECO-UNIDADES 
FONTE: Adaptado de Costa, Ortega e Cabral, 2010. 
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6.2 OUTRAS SUGESTÕES 
 

Três outros grupos de sugestões específicas ficam evidentes durante a realização desta 

pesquisa: sugestões para a obtenção ou geração de dados em pesquisas complementares 

para etapas do sistema de embalagens termoplásticas onde há carência destes dados não 

encontrados pelo autor; sugestões para a aplicação do modelo para outros sistemas de 

embalagem e ampliação deste estudo analisando os dados que o modelo gerou. 

 

No primeiro grupo cita-se: 

 

– Modelagem e geração de dados para a rota alcoolquímica de produção de resinas 

termoplásticas; 

– Modelagem e geração de dados para a etapa de envase e distribuição; 

– Modelagem e geração de dados para a etapa de consumo e descarte de 

embalagens; 

– Modelagem e geração de dados para a reciclagem química de resinas com produção 

de insumos para a fase de craqueamento da rota petroquímica; 

– Modelagem e geração de dados para as tecnologias de recuperação de energia por 

incineração de resinas termoplásticas, com fechamento do ciclo para co-produtos 

utilizados como insumos em materiais para construção civil; 

– Modelagem de co-geração de energia e calor de processo com aparas e material 

pós-consumo de transformados plásticos; 

 

Para a aplicação do modelo sugere-se: 

 

– Modelar outros sistemas de embalagens plásticas: flexíveis, polipropileno, polietileno 

tereftalato, cloreto de polivinila, poliamidas e sistemas mistos; 

– Adaptar o modelo para sistemas de embalagens celulósicas, metálicas e vidro; 

– Modelar sistemas de embalagens incluindo embalagem primária, secundária e 

terciária, incorporando assim todas embalagens do sistema: a que está em contato 

com o produto, a de distribuição e a de transporte. 

 

Para utilização dos dados gerados pelo modelo propõe-se: 
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– Estudo comparativo para ciclo de vida, análise energia incorporada, intensidade de 

materiais e emissões para os subsistemas das rotas petroquímica e alcoolquímica; 

– Detalhamento e utilização da matriz energética nacional para obter a real demanda 

energética de cada rota e compará-las; 

– Ampliar a análise de insumos do inventário de ciclo de vida utilizando uma regra de 

corte mais restritiva. Este estudo exige um esforço que excede ao objetivo de uma 

dissertação de mestrado; 

– Análise discreta dos cenários por subsistema e proposição de novos cenários; 

– Análise contínua de cenários em função da alocação de recursos selecionados; 

– Análise da robustez, da confiabilidade e de sensibilidade do modelo. 

– Ampliação do estudo para abranger outras categorias de impacto: recursos biótiocos, 

recursos abióticos, potencial de acidificação e outros de interesse específico. 

 

Outras sugestões ainda são vislumbradas e são deixadas para uma análise posterior. 
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GLOSSÁRIO PARA AVALIAÇÃO EMERGÉTICA 
 

Este glossário foi elaborado por Ortega (2008) a partir de um trabalho de Odum (1996) onde 

a metodologia utilizada neste projeto foi consolidada. Os termos comumente usados para a 

metodologia proposta são apresentados e definidos na reprodução integral do texto a seguir: 

 

Auto-organização – O processo que os sistemas usam para desenvolver estrutura e 

organização usando a energia disponível. 

Diagramas de sistemas que usam os símbolos dos circuitos de energia – Visão geral 

de sistemas que representa as partes e conexões de qualquer sistema, incluindo os fluxos e 

armazenamentos de materiais, energia, informação e dinheiro (v. apêndice B). 

Ecologia de sistemas – O campo científico que vem da união da teoria dos sistemas e da 

ecologia e que proporciona uma visão global para análise dos fluxos de energia nos 

sistemas biológicos. 

Emergia (escrita com "m") – Toda a energia disponível que foi usada, direta ou 

indiretamente, na fabricação de um produto, expressada em unidades de um tipo de energia 

disponível. 

Emjoule – A unidade de emergia; um Joule de energia disponível de certo tipo de energia 

previamente usada para fazer um produto ou serviço. 

Energia – Uma propriedade de todos os sistemas, que pode ser convertida em calor e 

medida em unidades de calor (Calorias, BTU, Joules). 

Energia disponível – Energia com potencial para realizar trabalho (exergia). 

Emergia líquida (Net Emergy)– O rendimento de emergia de um recurso depois de subtrair 

toda emergia usada no processo de obtenção do recurso. 

Emergia solar – A energia solar necessária, direta e indiretamente, para fazer um produto 

ou serviço. As unidades são emjoules solares (abreviado sej ou semj) ou emcalorias solares 

(abreviado secal ou semcal). 

Escala imediata superior – Os espaços territoriais maiores ocupados pelas unidades com 

tempo de substituição maior que devem ser considerados na determinação da conduta de 

um sistema devido a supremacia que as unidades maiores exercem sobre as unidades e os 

processos de menor escala. (Veja hierarquia energética). 

Exergia – Energia disponível que se usa no processo. 

Hierarquia de energia – A convergência e transformação de energia de muitas pequenas 

unidades em quantidades menores de energia de alto nível (de pequenas a unidades 

maiores) com maior capacidade de interagir e controlar as unidades menores. 
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Índice de intercâmbio de emergia – o quociente emergia recebida/emergia paga existente 

na troca de bens, comércio, compras e outros intercâmbios. 

Índice de investimento emergético (Emergy Investment Ratio) – A proporção de emergia 

de fora atraída por uma área devido ao uso econômico da emergia dos recursos ambientais, 

locais, gratuitos, em processos de interação de ambos os tipos de emergia. 

Índice de emergia líquida (Emergy Yield Ratio) – A proporção obtida ao dividir a emergia 

incorporada no produto pela emergia requerida para processá-la. 

Maximização da Emergia – O processo pelo qual o princípio da máxima potência opera 

dentro de um sistema para selecionar, entre os componentes disponíveis e interações, a 

combinação que resulta na maior circulação de emergia no sistema. 

Princípio da Máxima EmPotência (Maximum EmPower) – A auto-organização elege 

modelo de rede com retroalimentação que consegue maximizar a empotência. É uma forma 

de expor o princípio da máxima potência para reconhecer que cada nível, na hierarquia 

natural de energia, se auto-organiza com o mesmo princípio, ao mesmo tempo. 

Princípio da Máxima Potência (Maximum Power) – Uma proposição de Alfred Lotka e 

outros pesquisadores para explicar a auto-organização observada nos sistemas 

(transformações de energia, padrões hierárquicos, laços de controle por retroalimentação, 

ações de amplificação, etc.). Lotka observou que prevalecem os sistemas cuja estrutura e 

organização conseguem aproveitar mais energia disponível e usá-las de forma mais 

eficiente que as demais alternativas. 

Produto Econômico Bruto – O valor de mercado de todos os bens e serviços produzidos 

em uma economia em um ano (PNB). 

Reforço- A ação de uma unidade ou processo de reforçar a produção e sobrevivência de 

outra unidade ou processo, contribuindo em seu desempenho e bem-estar, um laço de 

interação de reforço mútuo. 

Riqueza – Termo ambíguo que necessita um adjetivo para distinguir riqueza monetária 

(estado de ser rico com dinheiro) de riqueza real (estado de ser rico em emergia). 

Riqueza real – as entidades e fluxos que contém energia disponível (exergia) capazes de 

se depreciar (perder valor de acordo com a Segunda Lei da Termodinâmica); produtos e 

serviços utilizáveis. Exemplos: comida, combustíveis, concentrações de materiais, casas, 

organismos, informações, terra, trabalho humano e controles. 

Segunda lei da Termodinâmica – Princípio que diz que as concentrações de energia se 

dispersam espontaneamente, e que em todas as transformações de energia alguma parte 

da energia disponível se dispersa durante o processo. 
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Tempo de substituição ou renovação – O tempo necessário para que um fluxo de certa 

energia substitua uma quantidade guardada do mesmo tipo de energia. Por exemplo, um 

fluxo de 10 litros de água por dia substituirá um tanque de 1000 litros de água em 100 dias. 

Transformidade (Transformity) – A emergia de um tipo necessária para fazer uma unidade 

de energia de outro tipo. Exemplo: requerem-se três Joules de carvão e um emjoule de 

serviços para gerar um Joule de eletricidade, a transformidade da eletricidade obtida a partir 

de carvão é quatro emjoules por um Joule. 

Transformidade solar – a emergia por unidade de energia, expressada em emjoules 

solares por Joule (sej/J). 

Uso sustentável – O modo de usar os recursos que pode ser continuado pela sociedade 

em longo prazo porque a intensidade do uso e o sistema de aproveitamento permitem 

renovar os recursos em processos naturais ou ajudados pelo homem. 

Valor do doador – Um valor de um produto determinado pelo processo da produção e não 

o que uma pessoa está disposta a pagar (exemplos, massa e energia da madeira). 

Valor em emdólares – Dólares do Produto Nacional Bruto (PNB) obtidos dividindo a 

emergia de um produto pela taxa correta de emergia/dólar. Dólares do PNB equivalentes à 

riqueza medida em unidades de emergia. 
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APÊNDICE A – VISÕES INTELECTUAIS DO FUTURO 
 

O quadro apresentado a seguir é um resumo cronológico do sumário feito por Odum e 

Odum (2001, pg 29-57) em sua obra “A Prosperous Way Down,” vasculhando a literatura 

sobre recursos, limites, modelagem, sociedades e principalmente os alertas sobre o clímax 

e o ponto de inflexão da sociedade moderna. O título deste apêndice é o mesmo utilizado 

pelos autores na obra citada. 
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Ano Declínio e suas Causas    Sociedade Sustentável e sua Base de 
Recursos 

 Advertências sobre Início do Declínio Modelos para a Mudança em Computador Declínios nos Ciclos da História Avaliação Emergética de Limites na História Regime Permanente Requerido por Limites de 
Recursos 

1930 
1939 

   S. Kuznets (1930) e J. A. Shumpeter (1939) 
 Ciclos econômicos com 3 -4, 10 e 50 ou mais anos 

  

1946    Arnold Toynbee 
 A Study of History, Abridgement of Volumes I-VI: 

Encontrou mecanismos societais responsáveis pelo 
fluxo e refluxo de sociedades. As causas do declínio 
podem ser resumidas em três pontos: falha do poder 
criativo na minoria, uma resposta mimética (imitação 
coletiva) de parte da maioria e a consequente perda 
da unidade social na sociedade como um todo. 
Declínio é descrito como desintegração, exceto onde 
uma civilização é incorporada por outra em 
ascensão. A padronização é a marca da 
desintegração de uma sociedade. Desintegração se 
dá pela alternância de quedas e retomadas. 
Petrificação, ou sociedade rígida e imutável, é a 
alternativa para desintegração. 

 Ascendência devido à inovação na organização, 
produção, ou eficiência militar com dominação 
temporária até que o conhecimento da inovação se 
espalhe e torne as sociedades novamente iguais. 
Após o reconhecimento da natureza cíclica de 25 
sociedades, tem esperança que a atual civilização 
ocidental seja imune ao declínio e não compelida a 
submeter o enigma de nosso destino ao arbítrio cego 
das estatísticas. 

  

1950  M. King Hubbert 
 Previsão de escassez de petróleo; 
 Resíduos nucleares; 
 Tecnologia solar não promissora. 

    

1955      
1968  Paul Erlich 

 The Population Bomb: Declínio econômico, danos a 
terra, apocalipse devido à superpopulação; 

 The End of Affluence: Sugestão de ação política e 
preparação individual: “Mude o estilo de vida agora e 
evite a correria depois”. 

    

1971   H. T. Odum 
 Environment, Power and Society: mini-modelos 

gerais simples de recursos e sociedade para 
antecipar o declínio para uma sociedade baseada em 
recursos não renováveis limitados. 

   

1972   Donella e Dennis Meadows e associados 
 The Limits to Growth: simulação da economia 

mundial em computador. Os gráficos mostram o pico 
em 2100, seguido de declínio. Proposta de transição 
ordenada para um “equilíbrio global” através da 
restrição do crescimento e adaptação com aumento 
de eficiência e tecnologia. Alerta sobre o desastre 
potencial do crescimento, especialmente da explosão 
populacional. Coeficientes empíricos incluíam os 
subsídios ocultos da energia barata existentes antes 
da crise do petróleo de 1973. Num livro posterior - 
Beyond the Limits, 1992 – com coeficientes afetados 
pelo alto custo da energia, o pico aparece mais cedo 
no século XXI. 

   

1973      
1974      E. Lazlo 

 A Strategy for the Future: Proposta de uma 
homeostase global quase estacionária, mas nunca 
atingida; uma meta variável, mas duradoura para o 
esforço humano. Com uma visão sistêmica envolve a 
“lei da força persistente” de Herbert Spencer, uma 
estrutura de subsistemas estáveis independentemente 
de H. A. Simon e o darwinismo social para explicar a 
“evolução da complexidade, ordem, auto 
estabilização, auto organização e hierarquização.” 

1976  Rufus Miles 
 Awakening from the American Dream: Sociedade de 

alta energia é vulnerável à deterioração social – 
calcanhar de Aquiles da sociedade americana; 

 Limites ao conhecimento: recursos energéticos, 
tecnologia e equilíbrio da biosfera; 

 Economia não produz respostas diretrizes; 

 U.S. Congressional Hearings of the Subcomitee on Energy 
and Power: reuniu cientistas para relatar seus modelos de 
sociedade e recursos energéticos, também apresentados 
no Middle and Long Term Policies and Alternatives – 94th 
Congress: 
 Jay Forrester: Modelo do mundo com declínio de 

recursos naturais e aumento de população. Vários 
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 A política de crescimento mundial não é sustentável: 
conflitos ideológicos, éticos e de crenças. 

 W. I. Thompson 
 Evil and World Order: Visão humanista para ascensão 

e destruição do “brilho” de civilizações; 
 Base energética das civilizações: expansão e 

contração, expressão e compressão, expressão e 
supressão, ... de ordem para desordem... a interface 
entre opostos é o lugar das transformações. 

 Futuro: morte da civilização industrial sem destruição 
apocalíptica, mas através da desconstrução milenar 
jubilosa e humanização da tecnologia pelo animismo: 
descentralização de cidades, miniaturização da 
tecnologia, planetização de nações; 

 Crítica ao estudo das civilizações através de modelos 
sistêmicos (“evil”): manejo rígido. 

 Earl Cook 
 Man, Energy and Society: Impossibilidade e 

indesejabilidade de sustentar o estágio de 
crescimento; 

 Regressão a um estado de baixa energia em três 
fases, a ser iniciado em 20 ou 30 anos: 
o Conservação: aumento da eficiência e eliminação 

do luxo e desperdício; 
o Desmantelamento parcial da indústria, redução de 

serviços, álcool metílico de carvão como 
combustível; 

o Trabalhadores de volta ao campo, declínio da taxa 
de natalidade, seguridade social economicamente 
impossível, declínio drástico da população na 
Europa, governo mundial bem provável; 

 Crise de energia camuflada por atitudes e instituições, 
escassez de planejamento e capacidade de decisão, 
luta por recursos escassos pode levar a uma 
sociedade desnivelada; 

cenários de declínio e estado quase permanente no 
século XXI. A transição apresentava poluição, estresse 
social, desemprego e escassez de alimentos. Simulação 
de um modelo nacional para o setor industrial, com 
geração de três ciclos de frequências sugestivas dos 
dados observados: ciclo de negócios de 5,5 anos, ciclos 
de Kuznet de 16,6 anos e ciclos de Kondratieff de 50,0 
anos. O modelo continha acumulação de estoques e 
inventários, equipamentos, trabalho e consumidores de 
duráveis. Os períodos de tempo das oscilações internas 
eram função dos tempos de retardo e de acumulação 
dentro de um sistema. 

 H. T. Odum, C. Kylstra, J. Alexander, Neil Sipe e outros 
simularam um mini modelo muito simples relacionado a 
recursos renováveis e não renováveis. Foram 
encontrados um pico em 1990 e outro secundário em 
2070. 

 K. E. F. Watt, Y. L. Hunger, J. E. Flory, P. J. Hunter e N. 
J. Mosman simularam um modelo de sociedade com 
terra, agricultura, desenvolvimento urbano e transporte, 
encontrando benefícios dos altos preços dos 
combustíveis, que limitou o crescimento. 

1977  N. Georgescu-Roegn 
 Presente civilização não pode ser sustentada porque a 

concentração de minerais, por exemplo, metais, está 
sendo dispersa e não pode ser reposta; 

    Marvin Harris 
 Cannibals and Kings: Utiliza antropologia histórica 

para demonstrar como as sociedades humanas foram 
sustentadas através da adaptação cultural aos 
recursos próprios de suas áreas. Rastreia as origens 
das características da sociedade atual a uma 
interação entre inovação tecnológica, recursos 
naturais e densidade da população humana. A 
agricultura substituiu a caça com o aumento da 
população e diminuição da vida selvagem. Estados 
emergem de tribos com concentração de riqueza 
agrícola. Mecanismos de controle da população são 
guerras, infanticídio, sacrifícios humanos, canibalismo 
(onde a vida animal é escassa). Predominância do 
sexo masculino e atitudes sexuais rastreadas aos 
padrões de guerra. Dietas e suas variações visam à 
preservação do estoque de animais. Capitalismo e 
seu uso exagerado aparecem quando produtos 
agrícolas de uma área são vendidos para outras em 
busca de lucro. Todos estes padrões de sociedade 
humana, a cultura desenvolvida, o treinamento 
psicológico se auto-organizam para se adaptar a um 
determinado ambiente. Exemplo disto são as 
civilizações ao longo de rios (“hydraulic trap”). A nossa 
atual civilização é descrita como uma bolha industrial. 

 William Ophul 
 Ecology and the Politics of Scarcity: Considera os 

cenários futuros consistentes com ecossistemas 
sustentáveis, fontes de energia, e respostas políticas 
para a complexidade e escassez. Os três cenários 
foram: 
o [O] regime permanente com alta saída [é] uma 

troca Faustiana carregada de consequências 
políticas horríveis. 

o O regime permanente [ao] recompensar tanto 
quanto possível os apetites materialistas e 
hedonistas do populacho transgride as lições... de 
filosofia política.... e os ensinamentos de espírito 
ético. 

o [O] regime permanente frugal mínimo .... levaria a 
uma constituição política Jeffersoniana de 
comunidades autogovernadas, localmente 
autônomas, familiares e relativamente pequenas 
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fixadas na terra ou em outros recursos ecológicos 
locais. 

 Ophul e Boyan reformularam os ideais de 
sustentabilidade em 1992 

1978  J. R. Sinai 
 The Decadence of the Modern World: Sociedade está 

deslizando para patologia e decadência e o fim pode 
ser uma nova era negra, declínio onde as ideologias e 
instituições de liderança falham; 

 Cita Parson: “O sistema social é imortal na busca por 
poder”; 

    Stephen Lyon 
 Sun: A Handbook for the Solar Decade: Apresenta 

pontos de vista de 26 autores sobre o nível de 
civilização possível ou desejável com energia solar. 
o Ivan Illich propõe “a escolha de uma economia de 

mínima energia”, afirmando que “acima do limiar, a 
energia cresce à custa da equidade” e clama por 
“progresso na velocidade da bicicleta”. 

o Murray Bookchin escreve sobre a reintrodução da 
natureza numa “tecnologia para a vida” e sobre 
uma sociedade pós-escassez na qual humanos 
possam ter “relações livres com a natureza”. 

o Outro autor vê a sustentação da civilização com a 
utilização maior de energia de biomassa e da 
tecnologia solar. 

 Ivan M. Johnstone (tese) 
 In Search of Steady State: usou conceitos de sistemas 

de energia e detalhes sobre recursos e crescimento 
para propor o que seria um regime permanente para a 
Nova Zelândia, com “o mais alto excesso de 
capacidade de suporte potencial no mundo”. Concluiu 
que a capacidade de suporte depende do “nível de 
vida adotado” pelo consumidor e “do tamanho 
organizacional ótimo de sub-assentamentos”. 

1979      
1980  Richard Barnett 

 The Lean Years: Poiítics in the Age of Scarcity: Mundo 
Pós-Petróleo – previsões sobre uma fábrica global por 
corporações multinacionais, intervenções militares 
internacionais para manter controle sobre os recursos; 
obsolescência do trabalho e visão de uma crise de 
emprego de proporções horrendas: 

 Solução: Conservação de recursos e 
comprometimento, além de novas formas de 
participação popular; 

  Paul Collinvaux 
 The Fates of Nations: A Biological Theory of History: 

Relaciona a ascensão e a queda de civilizações à 
competição bélica por recursos territoriais como base 
para a produção. A invasão de Genghis Khan é 
comparada a um incêndio na mata rasteira. “Guerras 
agressivas são traçadas por sociedades ricas.... não 
pelas pobres.” 

  G. O. Barney: Chefe do Grupo Especial da Administração 
Carter 
 Global 2000 Report of the President: Ampla revisão 

dos recursos mundiais e seu efeito no futuro em 4 
volumes, incluindo uma avaliação de alguns modelos 
complexos de simulação do mundo. Uma diminuição 
da economia foi prevista devido à extrapolação que o 
crescimento da população seria superior à capacidade 
de suporte. 

1981    D. Elgin 
 Voluntary Simplicity: Argumenta sobre os ciclos das 

civilizações, definindo quatro estágios para 
características sociais e causalidades internas: 1. 
Crescimento; 2. Florescimento; 3. Declínio e 4. Crise 
da transição. 

 Sugere que a revitalização pode ocorrer no último 
estágio a partir do aumento de pessoas procurando 
uma vida mais simples seguido por novo crescimento. 
Veja também as sugestões de D. Elgin para 
sociedades de baixa energia. 

  Hazel Henderson 
 The Politics of the Solar Age: Alternative to Economics: 

Caracteriza a transição para a era solar da “madeira, 
água, vento, sol, oceanos e biomassa” como “tentativa 
pela entropia”. Prediz a “chegada de uma era de 
construção de uma política pós-econômica” com 
“líderes e tomadores de decisão não mais no 
comando”, uma “revogação do direito divino do 
capital", uma “revolução do hardware para o software” 
e ênfase nos “direitos da criança”. 

1982  W. R. Catton 
 Overshoot: Crescimento consumista mundial excederá 

o suportável. Mudança de atitudes dos que julgam que 
soluções para escassez sempre aparecem – 
cargoismo – podem amenizar a quebra inevitável. 

 Donella Meadows, D. J. Richardson e G. Bruckman 
 Groping in the Dark: The First Decade of Global 

Modelling: sumário de um seminário internacional 
comparando sete grandes modelos. Estes modelos e 
cenários apresentavam dispositivos internos para 
reduzir os efeitos limitantes dos recursos e atingir 
metas de crescimento e desenvolvimento. Alguns 
mostravam estabilização e declínio, outros, 
crescimento contínuo. 

   

1983  Bruce Nussbaum 
 The World After Oil: The Shifiting Axiom of Power and 

Wealth: Duas alternativas: um cenário sombrio com 
ruptura catastrófica e um cenário ameno com 
reorganização harmoniosa. 

  Robert Beckman 
 The Downwave: Surviving the Second Great 

Depression: Antecipa o declínio e propõe estratégias 
de negócio para lucrar durante a descida. Baseia-se 
nos ciclos da história e nos atuais índices econômicos 
similares aos que precederam declínios passados. 

  

1984      
1985      
1986    Brooks Adams 

 The Law of Civilization and Decay: An Essay on 
History: Proposta de uma sequência causal: 
Velocidade do movimento social de qualquer 
comunidade é proporcional a sua energia e massa, e 
sua centralização é proporcional a sua velocidade. 
Cedo ou tarde uma civilização alcança o limite de sua 
energia marcial e entra na fase de competição 
econômica e invariavelmente dissipa a energia 
apropriada pela guerra. O capital é autocrático e a 
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energia dissipa-se por si mesma. O capital gera 
usurários e camponeses e leva a um período 
estacionário seguido da desintegração. 

 C. S. Holling (em 1986 e 1995) 
 Estendeu o seu conceito de “resiliência” dos ciclos 

ecológicos para as sociedades humanas, com seus 
quatro estágios: períodos de mudança exponencial, de 
fragilidade e estagnação crescentes, de reajustamento 
ou colapso e de reorganização para a renovação. 
Descreveu a natureza com ciclos aninhados 
organizados por processos e eventos 
fundamentalmente descontínuos. 

1988    J. A. Tainter 
 The Colapse of Complex Societies:  Civilizações são 

coisas frágeis e não permanentes e o colapso é 
inevitável. O crescimento da complexidade 
(organização, informação, comércio, forças militares, 
etc.) ajuda de início o desenvolvimento, mas 
posteriormente a complexidade leva a retornos 
decrescentes e custos não suportáveis. O colapso 
ocorre porque as sociedades investem mais em 
estratégias que rendem menos. 

  

1989      Lester Milbrath 
 Envisioning a Sustainable Society: Learning Our Way 

Out: Contrapõe crenças e valores de um Paradigma 
Social Dominante (PSD) falho e de Novo Paradigma 
Ambiental (NPA), exposto como sustentável. Propõe 
transição para cada nação uma “nova instituição: 
conselho para a condução de uma sociedade de longo 
prazo”, que auxiliaria “no aprendizado para o caminho 
de uma nova sociedade” e uma “transformação 
conscientemente antecipatória da sociedade 
dominadora”. Isto incluiria a Ecojustiça (Ecologia Total 
e Justiça Social), uma “estrutura saudável com ênfase 
no bem estar”, “assembléias eletrônicas nas cidades”, 
“energia suave”, “cogeração”, uma “estrutura de 
planejamento” que “evite grandes projetos”, uma 
“estrutura de produção que privilegie a 
sustentabilidade” e “um tribunal da ciência” que 
regularia a retidão científica. 

1990  Tom Kemp 
 The Clímax of Capitalism: The U. S. Economy in the 

21st Century: Fim da “Hegemonia Americana”: 
takeovers, déficit crescente, competição global. 

  Koh Ai Tee 
 Booms and Busts in Modern Societies: Revisão de 

teorias econômicas para os ciclos de negócios e 
quebra de mercados, tomando um país pequeno 
(Cingapura), inserido na economia global. 
Comparando as oscilações do PIB de diversos países 
e as transações principais da economia internacional, 
chega à conclusão que novos colapsos e depressões 
ocorrerão novamente. 

  

1991  J. Gever, R. Kaufmann, D. Skole e C. Vorosmarty 
 Beyond Oil: A Threat to Food and Fuel in the Coming 

Decades: retornos decrescentes na agricultura 
assistida, eficiência energética, diminuição na 
disponibilidade de combustível barato: fim do 
crescimento de dez a quinze anos. 

    Thomas Hine 
 Facing Tomorrow: What the Future Has Been, What 

the Future Can Be: Busca o “progresso sutil” para 
moldar a tecnologia às metas do avanço humano ao 
invés de mudar o homem para se adequar à 
tecnologia. Reconhece que “as pessoas estão se 
tornando aborrecidas porque o futuro não vai suprir as 
expectativas”. Busca a síntese entre inovação e 
valores básicos de modo que “se possa novamente 
sentir a exaltação de nos movermos em direção a algo 
que queremos”. 

 Robert Constanza 
 Ecological Economics: The Science and Management 

of Sustainability: Apresenta 32 artigos estabelecendo 
objetivos e políticas para uma economia sustentável: 
estabelecer suporte ético, manter o capital natural, 
união entre usos e retornos e desburocratização das 
instituições. 

 Hazel Henderson 
 Paradigms in Progress: Life Beyond Economics: 

Examina centenas de expressões e eventos para 
tomar o pulso da sociedade que inicia o afastamento 
da competição por dinheiro. Em substituição, 
estabelece o que é sustentável. Escreve que “o código 
cultural e a biodiversidade são a verdadeira riqueza 
das nações” e “informação [como] a verdadeira moeda 
do mundo”. A determinação dos códigos culturais é 
tão importante como dos códigos genéticos do DNA. 
Para melhor entendimento da revolução da 



229 

 

Ano Declínio e suas Causas    Sociedade Sustentável e sua Base de 
Recursos 

 Advertências sobre Início do Declínio Modelos para a Mudança em Computador Declínios nos Ciclos da História Avaliação Emergética de Limites na História Regime Permanente Requerido por Limites de 
Recursos 

informação confundida pela “infogula, governo pela 
midiocracia e economia da atenção”, classifica numa 
escala de cinco pontos com quantidade decrescente e 
qualidade crescente: (a) dados brutos e fatos sem 
padrão; (b) modelos presumidos; (c) conceitos gerais; 
(d) metas e propósitos; (e) valores. Criticou os índices 
recentes de “riqueza e progresso” inventados para 
substituir os indicadores monetários, incluindo: 
o New System of National Accounts do Banco 

Mundial que incluia (a) capital natural; (b) ativos 
produzidos (c) recursos humanos e (d) capital 
social. 

o Human Development Index (Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH) das Nações 
Unidas (United Nations Development Programme – 
UNDP) que combina (a) expectativa de vida; (b) 
capacidade educacional e (c) poder de compra 
básico. 

o Um índice da Divisão de Estatísticas da ONU: 
Environmentally Adjusted Net Domestic Product – 
Produto Interno Bruto Ambientalmente Ajustado 
(EDP). 

o H. Daley e C. Cobb, Index of Sustainable Economic 
Welfare – ISEW: Índice de Bem Estar 
Economicamente Sustentável (Daley 1996). 

 Combinações de medições econômicas e ambientais 
“não deveriam ser agregadas .... uma definição 
torturada .... assunções arcanas atrás de um índice 
numérico”.  Oferece como alternativa um conjunto de 
indicadores, os Indicadores de Futuro dos Países 
(Country Futures Indicators – CFI) com nove índices 
de sistemas setoriais e catorze índices para a 
obtenção de metas sociais. Sugere que “novas tabelas 
de decisão (scorecards) pela elevação do patamar 
ético da economia, pode gerar políticas mais 
profundas no significado”. 

1992      A. Durning 
 How Much is Enough?: Após detalhar a disfunção e o 

perigo global do excesso de consumismo, propõe uma 
“cultura da permanência” com o equivalente ecológico 
da regra de ouro: “cada geração deve suprir suas 
necessidades sem por em risco as perspectivas das 
gerações futuras”. 

1993    A. G. Frank e B. K. Gilli 
 The World System: Five Hundred Years or Five 

Thousand: Evidência de ciclos mais longos em cinco 
mil anos da história humana. 

  Garret Hardin 
 Living within Limits: Tabus da Ecologia, Economia e 

População: Reúne princípios, raízes históricas e 
exemplos antigos e recentes para compreender os 
limites de recursos. Adverte sobre o excesso de 
população durante a “transição demográfica”, na qual 
as taxas de mortalidade diminuirão mais rápido do que 
as taxas de natalidade, e sobre consequências do 
“desastre populacional”. Propõe um “demostato 
nacional” – um mecanismo de auto regulação para 
controle da população. Faz a revisão de alguns 
métodos radicais de controle da população: 
isolamento dos países com superpopulação da ajuda 
global com alimentos, impedir a emigração de áreas 
com superpopulação, tolerar a mortalidade infantil, 
infanticídio e aborto. 

1994  R. Kaplan 
 The Coming Anarchy: Artigo de 1994. Ver resumo em 

1996, abaixo. 

   U. Sundberg, J. Lindegren, H. T. Odum e S. J. Doherty 
 Forest Emergy Basis for Swedish Power in the 17th 

Century: Demonstraram que a base para o domínio da 
Suécia no século XVII na Europa Setentrional foram 
os recursos florestais e o mineiro de ferro, com o 
processamento do carvão e do aço para desenvolver 
navios, refinar a prata e pagar pelas compras 
externas. 

 Bob Woithe 
 Emergy Evaluation of the United States Civil War: 

Apresenta uma perspectiva quantitativa da Batalha de 
Gettysburg, listando como fatores que afetaram os 
recursos nativos, comércio exterior, população 
escrava, investimento econômico, armamento. Na 
ocasião havia maior emergia disponível para o Norte 
para concluir a guerra. 

 Paul Hawken 
 The Ecology of Commerce: A Declaration of 

Sustainability: Ao citar Henry Wallace, sugere a 
“interdependência” como maneira de tornar negócio e 
ambiente simbióticos. Escreveu que: 
o a economia global já excedeu sua capacidade de 

suporte – aquele ponto além do qual, mais 
crescimento acarretará a decadência e certamente 
afetará o hóspede. .... O mundo dos negócios deve 
mudar sua perspectiva e sua propaganda ... o 
contra mito de sem limites. 

Sugere “taxas verdes” para o uso do ambiente como a 
pesca do salmão e taxas em dinheiro para auxiliar a 
sustentação das funções ambientais. 

 W. Rees e M. Wackernagel 
 Ecological Footprints and Appropriated Carrying 

Capacity: Measuring the Natural Capital Requirements 
of the Human Economy: Utiliza o conceito de área de 
suporte necessária, a “pegada ecológica”, para 
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dramatizar a limitada capacidade de suporte da Terra 
para a civilização. Escreve que “longe de crescer com 
o mundo urbano, a base de recursos que sustenta a 
população humana está em declínio permanente”. 
Escreve também que os únicos assuntos da Earth 
Summit no Rio em junho de 1992 (Eco 92 Rio) foram 
a “apropriação da maior parte da capacidade de 
suporte pelo Norte urbano e industrial” e a “insistência 
do Sul sobre o direito de uma divisão justa (e a 
ameaça de tomar posse do que puder através do puro 
crescimento)”. 

1995  B. Fleay (The Decline of the Age of Oil, Petrol Politics: 
Australia’s Road Ahead, 1995) e C. J. Campbel (The 
Coming Oil Crisis, 1997) 
 Revisão global da indústria do petróleo, reservas 

remanescentes e política internacional: visões do 
declínio próximo. 

    R. Krishnan, J. M. Harris e N. R. Goodwin. Editores 
 A Survey of Ecological Economics: Uma antologia de 

102 artigos selecionados, contendo uma ampla e 
variada perspectiva sobre limites ambientais e sua 
relação com a economia. 

1996  R. Kaplan 
 The Coming Anarchy (artigo de 1994) e The Ends of 

the Earth (1996): Crise global emergente, África, 
China e Ásia - apocalipse: superpopulação, escassez, 
crime, tribalismo, doenças. Limiar de uma mudança 
ambiental como causa de um conflito agudo: 
migração, falta de água, desmatamento, falta de 
cereais e peixes. 

 H. T. Odum 
 Environmental Accounting, Emergy and Decision 

Making: Inclui a simulação através de um mini modelo 
simples, que apresenta o declínio como parte de um 
regime de pulsos que varia com o uso e regeneração 
de recursos lentamente renováveis. 

  H. T. Odum 
 Environmental Accounting, Emergy and Decision 

Making: Mostra a economia internacional dissipando 
os últimos recursos nos quais se baseou o 
crescimento econômico dos dois últimos séculos. 
Conclui que o crescimento está baseado na 
acumulação prévia de recursos que agora chegam ao 
fim. 

 

1997  C. J. Campbel 
 The Coming Oil Crisis: Ver resumo no ano de 1995, 

acima. 
 C. J. Campbel 

 Previsão de preços mais altos para o petróleo, com 
redução do consumo em 2000. Falta de petróleo em 
2015 e pico da produção  de gás em 2020. 

 Walter Youngquist 
 Revisão da história e disponibilidade de recursos 

necessários para uma civilização: “as atuais 
tendências de crescimento econômico e da população 
não são sustentáveis”. 

  W. Strauss and N. Howe 
 The Fourth Turning: An American Prophecy: 

Parodiando as palavras do Eclesiastes: “para cada 
coisa há um tempo”, propõe um modelo mundial para 
os ciclos das civilizações: após um estágio de 
desenvolvimento há um despertar para um grande 
clímax. Após um estágio de “desvencilhar” há um 
clímax de crise, onde a sociedade reconhece sua 
condição. A  transição onde a sociedade muda a cada 
clímax é catalisada por eventos inesperados que 
galvanizam atenção. Aplicando este modelo aos 
Estados Unidos, indicou um “alto desenvolvimento” 
americano entre 1946 e 1964 e um despertar entre 
1965 e 1984. Guerra de culturas e um período de 
desvencilhar de 1985 a 2000. Prevê uma quarta 
mudança, a consciência sobre a crise em 2005. Os 
possíveis eventos que disparam esta mudança são: 
crise fiscal, epidemia viral, um evento de anarquia 
global ou guerra. 

  

1998  M. N. Dobkowski e I. Walllimann (editores) 
 The Coming Age of Scarcity: Preventing Mass Death 

and Genocide in the Twenty-first Century: Diversos 
autores mostram o impacto e as catastróficas 
possibilidades da escassez: 
o Horrores das sociedades com distúrbios no século: 

Ruanda, Bósnia, Camboja e o holocausto na 
Europa; 

o “Círculo vicioso” de desenvolvimento e acumulação 
de capital está se aproximando de uma crise global 
que forçará mudanças; 

o John Gowdy: “Está claro que a atividade humana 
está além do nível ecologicamente suportável. 
Precisamos de um estágio de declínio antes de 
alcançar a sustentabilidade”; 

o Leon Rappoport pergunta se isto é um presságio 
de uma nova idade negra na qual uma minoria pós-
moderna se torna ilegalmente apartada de eventos 
genocidas caóticos que afetam todos os outros? 
Ou se é um presságio de um novo esclarecimento 
no qual uma minoria pós-moderna privilegiada 
salvará o que pode ser salvo enquanto expande a 
base cultural do mundo para uma multiplicidade 
liberadora? 

  W. W. Rostow 
 The Great Population Spike and After: Reflections on 

21st Century: Previsão da onda populacional atual 
através da demografia. Limites ao crescimento 
inerentes à estrutura econômica, como no ciclo longo 
de Kondratief. O declínio da população levaria ao 
declínio econômico. O bem-estar global ditado pelos 
Estados Unidos “desempenhando o papel de margem 
crítica nos negócios mundiais” tendo o “caos como 
alternativa.” “Os problemas de recursos poderiam ser 
minimizados se tivéssemos uma fonte barata, 
inexaurível e não poluente de eletricidade. Esta 
deveria ser a prioridade global para o século XXI.” 

 A. G. Frank 
 Reorient: Global Economy in the Asian Age: 

Reconhece o papel principal da economia no controle 
da atual hierarquia das nações. Propõe que a 
economia tem sido o fator principal em toda a história 
registrada. Sua teoria de larga escala apresenta uma 
visão de cima para baixo das nações usando termos 
como globalismo, perspectiva globo ecológica e macro 
história. Prevê como temporária a preponderância do 
Ocidente e cunha as frases que sintetizam sua teoria: 
“Unidade na Diversidade” e “Diversidade na Unidade”. 

 Jared Diamond 
 Guns, Germs and Steel: The Fates of Human 

Societies: Explicação científica das influências de larga 
escala sobre a história humana. Apresenta uma visão 
geral da ascensão, sustentabilidade e 
desaparecimento de civilizações, não devidos aos 
próprios povos, mas sim às diferenças no seu 
ambiente. Cita o crescente fértil e as sociedades do 
Mediterrâneo como cometendo o suicídio ao destruir 
sua base de recursos, um ambiente ecologicamente 
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frágil. Outras influências causais citadas são: trajetória 
da tecnologia militar, doenças, animais domésticos e 
organizações descentralizadas. 

1999  Jay Hanson 
 Criação de uma página na Internet – www.dieoff.org – 

contendo citações, referências e opiniões sobre o 
declínio eminente. 
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Ano Sociedade Sustentável e sua Base de 
Recursos 

Grande Mudança sem Declínio ou Limitação 
de Recursos 

  Economia Menor 

 Economia Sustentada por Combustíveis 
Fósseis Substituídos por Tecnologia Solar 

Advertências sobre Grande Transição Preocupação com o Excesso de Capitalismo Predição de Expansão Contínua e de 
Crescimento no Futuro 

Sugestões para uma Economia de baixa 
Energia 

1930 
1939 

     

1946      
1950      
1955   W. F. Cottrell 

 Energy and Society: Escrito num tempo de expansão 
da energia atômica, considerou mudanças nos valores 
sociais ao se ir de uma “sociedade de baixo nível de 
energia para uma de alto nível” e tensões na 
economia pelo acesso desigual à energia. Escreveu 
que “a energia limita o que o homem pode fazer e 
influencia o que ele fará”. 

   

1968     R. Buckminister Fuller 
 An Operate Manual for Spaceship Earth: Lamenta o 

desperdício de combustíveis fósseis, mas vê um 
crescimento da capacidade de suporte pela crescente 
“sinergia” (organização) e ”uso da informação” que 
torna possível “fazer mais com menos”. Escreve que a 
sociedade pode “desfrutar e explorar o universo já que 
podemos progressivamente domar mais as marés 
celestialmente geradas e as concentrações de vento, 
água e eletricidade geradas pelas tempestades”. 

 

1971      H. T. Odum 
 Environment, Power and Society: Analogias entre 

economias e ecossistemas para explicar como os 
sistemas complexos expandem e contraem sem entrar 
em colapso. Tendências sugeridas: “Preservação do 
conhecimento e memória cultural, cidades menores, 
menos automóveis, mais trabalhadores na agricultura, 
menos poluição, esforços para controle da natalidade, 
engenharia ecológica, menos guerras, revisão de 
doutrinas religiosas para suportar o equilíbrio mundial”; 

1972      
1973   Daniel Bell 

 The Coming of Post-Industrial Society: Escreveu sobre 
“um fim da escassez”, mas uma “mudança para o não 
crescimento”, uma “sociedade da informação”. Tem a 
expectativa que a sociedade mude da dependência de 
uma “ordem natural e industrial” para “um jogo entre 
pessoas”; prediz uma “mudança de manufatura para 
serviço”, mas vê o serviço como “uma máquina de 
produtividade” e espera “uma nova tecnologia 
baseada na ciência” sem limites de energia e um 
”crescimento da elite tecnológica”. 

   Paul Williams 
 Das Energi: Valores com o fluxo de energia – “o lugar 

do homem no fluxo de energia da Terra”. Para a larga 
escala: “refutar qualquer coisa que cresça mais rico ao 
invés de mais saudável e maior do que deve ser”; 

 Ernst F. Schumacher 
 Small is Beautiful: Economic as if People Mattered: 

Adverte sobre tendências perigosas, objetivos 
equivocados e “metafísica” dos sistemas econômicos 
que “dominam e conquistam a natureza, ignorando a 
dependência que o homem tem do mundo natural, 
causando forças destrutivas como o terrorismo, 
genocídio, rupturas, poluição, exaustão”. Declara-se 
triste com a perda da herança clássica do 
Cristianismo. 

 A expansão não resolve os problemas: “a sociedade é 
incapaz de atingir ideais usando a estrada para os 
ricos, ou obter paz da prosperidade”. Simplicidade e 
não violência estão firmemente relacionados e “o bom, 
a verdade, o bonito de perseguir a riqueza e o poder é 
uma realidade desvirtuada.” A substituição do não 
crescimento pelo crescimento é trocar nada por coisa 
alguma. 

 O erro fundamental de nossa era é basear a produção 
no desaparecimento do capital natural. Sugere uma 
tecnologia intermediária de mini refinarias, mini 
indústrias e que ninguém deve por todos os ovos na 
mesma cesta em relação à produção de eletricidade 
por usinas nucleares, devido à preocupação com o lixo 
radioativo. 

 Sugere uma cultura agroindustrial para evitar a 
migração em massa para as cidades, através de 
cooperativas com 50% de participação popular, com 
gerência de um “Conselho Social”. 

 Como o homem é pequeno e, portanto, o pequeno é 
bonito, o ideal budista pode ser aplicado: máximo bem 
estar com o mínimo de consumo, substituindo a 
multiplicação de necessidades por purificação do 
caráter humano, permitindo desenvolvimento de 
habilidades para desenvolver um estilo de vida que 
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permita que as sociedades busquem ordenadamente a 
ordem e desordenadamente a liberdade criativa 
guiadas pela ciência e tecnologia. Estes ideais 
colocariam as coisas materiais em um lugar 
secundário e levariam ao retorno de valores meta-
econômicos e à paz e permanência. 

1974  David Freeman 
 Energy: The New Era: Analisa fontes de energia, 

políticas energéticas internacionais e preço da 
energia. Apontou para o período após 1985 a 
conservação de energia, a limitação da afluência 
(abundância), o aumento da durabilidade dos produtos 
e da eficiência. Sugere que o “derradeiro passo é 
domar o sol diretamente ou controlar na Terra a 
reação de fusão nuclear que ocorre no sol”. 

    

1976    Daniel Bell – Original em 1976 e pós-escrito em 1998 
 The Cultural Contradictions of Capitalism: Descreve 

um estado confuso da cultura atual dominada pelo 
capitalismo com “instável [e] transitório”. Cita Max 
Weber – The Protestant Ethic and the Spirit of 
Capitalism (1905) – acompanhando o início do 
capitalismo da poupança frugal até o individualismo 
após a Reforma Protestante. Em 1996, porém, achou 
que o “o trabalho ético protestante foi sobrepujado 
pela avidez e pela aquisição ou consumismo”. Uma 
tendência anterior do capitalismo foi unificar a cultura 
com um “modernismo simplificador: o auto impulso 
para um estilo ... permanecer na vanguarda do avanço 
do conhecimento”. Ainda em 1996 encontrou uma 
complexidade descontrolada no que chamou de 
“PoMo”, ou “pós modernismo”, uma reação aonde 
“qualquer coisa vai”. Escreveu que o “assunto 
sociológico crucial para a sociedade” é a “separação 
entre lei e moralidade”. Cita uma decisão crítica da 
Suprema Corte dos Estados Unidos ao final do século 
XIX quando uma “corporação foi declarada com sendo 
uma ‘personalidade legal’". Assim foi dada ao 
capitalismo a liberdade de controle que a Constituição 
prevê para os indivíduos. Descreveu o 
“desenvolvimento da classe média”, “guerras de 
cultura” e “um crescente descrédito na política e na 
lei” como características do estado e da nação. 

  Earl Cook 
 Middle and Long-term Energy Policies and 

Alternatives: Documenta o pico de reservas de 
petróleo dos Estados Unidos em 1967, a estabilização 
da eficiência no uso da energia e a aceleração dos 
custos das interações economia-ambiente. Apresenta 
três cenários para o futuro: 
o Alternativa 1 - Alto Crescimento Continuado de 

Energia: não há nada na ciência que o exclua, nem 
que o garanta. Alerta para o baixo rendimento 
líquido da energia e para a capacidade de absorção 
de resíduos pelo ambiente devido à 
superpopulação, automação, desigualdade 
econômica e desemprego. Alerta para a ética 
perdulária do prazer. 

o Alternativa 2 – Transição para uma Economia de 
Regime Quase Contínuo: mudança da atitude 
religiosa sobre crescimento, aumento de eficiência, 
redução do desperdício, limitação da população e 
esforços sociais em relação aos recursos limitados; 

o Alternativa 3: Regressão para uma Economia de 
Baixa Energia: restrição dos usos individuais de 
energia, medidas para extrema eficiência, 
encolhimento do setor de serviços; televisão 
preponderando na recreação de massa, 
manufatura menos intensiva, diminuição de dietas 
com proteína, população, incluindo idosos, voltando 
para o campo, queda da taxa de natalidade e 
desemprego zero. 

 H. T. Odum and E. C. Odum 
 Emergy Basis for Man and Nature: Detalhes sobre a 

transição para um futuro de baixa energia, 
reconhecendo a necessidade dos pulsos, vendo os 
ecossistemas como parceiros solares e a possibilidade 
de que o regime permanente seja um lugar feliz, além 
de apresentar 35 características da economia de 
regime permanente em baixo nível de energia. 

1977  A. B. Lovins 
 Soft Energy Pathways: Propõe que fontes “suaves” de 

energia, tecnologia eólica e solar, medidas de 
conservação e um modo de vida de baixa energia 
poder substituir completamente as fontes “pesadas”, 
energia nuclear e combustíveis fósseis. 

  Stephen Harris 
 The Death of Capital: Deduz que o “último grande 

aglutinador”, aquele formado pelos “sistemas político e 
econômico”, criaria um “empreendimento nacional 
conjunto” com o “governo protegendo os direitos do 
capital, ... o peso morto da burocracia, desemprego, e 
o conflito aberto na política econômica”. Algumas 
citações: 
o Tawney: Afirma que a “fé” mudou de “pessoas para 

mecanismo (mercados)” 
o T. Veblen: Noção de que o “negócio [é] o inimigo 

do crescimento industrial” que concorda com: 
o Shumpeter: “O capitalismo [foi] morto pelas suas 

realizações” e também com: 
o Ricardo: Crença que “salários e lucros [são] 

deprimidos com o pleno desenvolvimento”. 
o John Stuart Mill: Afirma, por outro lado, que “o 

capitalismo estacionário não implica num estado 
estacionário do desenvolvimento humano”. 

  

1978    Robert Heilbroner 
 Beyond Boom and Crash: Refere-se aos estágios do 

capitalismo de B. Hovar: capitalismo competitivo de 
1700 a 1875; capitalismo monopolista de 1875 a 1930; 
capitalismo do bem estar de 1930 até agora. 

  James Robertson 
 The Sane Alternative: A Choice of Futures: Novo 

equilíbrio social é humano e ecológico, baseado em 
relações de pequena escala e economia informal, em 
equilíbrio suportado pelos ecossistemas do mundo. 
Escolhais grupais cooperativas para evitar os cenários 
indesejados: negócios como praticados agora, ruptura 
catastrófica, totalitarismo após ruptura e alta tecnologia 
expansionista. 

1979  Barry Commoner 
 The Politics of Energy: Descreve os limites da energia 

nuclear, mas assumiu que a tecnologia solar gera 
energia líquida o suficiente para suprir uma nação. 
Sua primeira lei da ecologia é que “tudo está ligado a 

    W. J. Davis 
 The Seventh Year: Industrial Civilization in Transition: 

Predições e recomendações para a transição para 
uma sociedade com escassez de energia: 
descentralização, menos governo, menos 
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todo o resto”. 
 Robert Stoubaugh e Daniel Yergin. Editores 

 Energy Future: Report of the Energy Project of the 
Harvard Business School: Uma análise de alternativas 
e políticas de energia. Apontando para o “fim do 
petróleo fácil”, vislumbraram “um programa 
balanceado de energia … para substituir a super 
dependência de petróleo importado” e “guerras de 
energia”. Propuseram que a “conservação [é] a 
principal fonte de energia”. O “promissor, mas ainda 
não testado domínio da [potência] solar”, torres de 
potência, satélites solares, aquecimento solar, células 
fotovoltaicas solares, foi previsto sendo “entre 10 e 30 
por cento da energia nacional por volta de 2000”. 
Afirmaram que “um sério esforço deve ser feito ... para 
sustentar a opção nuclear”. O “foco de logo prazo” 
deveria ser “a utilização mais limpa do carvão tanto na 
combustão direta, ou como líquido ou gás”. As curvas 
de custo “para a dificuldade crescente de exploração” 
precisam ser incorporadas nos modelos demasiados 
otimistas para a energia nacional. 

conhecimento universal e pesquisa, mais emprego, 
menos lazer, mais gente na agricultura, menos 
especialização, mais educação geral, difusão da 
cultura, aumento dos valores ambientais, menos 
dinheiro e riqueza. A baixa energia é uma 
oportunidade que não é não convidativa. 

1980     A. Toffler e H. Toffler 
 Future Schock: Veja em 1994. 

 

1981      D. Elgin 
 Voluntary Simplicity: Características de um período de 

revitalização após o declínio: revolução por um 
consumo mais moderado, energia solar renovável, 
conservação de energia, comunicação em lugar de 
viagens, eficiência em transporte, mercados locais, 
iniciativa empreendedora, migração para áreas 
abertas, crescimento de informação-tecnologia-
serviço; agricultura local, maior reciclagem, 
gerenciamento influenciado pelos operários, 
engenharia não poluidora, atividades faça-você-
mesmo, maior medicina preventiva, vilas urbanas com 
uso da terra para produção de alimentos, habitação 
eficiente, ordem social com base na hierarquia da 
diversidade, compartilhamento multicultural, 
descentralização com globalização, redefinição de boa 
vida e sua expressão artística e mudança da 
perspectiva política de “egoísta-materialista-
nacionalista” para “transpessoal-material-espiritual-
planetária”. Apresenta um modelo do conhecimento 
afetando o pico de uma civilização. O conhecimento é 
necessário para operar a aceleração de uma 
sociedade com complexidade até que ele exceda a 
capacidade que esta sociedade tem de absorvê-lo e 
usá-lo. O conhecimento tem retorno decrescente em 
função da escala. 

1982  Inhaber 
 Energy Risk Assessment: Apesar do popular lobby 

solar ter dado suporte à tecnologia solar como limpa e 
eficiente, reuniu extensiva evidência quantitativa que a 
energia solar indiretamente causa mais impacto à 
sociedade, ao ambiente e à economia do que a 
energia fóssil e nuclear. 

 Fritjof Capra 
 The Turning Point: Science, Society, and the Rising 

Culture: Relaciona as principais transições globais em 
andamento com a teoria da sociedade cíclica. Cita o I 
Ching (Wilhelm, 1968): “Após um tempo de 
decadência vem o ponto de retorno ... movimento 
natural, aparece espontaneamente ... e o novo é 
introduzido”. Usou a teoria de Pitirim Sorokin de 
“crescente e minguante” da cultura: “ritmos cíclicos de 
inter-relacionamento entre [o] estágio sensato; no qual 
a realidade é sentida, e o estágio ideacional um 
período de imagem interna, “produzem um período 
intermediário de síntese”, um estágio “idealístico”. 
Capra observou três áreas majoritárias de transição 
global à frente: 1) “desintegração do patriarcado”, ou 
dominância do macho, em favor do balanço entre “yin 
e yang”, 2) “transição do combustível fóssil para a era 
solar” e 3) “mudança de paradigma” de um 
“cientificismo ... mecanicista e reducionista” para uma 
“visão sistêmica [do] inter-relacionamento e [da] 
interdependência de todos os fenômenos físicos, 
biológicos, psicológicos, sociais e culturais”, que 
“transcendem as fronteiras conceituais e disciplinárias 
atuais”. 

  M. Centron e T. O’Toole 
 Fizeram prognósticos detalhados para o século XXI: 

extensão da vida, deslocamento de mão de obra 
especializada por robôs, aumento de técnicos 
ambientais, expansão da energia solar e consumo 
voraz de combustível fóssil. Tinham a expectativa da 
fusão nuclear, reatores tipo breeder e outros 
desenvolvimentos da energia nuclear, mas o declínio 
não foi previsto. Esperavam que o papa aceitasse 
eventualmente o controle da natalidade. 

 H. T. Odum and E. C. Odum 
 Emergy Basis for Man and Nature: Ver resumo no 

ano de 1976. 

1983   Peter Corning 
 The Synergism Hypothesis: A Theory of Progressive 

Evolution: Expõe que os “efeitos sinérgicos … 
constituem a causa subjacente do aspecto direcional 
da história evolutiva” e a “emergência progressiva dos 
sistemas complexos hierarquicamente organizados”. 
Escreve que “regressão política – a simplificação, o 
desmembramento ou colapso dos processos 
cibernéticos sociais – está sempre associado com o 
declínio ou perda funcional do sinergismo”. Conclui 
que “precisamos mais política, não menos”. 

 Robert Reich 
 The Next American Frontier: Após encontrar males 

econômicos no empreendedorismo de papel e nas 
ideologias de livre mercado que trocam dinheiro sem 
geração de riqueza, sugere mudanças nas estruturas 
de governo e nos programas. Escreveu com relação 
ao ciclo de negócios que o “declínio econômico 
endurece a resistência a mudanças, porque mais 
pessoas são tornadas vulneráveis aos riscos 
decorrentes desta mudança. Tais sentimentos 
propiciam um conservacionismo disseminado [qual 
seja] preservar pelo menos o que temos, retornar aos 
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meios que eram usados para fazer as coisas e voltar 
ao ‘básico’”. Reich não tomou o declínio como 
inevitável. 

1984  Worldwatch Institute e Lester Brown e Associados 
 Publica livros com tópicos especiais e artigos desde 

1974 e, a partir de 1984 os livros anuais State of the 
World. 

 Avaliações e projeções da situação das fontes globais 
foram seguidas de interpretações dos usos 
econômicos sustentáveis da terra, solo, água, 
fertilizantes, produtos de madeira, pesca, resíduos, 
conservação, reciclagem e miniaturização. Por 
exemplo, escreveram que “o déficit ecológico gera 
déficit econômico” já que os solos e as florestas do 
mundo são explorados mais rapidamente do que são 
geradas. Assumiram que a tecnologia de energia 
renovável do sol e do vento poderia sustentar uma 
sociedade desenvolvida. 

   Simon e Kahn, editores. Barney 1980 
 The Resourceful Earth: A Response to Global 2000: 

Volume com 21 capítulos citando a capacidade não 
utilizada de água, alimento, produtos da floresta e da 
pesca. A fé no crescimento contínuo foi baseada na 
potência nuclear contínua. Preço decrescente para os 
recursos anteriormente neste século foi interpretado 
com prova que os recursos estáveis estão se tornando 
mais disponíveis. 

 

1985     John Naisbitt 
 Megatrends e Global Paradox: Ver 1996. 

 Robert Repetto 
 World Enough and Time: Successful Strategies for 

Resource Management: Resumiu os anais de um 
seminário internacional: The Global Possible: 
Resources Development and the Next Century. 
Escreveu que o desenvolvimento sustentável e o 
crescimento contínuo são possíveis através do 
aumento da eficiência no uso dos recursos, 
estabelecimento de preços e taxas para a 
conservação, desenvolvimento da capacidade de 
gerenciamento, preservação do capital natural e 
estabilização da população. Muitos artigos no 
seminário advertiram sobre o desaparecimento de 
recursos e sobre práticas desestabilizadoras. Os 
relatórios reconhecem a necessidade de encontrar 
novas fontes de energia para substituir o petróleo 
dentro de 25 anos. 

 

1986      
1988   Richard N. Adams 

 The Eighth Day: Social Evolution as the Self 
Organization of Energy: Achou que “complexidade, 
hierarquia e dissipação de energia” são características 
de muitas culturas. “Gatilhos ou surtos se 
desenvolvem para elevar e promover a expansão 
contínua das sociedades humanas”. “Humanismo é 
um destes gatilhos hoje em dia”, afirma Adams, e uma 
“sociedade viável mantém baixo o custo de energia 
destes gatilhos”. 

   

1989      
1990      
1991      
1992    Francis Fukuyama 

 The End of the History and the Last Man: Cita 
Aristóteles, descrevendo o “ciclo interminável de um 
regime substituído por outro”. Propõe que a sociedade 
possa estar acima do pessimismo da história com 
uma “história coerente e direcional da raça humana 
que eventualmente levará grande parte da 
humanidade à democracia liberal” ao atingir duas 
necessidades primárias, como afirmaram Thomas 
Hobbes e G. W. F. Hegel, respectivamente: (1) as 
necessidade de suporte à vida e à liberdade e (2) a 
necessidade de reconhecimento, senso de justiça e 
um compartilhamento do poder político. 

  

1993   Paul Kennedy 
 Preparing for the Twenty First Century: Usa um “índice 

de desenvolvimento humano” combinando 
“expectativa de vida, índice de alfabetização e PIB per 
capita”. Neste índice os Estados Unidos obtiveram 
112, Japão 130 e Suécia e Suíça 128. Descreve a 
tensão entres nações-estado e economia. Encontra 
três elementos principais para preparar: “O papel da 
educação ... o lugar da mulher ... e a necessidade de 
liderança política”. 

   

1994  Worldwatch Institute com C. Flavin e N. Lenssen 
 Power Surge: Guide to the Coming Energy Revolution: 

Um livro de alerta, reuniu argumentos que a 
tecnologia solar e eólica podem se tornar a maior 
fonte de energia para a sociedade moderna. 

  E. Laszlo 
 Vision 2020: Reordering Chaos for Global Survival: 

Enxerga um “final para o crescimento tranquilo 
apontando para um período de caos”. Propôs uma 
“terceira estratégia” entre o laissez-faire e o 
centralismo: retenção do poder das nações, mas 
como “um acordo de cooperação ambiental 
(internacional)”. 

 Robert Heilbroner 
 21st Century Capitalism: Ao escrever sobre o 

“determinismo econômico” definiu riqueza com 

 A. Toffler e H. Toffler 
 Future Schock (1980) e Creating a New Civilization 

(1994): Relatam mudanças aceleradas para uma 
terceira onda de civilização emergente da segunda 
onda econômica, urbana e industrial, que deslocará a 
primeira onda rural agrícola. A “terceira onda” inclui 
uma ênfase em informação, diversidade, 
complexidade, pequenas unidades, subúrbios 
familiares eletrônicos, dinâmica econômica acelerada 
e a mecanização e diversidade das fontes de energia. 

 H. S. Dent, Jr. 
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“símbolo de poder e prestígio”, não de virtude. Previu 
como tendências futuras a instabilidade e o colapso 
do capitalismo descontrolado que poderia ser 
“estabilizado com políticas com base nas teorias de 
Keynes”, “investimentos públicos” e “um espectro de 
capitalismo” como o socialismo sueco. 

 The Great Boom Ahead (1994) e The Roaring 2000s: 
Building the Wealth and Lifestyle in the Greatest Boom 
in History (1998): Ver 1998. 

 

1995   J.Madrick 
 The End of Affluence: Rastreou as condições 

favoráveis para crescimento rápido e abundância na 
história da economia dos Estados Unidos. Detectou 
que a taxa de crescimento e a abundância está 
reduzindo desde os anos 1970 pela competição 
internacional, pela falta de sintonia entre educação e 
trabalho, pela fragmentação de indústrias, 
investimento inadequado de capital e falta de vontade 
pública e política para enfrentar as realidades. 

 Jeremy Rifkin 
 The End of Work: The Decline of the Global Labor 

Force and the Dawn of the Post Market Era: Verificou 
que o número de pessoas excede o número de postos 
de trabalho disponíveis. Descreveu uma “Terceira 
Sociedade” e propôs taxar o negócio da informação 
para que o dinheiro desse suporte às pessoas através 
de “comunas sociais”. Viu o “governo aumentando o 
seu papel em relação à Terceira Sociedade e 
diminuindo em relação aos negócios”. 

 Benjamin Barber 
 Jihad vs McWorld: How Globalization and Tribalism 

are Reshaping the World: Verificou que todos estão 
sendo homogeneizados como consumidores 
universais, acarretando a busca de muitos pela 
identidade tribal regional e viu ambas as tendências 
como ameaças para a democracia. A expansão por 
todo o globo da rede McDonald’s foi usada como 
símbolo de globalização, o que inclui “tele literatura, 
música na televisão (MTV), escolha de marcas, 
ideologia de entretenimento, cultura pop global, 
shopping centers com centros de lazer, febre de fusão 
na mídia, tudo pertencendo a todo o resto, bem estar 
cultural em nome dos mercados [e] limites permeáveis 
para o bom e o ruim”. Jihad foi usado como um 
símbolo de rejeição da influência global pelos 
extremismos locais como “micro guerras, 
balcanização, anarquia, guerra civil, privatização, 
teocracia, paroquialismo, exclusão e ressentimento [e] 
nova desordem mundial”. 

 Índices de Justiça de Energia (Justice Energy Índices 
– JEDI) foram calculados para demonstrar a injustiça 
internacional, luta pelo poder entre tendências globais 
e regionais e perda da autarquia ocidental: 
o JEDI-A = percentagem de energia mundial dividida 

pela percentagem de população; 
o JEDI-B: percentagem de energia mundial dividida 

pela percentagem do produto econômico mundial. 

 Daniel Bell 
 Introduction: Reflections on the End of an Age: 

Escreve sobre a “sociedade pós-industrial” 
encontrando cinco dimensões: 
o Setor econômico; 
o Distribuição ocupacional; 
o Princípio axial (teoria e formulação política); 
o Orientação dos Futuros – tecnologia e seu acesso; 
o Tomada de decisão – “nova tecnologia intelectual”. 

Escreve que “nenhuma sociedade pode ignorar o 
problema do equilíbrio deixando as decisões básicas ou 
inteiramente para o mercado, ou para as regras 
burocráticas . . . e a tecnologia não fornece nenhuma 
resposta”. 

 Julian Simon, Editor 
 The State of Humanity: Os autores escrevem sobre 

população, saúde, padrão de vida, produtividade, 
pobreza, recursos, agricultura, poluição, sistemas 
ambientais e atitudes públicas até 1990. Muitos 
gráficos mostram índices crescentes para valores e 
benefícios no século. A maior parte, mas não todos, 
mostravam expansão e crescimento ao final do 
período. Simon resumiu o livro escrevendo que “há 
razão mais forte do que antes para crer que estas 
tendências progressivas irão continuar após 2000 e 
indefinidamente”. Artigos pessimistas de autores 
anteriores foram atacados. Por exemplo, Simon e 
Wildavsky discutiram estimativas publicadas sobre 
perda de espécies, concluindo que “a taxa de extinção 
mais alta comprovada observada até agora é somente 
uma espécie por ano”. 

 E. Jerningan 
 América and The World 1995-2015: Sugere uma 

meritocracia e afirma que “verde é bonito” e que a 
saúde pública é um grande investimento, que 
deveríamos “economizar energia para os negócios” e o 
emprego para deficientes, dotar os orfanatos de “um 
ambiente acolhedor” para crianças abandonadas. 

1996  J. F. Coates e J. Jarret. Editores de 13 Capítulos 
 The Future: Trends into the Tewnty-first Century: 

Escrevem sobre sua “crença na habilidade da 
sociedade em explorar e tomar a responsabilidade por 
influenciar o futuro”. Ao escrever sobre o risco do 
ambiente devido à superpopulação, Richard Lamm 
disse que “é difícil motivar as pessoas quando há 
incerteza ... quando o problema se manifestará por si 
só no futuro”. Ao escrever sobre governança, J. M. 
Grill e Gary Cappert mostraram-se preocupados pela 
“polarização da sociedade pelos eleitorados de foco 
único”. 

 Samuel Huntington 
 The Clash of Civilizations and the Remake of the 

World Order: Verificou que a “modernidade” 
desenvolvendo por todo o mundo contemporâneo 
acarretou conflito e luta entre nove sociedades 
principais: Ocidental, Latino-Americana, Africana, 
Islâmica, Chinesa, Hindu, Ortodoxa, Budista e 
Japonesa. Sugere que as populações do mundo estão 
sendo recombinadas nestas novas “civilizações” de 
acordo com suas histórias religiosas, geográficas e 
culturais. Acredita que a paz e a ordem mundiais virão 
da “reafirmação [da] identidade da civilização 
ocidental” enquanto “cooperar para manter a 
característica multicivilizacional da política global”. 
Escreve sobre as dificuldades e o temor de qualquer 
unificação da “civilização mundial ... levar ao 
barbarismo, gerando a imagem de um fenômeno sem 
precedentes, com a possibilidade de eras negras 
descendo sobre a humanidade”. 

 Daniel Bell – Ver 1976  John Naisbitt 
 Megatrends (1980) e Global Paradox (1996): 

Documentou tendências que acreditava que 
continuariam: modismos de curta duração, ensaios 
não sustentáveis, excessos de abundantes, 
experimentos subsidiados, dramatização de novos 
estratagemas, propaganda de câmaras de comércio, 
surtos de despesas com defesa, dádivas das Guerras 
nas Estrelas, fabricação de carros grandes por robôs, 
caos das leis e desperdício legal seguido de 
desregulação, tecnologia fantasiosa e não acessível 
nas casas, fusões em direção a cadeias de larga 
escala, mais Vales do Silício, fundos de saúde e 
pensão privados e públicos mais baixos per capita, 
aumento do emprego para as mulheres e crescimento 
de creches, mercados que tornam o trabalho mais 
eficiente, maior expansão de computadores e 
processadores de vídeo mais baratos, lucro privado 
para a medicina de alta tecnologia e expansão da 
energia solar. 

 

1997   Stephanie Mills 
 Turning Away from Technology: Relata duas 

conferências de “megatecnologia” que advogam 
menos tecnologia como uma visão para o século XXI. 
Critica a “patologia em bugigangas frívolas” e a “má 
distribuição das tecnologias adequadas”, afirmando 
sua crença que “megatecnologia solapa e subverte 
uma existência mais equânime” e que a “tecnologia 
não irá resolver os problemas causados pela 
tecnologia (tecno-reparo)”. Cita “depredações do 
desenvolvimento” que incluem “tentativas de privatizar 
o que resta de uso comum: terras selvagens, 
variedades de grãos e grandes represas”. Chamou de 
“tecnofantasia” as propostas para “economia do 
hidrogênio, engenharia genética e tecnologia 
autônoma”. O temor é engendrado pela “precariedade 
da infraestrutura megatecnológica”, pelo “totalitarismo 
do comércio e da tecnologia” e por um “mercado 
global equilibrado para se elevar por meios 
tecnológicos deixando campos e encostas 
desnudados, favelas doentes, costas inundadas e 
bilhões de seres humanos em excesso”. Entrevistas 
mostraram que as soluções mentem na 
“descentralização e diversificação da economia” e no 
“novo trabalho involucionário; de mecânico para 
orgânico”, mas também mostraram que “há uma falta 
de entendimento das causas fundamentais”. 

 William Greider 
 One World Ready or Not: The Manic Logic of Global 

Capitalism: Cita exemplos e exemplos do 
comportamento destrutivo do capitalismo global e do 
livre comércio: subversão de políticas nacionais pelo 
controle da dívida e dos juros de títulos da dívida pelo 
capital internacional; criação de um excesso de 
produção mundial que os consumidores com renda 
decrescente não podem comprar; transferência de 
postos de trabalho e investimentos para fora dos 
países desenvolvidos; alavancagem de governos para 
propiciar incentivos de tarifas; concentração de capital 
e poder nas mãos de poucos e danos sociais e 
ambientais. Adverte sobre condições propícias para 
uma quebra econômica global comparável a Grande 
Depressão de 1930, que foi seguida por levantes 
políticos e surgimento de ditaduras. 

 Sugere que a “economia global de Keynes é 
necessária devido aos gastos dos governos que 
consomem os excessos, criando demanda de 
mercado, promovendo aumento de salários, 
redistribuindo a riqueza para os que vão despender” e 
usando o trabalho para auxiliar a ecologia industrial e 
o ambiente. De acordo com ele, “as nações deveriam 
encontrar coragem para reclamar o controle sobre o 
capital de livre circulação”. Em lugar de bancos 

 G. Celente 
 Trends: How to Prepare for and Profit from Changes of 

the 21st Century: Enxerga a emergência de uma nova 
“Fé teo-econômica”, na qual a “economia é boa” e a 
“idéia que lucro não é o único ramo da existência de 
uma corporação”. Vê que não há limites, predizendo 
que uma “revolução da energia” baseada na fusão fria 
tem uma contribuição líquida dez vezes maior de 
energia do que a utilizada no processo. 

 William Knoke 
 Bold New World: The Essential Road Map to the 

Twenty-First Century: Previu a era do “tudo em todo 
lugar”, uma sociedade “sem local” com organizações 
globais descentralizadas: “turbocapitalismo . . . 
corpoglobs . . . ecotribos [e] compra por correio em 
lugar de shopping centers”. Escreveu que o “colapso 
das hierarquias . . . erosão da governança . . . nações 
estado [tornando-se] obsoletas” e viu a “ameba que 
chega . . . governo global . . . fortalecendo o 
indivíduo”. 

 John Templeton 
 Is Progress Speeding Up: Our Multiplying Multitudes of 

Blessing: Escreveu sobre o presente como “um tempo 
maravilhosos na história”, afirmando que o 
“pessimismo [não é] garantido, mas teimoso”. Cita o 
“aumento do desemprego . . . alta expectativa de 
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 A. Bell 
 The Quickening: Today’s Trend, Tomorrow’s World: 

Adverte sobre rápidas mudanças: “Algumas partes 
são positivas – muitas outras não”. Afirma que “neste 
momento o mundo está se tornando progressivamente 
mais caótico e perigoso” e pergunta “nós pensamos 
de fato que os filhos de nossos filhos terão o que 
temos agora? Provavelmente não e eu não falo 
apenas de combustível e água”. Sua premissa era que 
há energia adequada para 260 anos. 

centrais fazendo empréstimos com baixas taxas de 
juros a outros bancos, para aumentar a oferta de 
dinheiro durante o crescimento, sugeriu que “se o 
dinheiro recentemente criado fosse emprestado 
diretamente para depósitos de cidadãos proprietários, 
disponibilizaria capital barato para um amplo propósito 
público”. Recomendou que “fosse taxado o capital ao 
invés do trabalho”, o uso de “taxas ambientais se 
puderem ser equitativamente aplicadas”, o uso de 
“licitações governamentais” para forçar “a reforma 
industrial”, “perdoando os devedores” e “dando novo 
enfoque para as agendas econômicas nacionais com 
prioridade para trabalho e salários no lugar do 
comércio e da competitividade multinacional, como 
objeto definidor da prosperidade nacional”. Suas 
medições assumiram crescimento econômico 
contínuo. 

 W. Wolman e A.. Colamosca 
 The Judas Economy: The Tryumph of Capital and the 

Betrayal of Work: Veja em 1998. 

vida”, e “a primeira classe alta de massa”. Escreve 
que “50 milhões de americanos possuem ações 
atualmente” e são “beneficiários do aumento das 
empresas”. Cita também a mudança nos alimentos de 
“escassez para abundância” e o “declínio das doenças 
. . . empregos mais interessantes . . . alta dos 
negócios . . . e liberdade política e econômica”. A 
educação tem um “recorde brilhante” e as mulheres 
estão fazendo “grandes conquistas” e as religiões 
estão experimentando um “crescimento dos fiéis”. 
Descreveu as recentes “reduções no consumo de 
energia por unidade produzida”, “descarbonização (o 
decréscimo de dióxido de carbono liberado por 
unidade de energia)” e o “aumento da qualidade 
ambiental”. De acordo com Templeton, o “grande 
desafio . . . será atingir uma distribuição mais 
equânime”. “Se um passado bem estabelecido for 
uma espécie de prólogo, a explosão tecnológica na 
informação e nas comunicações parece ter um futuro 
quase sem fronteiras”. 

1998   Kevin Kelley 
 New Rules for the New Economy: Ten Radical 

Strategies for a Connected World: Explica a 
emergência das redes de informação como influência 
dominante do futuro que não seguem os princípios 
econômicos usuais. Sugere que o suprimento da 
informação cresce com decréscimo de preços; há um 
sucesso auto reforçado pelo quadrado da aceleração 
(crescimento proporcional a N² onde N é o número de 
nós da rede). Redes podem ser comparadas a 
sistemas ecológicos com unidades sobrevivendo 
através da contribuição à rede e as inovações que 
prevalecem são as distribuídas gratuitamente 
primeiro. Espera uma aquisição ilimitada pelas redes 
de informação descentralizadas. Uma advertência é 
feita: “É claro que todos os toques nos mouses do 
mundo não podem mover átomos no espaço real sem 
utilizar energia, assim há limites de quanto o software 
pode se infiltrar no hardware”. 

 

 

 Daniel Bell – Veja em 1976 
 Diversos Autores: 

 W. Wolman e A.. Colamosca em The Judas Economy: 
The Tryumph of Capital and the Betrayal of Work 
(1997), G. Soros em The Crisis in Global Capitalism 
(1998) e E. Yergin e J. Stanislaw em The 
Commanding Heights: The Battle between 
Government and the Marketplace (1998): Todos 
expressam preocupações com a crise na sociedade 
global pelo excesso de capitalismo internacional sem 
regulação. Yergin e Stanislaw escreveram acerca da 
tendência de “crenças e idéias se afastando da fé 
tradicional no estado e indo na direção de uma maior 
credibilidade para o mercado”. 

 Jeff Gates 
 The Ownership Solution: Toward a Shared Capitalism 

for the 21st Century: Recomendou a aceleração de 
uma tendência recente de espalhar a posse de ações 
e de seus ganhos por toda a população. Escreveu 
sobre o “perigo mais duradouro da história – a 
propriedade concentrada”. Sugeriu mecanismos tais 
como pagar os trabalhadores com ações (planos de 
propriedade de ações para empregados), comprar 
ações de concessionárias como parte de pagamento 
pelo uso (planos de propriedade de ações para 
consumidores) e um plano para quem utiliza recursos 
públicos para pagar a divisão de ações entre cidadãos 
(corporação de propriedade geral de ações). Sugeriu 
que a propriedade compartilhada é uma forma de reter 
o controle democrático e a equidade dentro do 
capitalismo global. 

 H. S. Dent, Jr. 
 The Great Boom Ahead (1994) e The Roaring 2000s: 

Building the Wealth and Lifestyle in the Greatest Boom 
in History (1998): Preve expansão desqualificada à 
frente, assim como as duas obras seguintes o fazem. 

 Bob Davis e D. Wessel 
 The Coming Twenty-Year Book and What It Means to 

You: Ver comentário acima. 
 Knight Kiplinger 

 World Boom Ahead: Why Business and Consumers 
Will Prosper: Ver comentário acima. 

 M. N. Dobkowski e I. Walllimann (editores) 
 The Coming Age of Scarcity: Preventing Mass Death 

and Genocide in the Twenty-First Century: Diversos 
capítulos antecipam e apresentam planos para uma 
sociedade sustentável: 
o Kurt Fintsterbusch: A escassez tende a diminuir a 

equidade, integração, controle social normativo, 
democracia, e a legitimação do sistema 
aumentando conflitos, regulação, distúrbios, 
repressão e centralização. A proposta para uma 
sociedade democrática sustentável é que parte do 
governo planeje políticas sustentáveis, o governo 
tenha ações de corporações, estabeleça um limite 
máximo de renda, licenças para nascimento, cotas 
de uso de recursos ambientais e um plano nacional 
de uso do solo; 

o Ted Trainer: Sugestões para adaptar uma 
economia alternativa. Viver simplesmente significa 
estar contente com o suficiente. Recomenda o 
apoio ao movimento de ecovilas globais, 
oferecendo visões de lojas de reciclagem, lugares 
de reunião para escambo, livrarias para workshops 
locais, pomares comunitários, lagos para patos e 
peixes, capital nos bancos locais emprestados para 
projetos locais, mais cooperação comunitária e 
menos competição e controle do empreendimento 
livre local com objetivos sociais; 

o John B. Cobb: Volta a descrever o que é suficiente 
na agricultura autossuficiente e cita Kerala na Índia 
como um exemplo de progresso social sem 
crescimento econômico: “Em um mundo não mais 
comprometido com a globalização, os débitos 
deveriam ser prontamente perdoados”. 

1999  Worldwatch Institute com Lester Brown e Associados 
 State of the World 1999, Millennium Edition: Sugerem 

que pode ocorrer um surto econômico se governos e 
empresas investirem em energia renovável e 
reciclável para liderar a saída dos desastres 
resultantes da exploração do ambiente e dos 
recursos. 

   W. Michael Cox and Richard Alm 
 Myths of Rich and Poor: Why We’re Better Off Than 

We Think: Reune estatísiticas para refutar o 
“pessimismo prevalente” na socidade. Os autores 
aceitam como fato o decréscimo de 15 por cento nos 
salários dos Estados Unidos desde 1973, mas 
mostram que a renda total por pessoa aumentou 
porque mais pessoas estão trabalhando em jornadas 
mais longas. Os autores julgam que o aumento de 
benefícios é advindo do aumento dos ativos por 
pessoa dos consumidores, tais como casas, 
automóveis, acessórios para automóveis, 
eletrodomésticos, avanços médicos e alimento. Muitos 
de seus gráficos de ativos de consumidores nivelam 
nos anos 1990. Os Estados Unidos estão em um 
patamar mais alto do que outras nações líderes nos 
índices selecionados, incluindo produto interno bruto 
por pessoa, expectativa de vida e população com 
nível superior. A guerra do downsizing foi justificada 
mostrando o aumento nos postos de trabalho em 
serviços com altos salários e como as pessoas 
mudaram para novas indústrias nos anos de 
crescimento rápido. Após apontar para a liderança dos 
Estados Unidos em tecnologia, o livro conclui que “o 
melhor ainda está por vir”. 
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APÊNDICE B – SÍMBOLOS DA METODOLOGIA EMERGÉTICA E SEUS SIGNIFICADOS 
 

 

TABELA B.1 – SÍMBOLOS DA METODOLOGIA EMERGÉTICA E SEU SIGNIFICADO 
Símbolo Significado Uso geral dos símbolos Uso em Ecologia 
    
 Quadro ou fronteira do sistema: Um 

quadro retangular que representa os 
limites do sistema selecionado. 

Os limites selecionados devem definir um prisma 
tridimensional ao redor do sistema. Exemplificando: a 
análise do símbolo de uma cidade deveria incluir as suas 
fronteiras políticas como fronteira lateral, um plano abaixo 
da cidade (e.g. 10m) e um plano acima da cidade (e.g. 
100m). 

Símbolo geral para subsistemas tais 
como o subsistema do solo em um 
diagrama de floresta ou para o 
segmento da pesca em um estuário. 

 Fonte ou Fonte de Energia: Qualquer 
entrada que cruza o limite de um 
sistema é uma fonte, incluindo energia 
pura, materiais, informação, genes, 
serviços e mesmo entradas destrutivas, 
Todas estas entradas são simbolizadas 
com círculos. 

As fontes são dispostas ao redor do contorno do sistema 
iniciando da esquerda na ordem de sua transformidade 
solar, iniciando com a luz do sol à esquerda, tendo 
informação e serviços humanos à direita. Nenhum fluxo 
vindo de fontes deve ser representado cruzando a linha 
inferior do contorno. É uma função de determinação  

Fonte de Energia: energia que 
acompanha qualquer recurso usado 
por um ecossistema tais como, sol, 
ventos, alternância de marés, ondas 
nas praias, chuva, sementes trazidas 
pelo vento e por aves. 

 Fluxo ou Circuito de Energia: Um 
caminho cujo fluxo é proporcional à 
quantidade no estoque ou na fonte à 
jusante. Significados alternativos 
podem ser: linha de caminho, circuito 
de energia, linha de energia. Os fluxos 
de energia são geralmente 
acompanhados por fluxos de materiais 

Qualquer tipo de fluxo incluindo energia pura, materiais e 
informação. Setas nas linhas que representam fluxos 
indicam que o fluxo vem de trás, comandado pelo doador, 
sem retorno apreciável vindo da entidade à frente. A 
ausência de setas indica que o fluxo é proporcional à 
diferença entre as duas forças podendo fluir em ambas as 
direções. Para enfatizar um determinado fluxo muda-se o 
estilo da linha, sendo o dinheiro representado por linhas 
tracejadas. 

Fluxo de energia geralmente 
acompanhado de materiais 

 

Fluxos aditivos: Os caminhos juntam 
seus fluxos quando vão ao mesmo 
estoque (tanque) 

Nenhum fluxo deve ser juntado ou chegar a um estoque 
comum se não for do mesmo tipo ou transformidade, ou 
ainda se for medido em unidades diferentes. Um caminho 
que se reparte, representa sempre dois ou mais fluxos do 
mesmo tipo. 

 

(continua) 

 

$ 
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TABELA B.1 – SÍMBOLOS DA METODOLOGIA EMERGÉTICA E SEU SIGNIFICADO (continuação) 
Símbolo Significado Uso geral dos símbolos Uso em Ecologia 
    
 
 

Sumidouro de Energia: O símbolo do 
sumidouro de energia representa a 
dispersão da energia disponível 
(energia potencial) para o estado de 
energia utilizada, degradada incapaz 
de realizar trabalho. Como representam 
a segunda lei, os fluxos para o 
sumidouro de energia acompanham 
necessariamente qualquer símbolo de 
“transformação” e qualquer estoque 
(tanque). 

Um símbolo para o sumidouro de energia é colocado no 
centro do limite inferior da fronteira do sistema. Depois 
duas linhas formando aproximadamente 45° são 
desenhadas para coletar os fluxos para o sumidouro. O uso 
de linhas mais finas ou na cor amarela evita que estas 
congestionem o diagrama. Somente fluxos de energia 
degradada chegam ao sumidouro, nenhum fluxo de 
material, energia disponível ou informação útil passa pelo 
sumidouro de energia. 

 

 Tanque de armazenamento, ou 
apenas tanque: Este símbolo é 
atribuído a qualquer quantidade 
armazenada dentro do sistema, 
incluindo materiais, energia pura (não 
acompanhada de materiais), dinheiro, 
ativos, informação, imagem e 
quantidades que sejam prejudiciais a 
outros componentes ou sistemas. 

A quantidade armazenada é a diferença entre os fluxos de 
entrada e de saída. Cada um destes fluxos deve ser do 
mesmo tipo e medido com as mesmas unidades. Muitas 
vezes um tanque aparece sobreposto por um símbolo do 
qual ele faz parte. Por exemplo: estoque de madeira, uma 
parte da população de pinho da espécie Radiata. É uma 
variável de estado. 

Um local onde a energia é 
armazenada. Exemplos são: biomassa 
de florestas, solo, água orgânica, água 
do subsolo e areia em dunas na praia. 

 Interação: Dois ou mais fluxos 
diferentes e necessários para um 
processo são conectados a um símbolo 
de interação. São intersecções 
interativas de fluxos acoplados para 
produzir um fluxo de saída proporcional 
a uma função dos fluxos de entrada. 

Os fluxos em uma interação são traçados da esquerda 
para a direita na ordem de sua transformidade, com o de 
menor qualidade sendo conectado à reentrância à 
esquerda do símbolo. A saída de uma interação é a saída 
de um processo de produção, um fluxo de produto. 
Geralmente este fluxo de saída sai para a direita, já que a 
produção é uma transformação de aumento da qualidade. 
Representam também uma ação de controle de um fluxo 
sobre outro, um fator limitante ou uma porta de trabalho. 

Processo que combina diversos tipos 
de fluxo de energia e materiais. 

 
 

Amplificador de ganho constante: 
Um símbolo para interações especiais, 
utilizado quando a saída é controlada 
por uma entrada. 

A entrada que controla o processo chega à esquerda, 
embora a maior parte da energia provenha de outra 
entrada, que é desenhada chegando do topo. Esta unidade 
libera uma saída proporcional à entrada, modificada por um 
fator constante enquanto a fonte de energia S for 
suficiente. 
 

Unidade que produz sua saída pela 
multiplicação de uma das entradas por 
um fator de ganho constante, mas 
dependente da energia de uma 
segunda fonte. 

(continua) 

I 

S 
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TABELA B.1 – SÍMBOLOS DA METODOLOGIA EMERGÉTICA E SEU SIGNIFICADO (continuação) 
Símbolo Significado Uso geral dos símbolos Uso em Ecologia 
    
 Produtores: Os símbolos para 

produtores são usados para unidades à 
esquerda do diagrama do sistema que 
recebem materiais básicos 
(commodities) de diferentes tipos para 
gerar produtos. 

O símbolo de produtor indica que existem intersecções e 
estoques no seu interior. Há ocasiões em que se torna 
necessário representar as interações e os estoques que 
existem dentro do produtor. Os detalhes do que ocorre no 
interior não são normalmente especificados, a não ser que 
estejam explícitos no diagrama representando o lado 
interno. São unidades que coletam e transformam energia 
de baixa qualidade em fluxo de qualidade maior sob o 
controle das interações. 

Unidades que fornecem produtos a 
partir de energia e matéria prima, tais 
como árvores, gramíneas produtoras 
de grãos e fábricas. 

 

Caixa genérica: um quadro retangular 
é utilizado para qualquer estrutura de 
subsistema e/ou função. 
 

Em geral este símbolo é utilizado para representar setores 
econômicos tais como mineração, usinas de energia, 
comércio, etc.. A caixa pode incluir interações e 
armazenamento com a saída de produtos para a direita. Os 
detalhes do que ocorre dentro destas unidades não são 
especificados, a menos que estejam descritos ou 
representados dentro da caixa. 

Mesma aplicação descrita para o 
quadro ou fronteira do sistema. 

 Caixa pequena: Uma caixa pequena 
em um caminho ou ao lado de um 
estoque ou tanque é utilizada para 
disparar um novo circuito comandado 
pela força em proporção ao caminho ou 
estoque. 
 

Este símbolo é chamado às vezes de “sensor” quando 
dispara uma ação sem drenar muita energia do caminho ou 
do estoque original. 

 

 Consumidores: Os símbolos de 
consumidores são utilizados para 
unidades ao lado direito do diagrama 
de sistemas que recebem produtos e 
realimentam serviços e materiais. 

Consumidores podem ser populações de animais ou 
setores da sociedade, tais como os consumidores urbanos. 
Um símbolo de consumidor implica em interações auto 
catalíticas e estoques no interior. Entretanto, o símbolo de 
consumidor é um símbolo de classe, i.e., ele se refere a 
muitas unidades similares, mas diferentes, e os detalhes do 
que ocorre dentro do consumidor não são especificados, a 
menos que estejam descritos ou representados dentro do 
símbolo. Estas unidades transformam a qualidade da 
energia, armazenam-na e realimentam de forma auto 
catalítica para melhorar os fluxos de entrada. 

Unidade que utiliza os produtos 
fornecidos dos produtores, como 
insetos, gado, microrganismos, 
humanos e cidades. 

(continua) 
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TABELA B.1 – SÍMBOLOS DA METODOLOGIA EMERGÉTICA E SEU SIGNIFICADO (continuação) 
Símbolo Significado Uso geral dos símbolos Uso em Ecologia 
    
 Retroalimentações anti-horárias: 

Saídas de alta qualidade, tais como 
informações, controles e materiais 
escassos são alimentados da esquerda 
para a direita no diagrama. 
 

Retroalimentações da direita para a esquerda representam 
perda de concentração divergente, um serviço usualmente 
estendido a uma área mais ampla. Estes fluxos devem ser 
representados como um caminho anti-horário – para o alto, 
ao redor e passando acima do símbolo e nunca sob o 
símbolo. Estes procedimentos para representação não são 
somente convenções que previnem o cruzamento de linhas 
em excesso, fazendo com que os diagramas de um 
pesquisador se pareçam com os de outros, mas fazem com 
que os diagramas sejam um meio de representar as 
hierarquias de energia. 

 

 

Interruptor ou chave: Um quadro com 
os lados côncavos representa 
processos de comutação, aqueles que 
ligam e desligam. 

Os fluxos controlados pelo interruptor entram e saem pelas 
laterais. Os caminhos que controlam o interruptor chegam 
por cima entrando no topo do símbolo. Estes fluxos incluem 
limiares de operação e informação. Ocorrem comutações 
tanto nos processos naturais como nos controles humanos. 
Como exemplos podem ser citados terremotos, ações 
reprodutivas e enchentes nas margens de rios. O símbolo 
pode indicar uma ou mais ações de comutação. 

Processos de ligar e desligar, tais como 
fogo e polinização de flores. 

 Transações de Troca: O símbolo de 
transação representa quantidades em 
um fluxo sendo trocadas por 
quantidades em outro fluxo 

Muito comumente a troca é um fluxo de matérias básicas 
(commodities), bens ou serviços trocados por dinheiro, 
representado pela linha tracejada. Geralmente os preços 
que relacionam um fluxo com outro vêm de uma fonte 
externa cuja ação representa os mercados do mundo e é 
mostrado como um caminho chegando de cima ao topo do 
símbolo. Esta unidade indica a venda de bens ou serviços 
em troca de pagamento em moeda. Os preços são 
mostrados com fontes externas. 

Transações de negócios, geralmente 
de moeda por energia, materiais, bens 
e serviços. 

(continua) 
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TABELA B.1 – SÍMBOLOS DA METODOLOGIA EMERGÉTICA E SEU SIGNIFICADO (conclusão) 
Símbolo Significado Uso geral dos símbolos Uso em Ecologia 
    

 

Balanços de materiais: Como todos 
os fluxos de entrada de materiais ou 
acumulam nos sistemas ou saem, cada 
entrada de material, tais como água ou 
moeda, necessitam ter os fluxos de 
saída representados. 

  

FONTE: Ortega, 2008, 2005, adaptado de Odum, 1996, Odum e Odum, 1994,  
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APÊNDICE C – INDÍCEIS USUAIS DA AVALIAÇÃO EMERGÉTICA 
 

O texto apresentado a seguir tem por base um trabalho de Ortega (2008) que produziu um 

resumo do método de avaliação de recursos usados em termos de emergia em um sistema 

produtivo, exemplificado com dados da produção de soja no Brasil. Neste resumo a 

contabilidade é feita em termos de emdólares ou dólares emergéticos. 

 

Ortega (2008) afirma que “o preço econômico mede o trabalho humano agregado, porém 

não considera a contribuição da natureza na formação dos insumos utilizados nem o custo 

das externalidades negativas no sistema regional e nem as despesas resultantes da 

exclusão social gerada pelo empreendimento e pagas pela sociedade local.” 

 

Do trabalho de Odum (2001, 2000, 1996), Ortega (2008) extraiu as seguintes definições, 

transcritas a seguir: 

 

– Emergia é a energia disponível (exergia) de um mesmo tipo, por exemplo, energia 

solar equivalente, que foi previamente requerida, em forma direta ou indireta, para 
produzir certo produto ou serviço. 

– A emergia mede a riqueza real. 
– A qualidade de alguma coisa é medida por sua emergia por unidade, podendo a 

base unitária ser: massa, energia, dinheiro, informação, área ou região, pessoa, país, 

biosfera. 

– A emergia por pessoa mede o nível de vida e, portanto, o estilo de vida. 

– A emergia por unidade monetária mede a capacidade de compra de riqueza real 

e é uma taxa que se usa para converter os fluxos de emergia em fluxos de 

emdólares, seu valor econômico equivalente. As razões [emergia/dinheiro em 

circulação] variam muito entre as nações e esse fato ajuda a aumentar a falta de 

equidade no comércio internacional de recursos e investimentos. 

 

Ortega (2008) pondera que “a riqueza real dos recursos ambientais é inversamente 

proporcional aos custos monetários”, pois “quanto maior é o trabalho da natureza na 

produção de recursos, menor é seu preço devido a sua abundância.” A verdadeira 

contribuição da natureza e da economia humana na produção de um recurso pode ser feita 

através de emergia expressa em emdólares. Assim, quando se expressam os valores em 
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emergia ou emdólares obtemos os verdadeiros valores dos recursos, sejam naturais ou 

antrópicos. 

 

Historicamente, aponta Ortega (2008), “um século de esforços para usar a energia ou o 

trabalho na avaliação de alternativas falhou porque todos os tipos de energia foram vistos 

como medidas equivalentes do trabalho útil.” Inicialmente em 1967, Odum (1996) utilizou o 

termo “energia incorporada” para medir a quantidade de um tipo de energia para produzir 

outro tipo. 

 

Como este termo já possuía outros significados, Odum e Scienceman escolheram o nome 

“emergia” – escrito com “m” –  para utilizar, e com a difusão, o termo passou a ter o 

significado de “memória da energia” de um determinado tipo utilizada para produzir outro 

tipo de energia. 

 

Para que se pudesse reconhecer a qualidade da energia utilizada na produção de outra foi 

necessária a definição de um fator de conversão de energia. A emergia de um tipo 

transformada em uma unidade de outro tipo de energia foi denominada transformidade. 

 

Conforme Odum (2001 apud ORTEGA, 2008), “os sistemas da natureza e a humanidade 

são partes de uma hierarquia de energia universal e estão imersos em uma rede de 

transformação de energia que une os sistemas pequenos aos grandes e estes a outros 

maiores ainda. A transformidade mede a qualidade de energia e sua posição na 
hierarquia de energia universal.” 

 

A este novo método de análise de sistemas foi incorporada uma representação pictórica 

para os fluxos de energia na forma de diagramas, cujos símbolos e utilização são expostos 

no Apêndice B. Nestes diagramas além da hierarquia de energia, são representados os 

processos de auto-organização dos sistemas através de laços de retroalimentação e auto 

catalíticos. 

 

É esclarecedora a explicação de Ortega (2008) para demonstrar que as quantidades de 

energia, em calorias ou joules, de diferentes tipos não são equivalentes em sua contribuição 

de trabalho útil. O texto abaixo exemplifica: 

 

 “Por exemplo, requerem-se, de forma direta e indireta, aproximadamente 

1.000.000 calorias de luz solar para fazer uma quilocaloria de matéria 
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orgânica (dispersa em um amplo espaço); 40.000 calorias solares para 

produzir uma quilocaloria de carvão; 170.000 calorias para fazer uma 

caloria de eletricidade e 10 milhões ou mais para suportar uma caloria de 

trabalho humano. Quanto maior a escala, maior a qualidade da energia, 

porém menor a quantidade. Há menos energia, porém mais emergia por 

unidade nas coisas valiosas. Os números maiores de densidade 

emergética correspondem à informação genética. Assim, a emergia de 

algo é a energia disponível (energia potencial, exergia) de certo tipo que é 

usada para fazê-lo. A energia solar requerida se chama emergia solar.” 

(ORTEGA, 2008) 

 

A energia da luz solar costuma ser utilizada como a medida comum da emergia, 

acompanhada da transformidade solar, ou seja, emergia solar por unidade de energia, 

ficando as transformidades solares expressas em emjoules solares por joules (sej/J). 

Finalmente, para as medidas do equivalente econômico, já que as trocas não têm como 

moeda a energia, utiliza-se a relação emergia/moeda, que são os emdólares equivalentes  

de emergia. 

FIGURA C.1 DIAGRAMA DE FLUXOS DE ENERGIA DE UM SISTEMA 
FONTE: Ortega, 2008 
 

Ao final desta pesquisa é apresentado um glossário com os termos da análise emergética e 

suas definições. O procedimento para a realização da avaliação de sistemas com base na 

emergia é apresentado na Seção C.1, a seguir, e detalhado no Capítulo 3. As equações 
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envolvendo são apresentadas na Seção C.3, apoiadas na definições dos índices abordadas 

na Seção C.2. 

 

C.1 PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO EMERGÉTICA 
 

Um estudo de análise de sistemas através da emergia sempre se inicia com a 

representação destes sistemas através de diagramas de fluxo de energia. Nestes diagramas 

os elementos são representados simbolicamente através da linguagem visual apresentada 

no Apêndice B. Um exemplo extraído de Ortega (2008) é mostrado nas figuras C.1. e C.2 

 

Conforme reforça Ortega (2008), “é necessário colocar no diagrama os limites do sistema 

para identificar todos os fluxos de entrada importantes que cruzam as fronteiras do sistema 

escolhido.” Cada fluxo é representado no diagrama saindo da fonte até o elemento que o 

utiliza. Estes fluxos são listados em uma tabela onde cada linha representa um fluxo. 

FIGURA C.2 – DIAGRAMA RESUMIDO DE UM SISTEMA 
FONTE: Ortega, 2008 
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A partir dos dados das entradas das tabelas, os índices para a avaliação emergética podem 

ser calculados e utilizados para os estudos comparativos com outros sistemas, ou ainda em 

outras condições de operação dele, incluindo aí a evolução no tempo. 

 

C.2 ÍNDICES EMERGÉTICOS TRADICIONAIS E MODIFICADOS  
 

A definição dos itens emergéticos aqui apresentados foi obtida de Agostinho (2009) e é 

transcrita na íntegra. 

 

Transformidade (Tr) é um índice emergético que avalia a eficiência do sistema em estudo, 

pois é resultado da divisão da emergia total utilizada pela energia produzida. 

Transformidade é medida em emjoules solares por Joule (sej.J-1) e é utilizada para converter 

diferentes tipos de energia na mesma unidade de emergia (BROWN; ULGIATI, 2004). Na 

comparação de diferentes sistemas, valores baixos de transformidade indicam melhor 

eficiência. A transformidade indica, também, a posição do sistema em estudo em uma 

escala hierárquica de energia na biosfera. Assim, quanto maior for seu valor, mais energia 

agregada ele possuirá. Para esclarecer essa idéia, tome-se como exemplo a energia solar e 

o carvão: o primeiro possui baixa transformidade, logo sua energia é mais abundante na 

biosfera, porém dispersa, já o carvão possui elevada transformidade, é menos abundante na 

biosfera e sua energia está mais compactada. Além de indicar eficiência e hierarquia, a 

transformidade também indica o custo real de um produto. 

 

Renovabilidade (%R), ou graus de sustentabilidade, é a porcentagem da emergia 

renovável utilizada pelo sistema. Em longos períodos de tempo, somente sistemas de 

produção com uma alta porcentagem de emergia renovável prevalecerão ao estresse do 

mercado atual, enquanto aqueles que utilizam alta porcentagem de recursos não 

renováveis, certamente entrarão em declínio (BROWN; ULGIATI, 2004; LEFROY; 

RYDBERG, 2003). 

 

Razão de Rendimento Emergético (EYR) é obtida pela razão entre a emergia total pela 

emergia dos recursos provindos da economia. O valor obtido é uma medida da habilidade 

do sistema em explorar e tornar disponíveis (na forma de produtos) recursos locais através 

do investimento em recursos externos (BROWN; ULGIATI, 2004). Esse índice é muito 

importante, pois as atuais tendências indicam que o uso de menos energia provinda de 

recursos da economia será mais vantajoso no futuro. 
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Razão de Investimento Emergético (EIR) avalia se o sistema utiliza a emergia investida de 

maneira eficiente quando comparado a alternativas que utilizam os mesmos recursos 

(BROWN; ULGIATI, 2004). O melhor desempenho é obtido para baixos valores de EIR, e 

resulta do uso de grande quantidade de emergia obtida da natureza. Esta condição diminui 

os custos de produção e propicia um bom desempenho no mercado. As tendências globais 

indicam que cada vez menos energia a baixo custo estará disponível no futuro (CAMPBELL, 

2006, CAMPBELL; LAHERRÈRE, 1998), assim, sistemas de produção baseados em 

recursos da economia (que na maioria são derivados do petróleo) não serão capazes de 

competir com aqueles caracterizados por baixo investimento econômico e elevada 

contribuição de recursos renováveis da natureza. 

 

Razão de Carga Ambiental (ELR) é obtida pela razão da emergia não renovável total pela 

emergia renovável total. É um indicador da pressão que o sistema exerce sobre o meio 

ambiente e pode ser considerado como uma medida do estresse do ecossistema. Valores 

de ELR menores que 2 indicam baixa pressão sobre o meio ambiente (ou sistemas que 

utilizam grandes áreas do meio ambiente local para “diluir” seus impactos); entre 2 e 10 

indicam que os sistemas causam uma pressão moderada; maiores que 10 indicam que o 

sistemas causam grandes pressões (BROWN; ULGIATI, 2004). 

 

Índice de Sustentabilidade Emergético (ESI) é um índice secundário obtido através da 

razão do rendimento emergético (EYR) pela carga ambiental (ELR). Este índice mede a 

contribuição potencial de um recurso para a economia por unidade de carga ambiental 

(BROWN E ULGIATI, 2004). O desempenho do sistema é melhor quanto maior for esse 

índice. Para Brown e Ulgiati (2004), quando o ESI for menor que 1, produtos e processos 

não são sustentáveis em um longo período, enquanto que para valores acima de 1, o 

sistema se caracteriza por ser mais sustentável. Para Enrique Ortega (comunicação pessoal 

a Agostinho em 2009), o ESI indica uma relação benefício/custo, ou seja, o benefício 

proporcionado à sociedade através de relações comerciais relacionado ao seu custo 

ambiental. 

 

Razão de Intercâmbio Emergético (EER) é calculada através da divisão da emergia total 

utilizada para fazer o produto pela emergia recebida como recurso monetário em sua venda. 

Este índice é sempre expresso em relação a um dos parceiros do comércio, ou seja, é uma 

medida da vantagem relativa que um parceiro possui sobre o outro, indicando quem ganha e 

quem perde nesse comércio (BROWN; ULGIATI, 2004). Quando o EER<1, o produtor 
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possui vantagem sobre o comprador; EER=1 implica que toda a emergia utilizada na 

produção está sendo recebida na venda; EER>1 significa que o comprador possui vantagem 

sobre o produtor. 

 

Conforme ressalta Agostinho (2009) dois dos índices tem uma versão modificada refletida 

na sua fórmula de cálculo alterada conforme proposta de Ortega (2002 apud Agostinho). 

Estes índices são a Renovabilidade (R%) e a Razão de Carga Ambiental (ELR). 

 

C.3 EQUAÇÕES: ÁLGEBRA DA AVALIAÇÃO EMERGÉTICA  
 

As definições e conceitos em forma de equação foram reproduzidos por Ortega (2008) com 

base nos trabalhos de Odum (2000, 1996, 1983).  

 

Emergia é uma medida do valor ou a riqueza real. Define-se como a soma da energia 

disponível de um dado tipo que se utiliza previamente, de forma direta e indireta, nas 

entradas de contribuições ambientais, materiais e serviços da economia necessárias para 

produzir um produto ou serviço. A unidade é o emjoule. Nos artigos científicos recentes 

adotou-se a emergia solar (sem) e como unidade o emjoule solar (abreviação: sej). 

Empower ou Empotência (Jems) é o fluxo de emergia por unidade de tempo (emjoules 

solares por ano, abreviado por sej/ano). 

Fluxo de emergia solar = Jems = Φ (Trs1*Je1 + Trs2*Je2 . . . Trsi*Jei) 

Donde: Trs = transformidade solar 

Je = fluxo de energia disponível 

Trs = Jems/Je 

Transformidade é a emergia por unidade de energia disponível (emergia por exergia). 

Exemplo: a transformidade solar é expressa em emjoules solares por Joule (sej/J). A 

transformidade é a unidade intensiva de emergia que mede a qualidade de energia (ODUM, 

1983). 

Trs = Jems/Je 

Emergia por unidade de massa, é útil onde os dados estão disponíveis em unidades de 

massa. Expressa em sej/kg, 

Tm = Jems/Jm 

Onde Jm é um fluxo de massa 

Emergia/moeda (Ems/$) é uma medida do poder de compra da riqueza real do dinheiro 

calculada para um estado, nação ou organização em um dado ano. É útil quando os dados 

dos serviços humanos estão em unidades monetárias. Expressa em sej/$. 
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Ems/$ = Jems/J$ 

Emdólares (abreviação: Em$) – os dólares do produto econômico bruto (PIB ou PNB) 

correspondentes a uma dada contribuição de emergia. 

Em$ = Ems/(Ems/$) 

Índice de emergia líquida (Net emergy ratio) é a razão da emergia capturada no produto do 

sistema (Yem) na relação com a emergia das entradas retroalimentadas pela economia (Fem). 

Esta razão mede a contribuição líquida transferida à economia ou perdida por ela. 

NER = Yem/Fem 

Índice de investimento emergético (Emergy Investment Ratio) é a razão entre o 

investimento em entradas compradas da economia (Fem) dividida pela emergia ambiental 

gratuita (Iem). É uma medida da viabilidade econômica. Esta proporção é baixa quando a 

fonte ambiental proporciona mais, de tal forma que os custos ambientais sejam baixos. 

EIR = Fem/Iem 
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APÊNDICE D – DIAGRAMAS DE HIERARQUIA DE DECISÃO 
 

Para a construção dos diagramas de hierarquia de decisão foram consideradas as seguintes 

etapas para a resina de polietileno e produtos de transformação: 

 

– Processos de transformação 
 Transformados com duas dimensões 
 Transformados com três dimensões 

– Processos de conversão 
 Filmes monocamadas 
 Filmes multicamadas 

– Processamento, distribuição e consumo de embalagens 
 Embalagens não primárias com envase 
 Embalagens não primárias sem envase 

– Pós-consumo de embalagens 
 Com coleta seletiva ou triagem 
 Sem coleta seletiva ou triagem 

 

A Tabela D.1 apresenta todos os parâmetros para as quatro etapas consideradas na 

hierarquia de decisão. 

 

TABELA D.1 – ETAPAS E PROCESSOS DO POLIETILENO USADOS À HIERARQUIA DE 

DECISÃO 

1 – Processos de transformação do polietileno 

V. FIGURA D.1 

 
 Transformados com duas dimensões 
  Extrusão 
   Extrusão Balão 
    Filmes 
   Extrusão Plana 
    Filmes planos e revestimentos (coating) 
    Placas e Chapas 
 Transformados com três dimensões 
  Moldagem por sopro 
   Injeção e sopro 
    Peças, potes, tampas, vasilhas, etc. 
   Extrusão e sopro 
    Peças ocas, garrafas e recipientes em geral 
  Moldagem sem sopro 
   Termoformagem 
    Peças rasas, bandejas, tampas, conjugados, etc. 
   Rotomoldagem 
    Recipientes grandes, tambores, etc.. 

(continua) 
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TABELA D.1 – ETAPAS E PROCESSOS DO POLIETILENO USADOS À HIERARQUIA DE 

DECISÃO (continuação) 

  2 – Processos de conversão de filmes 

V. FIGURA D.2 

 
   Filmes monocamadas 
    Filmes sem impressão 
     Filmes para embalagem primária 
     Filmes para outras embalagens 
    Filmes impressos 
     Filmes para embalagem primária 
     Filmes para outras embalagens 
   Filmes multicamadas (1) 
    Filmes multicamadas laminados com adesivo 
     Filmes para embalagem primária 
     Filmes para outras embalagens 
    Filmes multicamadas laminados por extrusão 
     Filmes para embalagem primária 
     Filmes para outras embalagens 
    Filmes multicamadas mistos: adesivo e extrusão (1) 
     Filmes para embalagem primária 
     Filmes para outras embalagens 
 
   3 – Processamento, envase, distribuição e consumo 

V. FIGURA D.3 

 
    Filmes para linha de envase 
     Envase de alimentos/produtos de higiene e limpeza 
      Centros de distribuição 
       Consumo e descarte 
      Varejo 
       Consumo e descarte 
     Envase de outros produtos 
      Centros de distribuição 
       Consumo e descarte 
      Varejo 
       Consumo e descarte 
    Filmes para embalagem sem envase 
     Alimentos e produtos de higiene e limpeza 
      Centros de distribuição 
       Consumo e descarte 
      Varejo 
       Consumo e descarte 
     Outros produtos 
      Centros de distribuição 
       Consumo e descarte 
      Varejo 
       Consumo e descarte 

(continua) 
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TABELA D.1 – ETAPAS E PROCESSOS DO POLIETILENO USADOS À HIERARQUIA DE 

DECISÃO (conclusão) 

    4 – Pós-consumo de embalagens 

V. FIGURA D.4 

 
     Coleta seletiva ou triagem 
      Reciclagem 
       Ciclo fechado 
        Embalagens 
       Ciclo aberto 
        Sacolas 
      Sem reciclagem 
       Aterro sanitário 
        Resíduos Sólidos 
     Sem coleta seletiva ou triagem 
      Aterro sanitário 
       Resíduo sólido 
      Incineração 
       Recuperação de energia 
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FIGURA D.1 – HIERARQUIA DE DECISÃO PARA OS PROCESSOS DE 
TRANSFORMAÇÃO DO POLIETILENO DA TABELA D.1. 
FONTE: Adaptado de Song e Hyun, 1999. 
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FIGURA D.2 – HIERARQUIA DE DECISÃO PARA OS PROCESSOS DE CONVERSÃO DO 
POLIETILENO DA TABELA D.1. 
FONTE: Adaptado de Song e Hyun, 1999. 
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FIGURA D.3 – HIERARQUIA DE DECISÃO PARA PROCESSAMENTO, ENVASE, 
DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO PARA EMBALAGEMS DE POLIETILENO DA TABELA D.1. 
FONTE: Adaptado de Song e Hyun, 1999. 
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FIGURA D.4 – HIERARQUIA DE DECISÃO PARA PÓS-CONSUMO DE EMBALAGENS DE 
POLIETILENO DA TABELA D.1. 
FONTE: Adaptado de Song e Hyun, 1999. 
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APÊNDICE E – FLUXOS ANUAIS DE MASSA, ENERGIA E EMERGIA 
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Este apêndice apresenta a estrutura utilizada na pesquisa para o tratamento dos dados colhidos nas 

publicações e a memória de cálculo para todos os fluxos considerados no modelo do sistema em 

análise para as metodologias propostas. O período de tempo adotado é de um ano para a fase 

agrícola. Para as demais etapas, os dados foram normalizados para 1kg de produto. 

 

O seguinte esquema é utilizado para suportar o cálculo dos fluxos de massa, energia e emergia e as 

emissões selecionadas: 

 

Fase 1  Dados de empreendimentos e processos: nesta fase são apresentadas todas as 

considerações feitas por este autor e pelos autores referenciados aplicáveis aos subsistemas e 

processos encerrados pelo modelo. Foi obedecida a seguinte sequência para as rotas petroquímica e 

alcoolquímica estudadas: fase agrícola (somente para a rota alcoolquímica), produção de etileno, 

produção de polietileno, transformação e conversão, envase e distribuição, consumo e descarte e 

coleta, triagem e reciclagem. As assunções e arranjos de dados são expostos na seção E.1 

 

Fase 2  Dados anuais brutos para a análise energética e para a avaliação emergética: 

com base nas considerações apresentadas na seção E.1, foram compilados todos os valores brutos 

para os recursos que suportam o sistema: materiais, energia, emergia e serviços. Os valores são 

apresentados na seção E.2 (tabelas E.14 e E.15) distribuídos nas colunas das tabelas conforme a 

sequência estabelecida em E.1. Os cálculos desta fase são suportados pelas intensidades 

emergéticas e energéticas detalhadas na seção E.3 (tabelas E.16 e E.17) e obtidos através da 

memória de cálculo referenciada às notas da coluna 1 das tabelas E.14 e E.15. A seção E.4 mostra 

esta memória de cálculo. 

 

E.1 DADOS GERAIS DE EMPREENDIMENTOS E PROCESSOS 
 

E.1.1 Fase agrícola e usina de produção e distribuição de etanol 
 

Os dados foram reproduzidos de Pereira (2008) para a produção e distribuição de etanol no Estado 

de São Paulo: 

 

Propriedade agrícola 
 

– Local: região de produção de cana no Estado de São Paulo 
– Produção: 80 t/ ha.a. 
– Área total do canavial: 21300 hectares; área para a produção de 1 tonelada de cana: 0,0125 ha. 
– Manejo convencional 
– Número de Funcionário para área total: 315 fixos e 975 temporários 
– Safra: 210 dias de colheita 
– Utiliza fertirrigação 
– Fertilização feita com os resíduos da usina (vinhaça, torta de filtro, cinzas, etc.). A utilização de 

fertilizantes químicos é no primeiro ano, para formação de canavial e complementando os subprodutos 
da usina. 
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– Transporte dos trabalhadores feito em ônibus com 50 lugares e a uma distância média de 20 km. 
 

Dados de Transporte da cana 
 

– Cana transportada a granel em caminhões com capacidade de 60 toneladas. 
– Distância média da fazenda até a fábrica de 35 km 
– Vinhaça e torta de filtro transportada da usina até a área agrícola, distância de 35 km, por caminhões 

com capacidade de 30 m3 e 8 toneladas, respectivamente. 
 

Dados da usina (etapa industrial) 

 
– Esmagamento diário: 8100 TC/ dia (TC – tonelada de cana) 
– Produção: 100% álcool 

– Álcool - 82 L.TC-1 
– Subprodutos: 

– Bagaço – 270 kg.TCesmagada-1 
– Torta de filtro - 35 kg.TCesmagada-1 
– Vinhaça - 10 L.Lálcool-1 
– Outros subprodutos (lodo, cinzas, palha, etc.) - 190 kg.TCesmagada-1 
– Águas residuárias (captação rio) – 1,5 m3/TCesmagada-1 

– Equipamentos da usina (descrição e massa): 
– Guindaste de descarregamento: 4000kg 
– Conjunto de lavador, picador e desfibrador: 45000kg 
– Moendas e peneiras: 240000kg 
– Trocadores de calor: 4000kg 
– Centrífugas: 18000kg 
– Conjunto de destilação 

– Colunas: 160000kg 
– Estrutura e dornas (8): 320000kg 

– Esteira: 250000kg 
– Caldeiras: 300000kg 
– Turbogeradores: 60000kg 

– Massa total dos equipamentos (aço): 1401t 
 

 
TABELA E.1 – INSUMOS UTILIZADOS NA USINA ALCOOLEIRA 
Recurso Dado Bruto kg/TC esmagada 
   

Bactericida (moenda) 4,35E+03kg.TC-1 4,35E+03 
Soda Cáustica 2,16E+03kg.TC-1 2,16E+03 
Ácido Sulfúrico (fermentação) 3,29E+03kg.Lálcool-1 1,31E-01 
Cal 8,00E-01kg.TC-1 8,00E-01 
Carbonato de sódio (ETA)1 8,84E-04kg.TC-1 8,84E-04 
Hipoclorito de sódio (ETA)1 1,18E-04kg.TC-1 1,18E-04 
Sulfato de alumínio (ETA)1 2,25E+03kg.TC-1 2,25E+03 
Polímero 8,00E-05kg.Lálcool-1 3,20E+03 
Fermento 1,00E-04kg.Lálcool-1 4,00E+03 
Antibiótico (fermentação) 5,46E-06kg.Lálcool-1 2,18E-04 
Antiespumante (fermentação) 2,90E-04kg.Lálcool-1 1,16E-02 
Dispersante quaternário (fermentação) 8,46E-05kg.Lálcool-1 3,38E+03 
Anti-incrustante (destilaria) 3,38E-04kg.Lálcool-1 1,35E-02 
Ciclo-hexano 2,31E-04kg.Lálcool-1 1,90E-02 
Bactericida (torre) 9,55E-06kg.Lálcool-1 1,53E-04 
Dispersante (torre) 3,90E-05kg.Lálcool-1 6,24E-04 
Hipoclorito (torre) 2,79E+03kg.Lálcool-1 2,79E+03 

1 ETA – Estação de tratamento de água 
FONTE: Pereira, 2008 
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Transporte e Distribuição 
 

– Até base primária da distribuidora 
– Tipo de transporte: terrestre 
– Distância: 150 km 
– Caminhão tanque com capacidade de 35000 L. 

 

– Até destino final (utilizados os dados para posto de gasolina) 
– Tipo de transporte: terrestre 
– Distância média: 100 km 
– Caminhão tanque com capacidade de 26000 L. 

 

 

Utilizando os dados de CORINAIR (2002 apud Cavalett, 2008, pg. 192) a demanda de diesel por km é 

igual a 0,1 kg/km, o que permite as seguintes estimativas. 

 
– Transporte até base primária da distribuidora: 15 kg de diesel (150 km x 0,1 kg/km). 

Carga transportada: 35000 L de etanol: 4,29E-04 kg de diesel/L etanol (15 kg/35000kg). 
Densidade do diesel: 0,84 kg/L, resultando em 5,10E-04 Ldiese/Letanol. (4,29E-04/0,84kg/L). 
Densidade do etanol: 0,789kg/L: resultando em 5,43E-04 kg/kgetanol (5,10E-04/0,789kg/L). 

 

– Transporte até posto de gasolina: 10kg de diesel (100km x 0,1 kg/km). 
Carga transportada: 26000 L de etanol: 3,85E-04 kgdiesel/Letanol (10kg/26000kg). 
Densidade do diesel: 0,84kg/L, resultando em 4,58E-04 Ldiese/Letanol. (3,85E-04/0,84kg/L). 
Densidade do etanol: 0,789kg/L: resultando em 3,85E-04kg/kg etanol (4,87E-04/0,789kg/L). 

 

 

E.1.2. Rota petroquímica para produção de polietileno; 
 

Dados brutos obtidos de PlasticsEurope (2011A) compilados por Boustead (2010) para o consumo de 

recursos e energia para a fabricação do polietileno a partir de nafta e gás natural. Os dados do 

empreendimento foram estimados pelo autor e detalhados a seguir e foram divididos em dois 

conjuntos: dados para uma refinaria petroquímica e dados para uma unidade de polimerização de 

polietileno com reator. 

 

Dados do processo de refino, produção de etileno e de polietileno 

 

Utilizam-se os dados para a refinaria da API em Falconara na Itália (BASTIANONI et al., 2009) para 

estimar dados para produção do etileno. Os dados da indústria química para a polimerização do 

polietileno a partir do etileno foram estimados em parte, já que os dados obtidos para etileno e 

polietileno partem das mesmas matérias primas, petróleo e gás. A obtenção do polietileno a partir do 

etileno foi estimada pela diferença dos dados destes dois processos. Estas duas fases compõem o 

processo de obtenção de polietileno compatíveis com os dados para a resina de polietileno de 2010, 

disponibilizados por PlasticsEurope (APME, 2011). 
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Ao analisar os dados de energia bruta pesquisados fica evidente que deve ser feito um ajuste 

utilizando a matriz energética brasileira como referência. Enquanto os dados da indústria do plástico 

na Europa apresentam uma matriz intensiva em recursos não renováveis, a matriz nacional apresenta 

25,4% (ver tabela E.1) da oferta produzidos por fontes renováveis, como mostra a figura E.1. 

 
FIGURA E.1 – OFERTA DE ENERGIA NO BRASIL – 2010 
FONTE: MME, 2011 – Balanço energético nacional, 2011, pg. 21 

 

Outra diferença importante na matriz de energia nacional é a produção de eletricidade, fortemente 

apoiada na hidro geração com 74,0% além de outras fontes renováveis que totalizam 85,6%, uma vez 

que a importação de energia (6,5%) também provém de fontes renováveis. O restante da produção 

tem 3,6% originados do petróleo e derivados e 10,8% de outras fontes, entre elas o gás natural com 

6,8%. O detalhamento da oferta de eletricidade por fonte é mostrado na figura E.2. 

 

Para que se possa utilizar os dados de energia obtidos para a produção de etileno e polietileno é 

necessário analisar o consumo final de energia pela indústria química brasileira por fonte e rearranjá-

lo conforme a distribuição obtida para estes materiais. Os dados de consumo da indústria química 

disponíveis no BEN – Balanço Energético Nacional, 2011, ano base 2010, pgs. 228-229 (MME, 2011) 

são apresentados na tabela E.2 e rearranjadados na tabela E.3 de acordo com o consumo bruto de 

energia dos inventários de ciclo de vida de PlasticsEurope (2011A). 
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FIGURA E.2 – OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL POR FONTE – 2010 
FONTE: MME, 2011 – Balanço energético nacional, 2011. 

 

TABELA E.2 – CONSUMO FINAL DE ENERGIA NA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA EM 2010 
Grupo Fonte (103 tep) (%) 

    
I Lenha 49,0 0,66% 

III Gás natural 2289,0 30,75% 
III Carvão mineral 125,0 1,68% 
III Outras primárias 93,0 1,25% 

 Subtotal primárias 2556,0 34,34% 
II Diesel 27,0 0,36% 
II Óleo combustível 233,0 3,13% 
II GLP 64,0 0,86% 

 Eletricidade 2151,0 28,90% 
I Renováveis (85,6%) 1841,3 24,74% 
II Petróleo e derivados (3,6%) 77,4 1,04% 
III Outras fontes (10,8%) 232,3 3,12% 
III Carvão vegetal 20,0 0,27% 
II Outras secundárias do petróleo 2392,0 32,14% 

 Subtotal secundárias 4887,0 65,66% 

 Total 7443,0 100,00% 
    

 Rearranjo por grupo de fontes (103 tep) (%) 
I Renováveis 1890,3 25,40% 
II Petróleo e derivados 2793,4 37,53% 
III Outras fontes 2759,3 37,07% 

 Total1 7443,0 100,00% 

 Consumo final nacional 240949,0  
 Participação do setor químico  3,1% 

FONTE: MME, 2011, Balanço energético nacional 2011 – Ano base 2010, pgs. 228-229 
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O ajuste para a energia bruta dos subsistemas analisados é feito através da redistribuição por 

proporcionalidade direta entre o consumo bruto para a produção do item (PlasticsEurope, 2011A) e o 

consumo final por fonte da indústria química brasileira. 

 

TABELA E.3 - ADEQUAÇÃO DOS DADOS DE CONSUMO BRUTO DE ENERGIA PARA O 
CONSUMO FINAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA  
Consumo bruto1 Etileno Polietileno2 Polietileno3 Transf/Conversão4 Reciclagem5 

 (%) (MJ) (%) (MJ) (%) (MJ) (%) (MJ) (%) (MJ) 

           
Eletricidade 28,90% 1,91E+01 28,90% 2,22E+01 28,90% 3,59E+00 28,90% 8,65E+06 28,90% 5,43E+05 

Processo 18,41% 3,51E+00 27,28% 6,05E+00 33,03% 1,19E+00 100,00% 8,65E+06 100,00% 5,43E+05 

Produção/distribuição 69,42% 1,32E+01 66,32% 1,47E+01 64,31% 2,31E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 

Transporte 12,17% 2,32E+00 6,40% 1,42E+00 2,66% 9,56E-02 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 

           
Combustível fóssil 35,63% 2,35E+01 35,63% 2,73E+01 35,63% 4,43E+00 35,63% 1,07E+07 35,63% 6,70E+05 

Processo 99,38% 2,34E+01 99,12% 2,71E+01 79,00% 3,50E+00 100,00% 1,07E+07 100,00% 6,70E+05 

Produção/distribuição 0,41% 9,69E-02 0,61% 1,68E-01 16,90% 7,48E-01 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 

Transporte 0,21% 4,98E-02 0,26% 7,23E-02 4,10% 1,82E-01 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 

           
Outros combustíveis 35,47% 2,34E+01 35,47% 2,72E+01 35,47% 4,41E+00 35,47% 1,06E+07 35,47% 6,67E+05 

Processo 98,98% 2,32E+01 98,97% 2,69E+01 98,95% 4,36E+00 100,00% 1,06E+07 100,00% 6,67E+05 

Produção/distribuição 0,97% 2,27E-01 0,95% 2,58E-01 0,87% 3,83E-02 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 

Transporte 0,05% 1,10E-02 0,08% 2,13E-02 0,18% 7,94E-03 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 

           
Total energia bruta  6,60E+01  7,67E+01  1,24E+01  2,99E+01  1,88E+06 

1 Distribuição entre processo, produção e entrega e transporte conforme PlasticsEurope, 2011A para etileno e polietileno. 
2 Polietileno obtido de petróleo e gás natural conforme PlasticsEurope, 2011A. 
3 Polietileno obtido de etileno, dados obtidos através da diferença entre os dois processos. 
4 Adaptado de PlasticsEurope, 2010B, com dados de MME, 2011 para a indústria química brasileira. Energia alocada somente 
ao processo por falta de dados para produção e distribuição e para o transporte 
5 Adaptado de Franklin Associates, 2010 com dados de MME, 2011 para a indústria química brasileira. Energia alocada 
somente ao processo por falta de dados para produção e distribuição e para o transporte 
 

 

Refinaria: 
 

TABELA E.4 – DADOS BRUTOS DE PRODUÇÃO, INSUMOS E INVESTIMENTOS PARA REFINARIA 
Recurso Dado Bruto J.t-1.ano-1 
   

Produção   
Capacidade de processamento1 3,64E+06t.ano-1  
Metano para consumo interno 3,80E+15J.ano-1 1,04E+09 
Produtos2 1,42E+17J.ano-1 3,89E+10 

Gasolina 2,87E+16J.ano-1 7,88E+09 
Diesel 7,23E+16J.ano-1 1,98E+10 
Óleo combustível residual 1,49E+16J.ano-1 4,09E+09 
Produtos liquefeitos 6,10E+15J.ano-1 1,67E+09 
Betume 1,97E+16J.ano-1 5,41E+09 

Insumos, equipamentos e despesas   
Petróleo 3,64E+06t.ano-1 - 
Custo do insumo3 1,91E-01U$.kg-1 - 
Manutenção 2,49E-02U$.kg-1 - 
Equipamentos e resto da refinaria 2,80E-03U$.kg-1 - 

1 3643093t.ano-1 correspondente a 26594579 barril (1t = 7,3 barril) 
2 Exclui os gases para uso interno 
3 Preço do barril em 2004: 26,16U$/barril = 153,5 euros/t (1 euro = 1,2439U$ em abril 2004) 
FONTE: Bastianoni et al., 2009 
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Mão de obra da indústria química no Brasil 
 
A estimativa a seguir é feita com dados obtidos de ABIPLAST (2010) e ABIQUIM (2010) 

 
– Salário médio da indústria química em 2009: R$ 4.671,00 (ABIQUIM, 2010) 
– Número de empregados no setor de embalagem em 2009: 117906 (ABIPLAST, 2010) 
– Massa salarial mensal: R$ 550 milhões 
– Produção anual de transformados: 5,92 milhões de toneladas (493 mil toneladas/mês) 

ABIPLAST (2010) 
– Mão de obra por quilograma de produto: R$ 1,12/kg 
– Valor médio aproximado do dólar em 2009: 1U$ = R$2,00 (Banco Central do Brasil, 

www.bcb.gov.br, acesso em 13 dez 2011) 
– Mão de obra em dólar por quilograma de produto: U$ 0,56/kg 

 

 

Produção de etileno a partir de petróleo e gás 
 

TABELA E.5 – DADOS BRUTOS DE PRODUÇÃO, INSUMOS E INVESTIMENTOS PARA PRODUÇÃO DE 
ETILENO A PARTIR DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

Recurso Dado Bruto1 kg.kg-1.ano-1 
   

Produção   
Capacidade de processamento  - 
Matérias primas  - 

Petróleo  9,27E-01 
Gás/condensado  4,59E-01 
Carvão  4,07E-02 
Carvão metalúrgico  8,25E-05 
Turfa  3,43E-04 
Ar  4,01E-01 
Biomassa (inclusive água)  5,80E-03 
Ferro  2,05E-04 
Carbonato de cálcio  1,99E-04 
Nitrogênio  7,19E-02 
Cloreto de sódio  4,92E-04 

Produtos   
Etileno   

Energia bruta 6,60E+07J.kg-1  
Eletricidade 1,91E+07J.kg-1  

Processo 3,51E+06J.kg-1  
Produção e distribuição 1,32E+07J.kg-1  
Transporte 2,32E+06J.kg-1  

Combustível fóssil 2,35E+07J.kg-1  
Processo 2,34E+07J.kg-1  
Produção e distribuição 9,69E+04J.kg-1  
Transporte 4,98E+04J.kg-1  

Outros combustíveis 2,34E+07J.kg-1  
Processo 2,32E+07J.kg-1  
Produção e distribuição 2,27E+05J.kg-1  
Transporte 1,10E+04J.kg-1  

Insumos, equipamentos e despesas2   
Custo do insumo3 1,91E-01U$.kg-1  
Manutenção 2,49E-02U$.kg-1  
Equipamentos e resto da refinaria 2,80E-02U$.kg-1  

1 Para os dados brutos: unidade.kg-1 de resina PE 
2 Estimativa do autor, como o equivalente a 1/10 de uma refinaria 
3 Somente para petróleo e gás. Preço do barril em 2004: 26,16U$/barril 
FONTE: PlasticsEurope, 2011A  
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Produção do polietileno a partir de petróleo e gás 

 

 
TABELA E.6 – DADOS BRUTOS DE PRODUÇÃO, INSUMOS E INVESTIMENTOS PARA PRODUÇÃO DE 
POLIETILENO A PARTIR DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

Recurso Dado Bruto1 kg.kg-1.ano-1 
   

Produção   
Capacidade de processamento  - 
Matérias primas  - 

Petróleo  9,07E-01 
Gás/condensado  5,84E-01 
Carvão  1,02E-01 
Carvão metalúrgico  7,02E-05 
Turfa  1,92E-03 
Ar  2,58E-01 
Biomassa (inclusive água)  1,56E-02 
Ferro  1,74E-04 
Carbonato de cálcio  1,33E-04 
Nitrogênio  1,69E-01 
Cloreto de sódio  3,51E-04 

Produtos   
Polietileno   

Energia bruta 7,67E+07J.kg-1  
Eletricidade 2,22E+07J.kg-1  

Processo 6,05E+06J.kg-1  
Produção e distribuição 1,47E+07J.kg-1  
Transporte 1,42E+06J.kg-1  

Combustível fóssil 2,73E+07J.kg-1  
Processo 2,71E+07J.kg-1  
Produção e distribuição 1,68E+05J.kg-1  
Transporte 7,32E+04J.kg-1  

Outros combustíveis 2,71E+07J.kg-1  
Processo 2,69E+07J.kg-1  
Produção e distribuição 2,58E+05J.kg-1  
Transporte 2,13E+04J.kg-1  

Insumos, equipamentos e despesas2   
Custo do insumo3 1,91E-01U$.kg-1  
Manutenção 2,49E-02U$.kg-1  
Equipamentos e resto da refinaria 2,80E-02U$.kg-1  

1 Para os dados brutos: unidade.kg-1 de resina PE 
2 Estimativa do autor, como o equivalente a 1/10 de uma refinaria 
3 Somente para petróleo e gás. Preço do barril em 2004: 26,16U$/barril 
FONTE: PlasticsEurope, 2011A 

 

 

Produção do polietileno a partir do etileno 
 

Como a fonte de dados é a mesma para os processos de produção de polietileno e de etileno a partir 

de petróleo e gás, a tabela E.7 é composta pelos valores da tabela E.5 subtraindo-se os valores da 

tabela E.6 para obtenção dos valores para a produção do polietileno a partir do etileno. Para as 

subtrações cujo resultado é negativo adota-se o menor valor entre os dois processos, assumindo-se 

que o processo é mais eficiente em relação ao item em que isto ocorre, ou que, no caso de energia, 

ela é suprida por outro combustível. Para equipamentos, preços de insumos e investimentos 

prevalecem os valores da tabela E.6. 
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TABELA E.7 – DADOS BRUTOS DE PRODUÇÃO, INSUMOS E INVESTIMENTOS PARA PRODUÇÃO DE 
POLIETILENO A PARTIR DE ETILENO 

Recurso Dado Bruto1 kg.kg-1.ano-1 
   

Produção   
Capacidade de processamento  - 
Matérias primas  - 

Petróleo  1,98E-02 
Gás/condensado  4,59E-01 
Carvão  4,07E-02 
Carvão metalúrgico  1,23E-05 
Turfa  3,43E-04 
Ar  1,42E-01 
Biomassa (inclusive água)  5,80E-03 
Ferro  3,05E-05 
Carbonato de cálcio  6,59E-05 
Nitrogênio  7,19E-02 
Cloreto de sódio  1,41E-04 

Produtos   
Etileno   

Energia bruta 1,24E+07J.kg-1  
Eletricidade 3,59E+06J.kg-1  

Processo 1,19E+06J.kg-1  
Produção e distribuição 2,31E+06J.kg-1  
Transporte 9,56E+04J.kg-1  

Combustível fóssil 4,43E+06J.kg-1  
Processo 3,50E+06J.kg-1  
Produção e distribuição 7,48E+05J.kg-1  
Transporte 1,82E+05J.kg-1  

Outros combustíveis 4,41E+06J.kg-1  
Processo 4,36E+06J.kg-1  
Produção e distribuição 3,83E+04J.kg-1  
Transporte 7,94E+03J.kg-1  

Insumos, equipamentos e despesas2   
Custo do insumo3 1,91E-01U$.kg-1  
Manutenção 2,49E-02U$.kg-1  
Equipamentos e resto da refinaria 2,80E-02U$.kg-1  

1 Para os dados brutos: unidade.kg-1 de resina PE 
2 Estimativa do autor, como o equivalente a 1/10 de uma refinaria 
3 Somente para petróleo e gás. Preço do barril em 2004: 26,16U$/barril 
FONTE: PlasticsEurope, 2011A 

 

 

E.1.3. Rota alcoolquímica para produção de polietileno 
 
A rota é composta da produção do etanol, vista em E.1.1, da produção do etileno a partir do etanol e 

da polimerização do polietileno a partir do etileno, visto em E.1.2, na tabela E.7. Os dados da 

produção de etileno a partir do etanol são inferidos pelo autor empiricamente, pois o processo é 

proprietário e não foi possível obter os dados. O fabricante informa que para cada unidade de massa 

de etanol é produzida a mesma quantidade de etileno e este dado é utilizado para as assunções 

feitas (BRASKEM, 2011). A tabela E.8 reproduz a tabela E.5 adaptando-a para utilização de etanol 

como matéria prima. Estes dados são válidos somente para aplicação no modelo, os resultados para 

esta etapa são meramente ilustrativos e é dada a sugestão para uma modelagem deste processo 

como proposta de trabalho futuro. 
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Produção de etileno a partir de etanol 
 

TABELA E.8 – DADOS BRUTOS DE PRODUÇÃO, INSUMOS E INVESTIMENTOS PARA PRODUÇÃO DE 
ETILENO A PARTIR DE ETANOL 

Recurso Dado Bruto1 kg.kg-1.ano-1 
   

Produção   
Capacidade de processamento  - 
Matérias primas  - 

Etanol  1,00E+00 
Ar  4,01E-01 
Biomassa (inclusive água)  5,80E-03 
Ferro  2,05E-04 
Carbonato de cálcio  1,99E-04 
Nitrogênio  7,19E-02 
Cloreto de sódio  4,92E-04 

Produtos   
Etileno   

Energia bruta 6,60E+07J.kg-1  
Eletricidade 3,53E+06J.kg-1  

Produção e distribuição 2,45E+06J.kg-1  
Conteúdo de energia 6,50E+05J.kg-1  
Transporte 4,31E+05J.kg-1  
Energia do material 0,00E+00J.kg-1  

Combustível fóssil 4,10E+07J.kg-1  
Produção e distribuição 1,69E+05J.kg-1  
Conteúdo de energia 8,89E+06J.kg-1  
Transporte 8,71E+04J.kg-1  
Energia do material 3,19E+07J.kg-1  

Outros combustíveis 2,14E+07J.kg-1  
Produção e distribuição 2,08E+05J.kg-1  
Conteúdo de energia 3,75E+06J.kg-1  
Transporte 1,01E+04J.kg-1  
Energia do material 1,74E+07J.kg-1  

Insumos, equipamentos e despesas2   
Custo do insumo3 NA  
Manutenção 2,49E-02U$.kg-1  
Equipamentos e resto da refinaria 2,80E-02U$.kg-1  

1 Para os dados brutos: unidade.kg-1 de resina PE 
2 Estimativa do autor, como o equivalente a 1/10 de uma refinaria 
3 Somente para etanol 
FONTE: PlasticsEurope, 2011A 

 

 

E.1.4. Polimerização do etileno em polietileno 
 
Já discutido, com os dados apresentados na tabela E.7. 

 

E.1.5. Transformação e conversão do polietileno em embalagens 
 
Utilizam-se nesta etapa os dados de Boustead divulgados pela PlasticsEurope (2010B), referentes ao 

ano de 2010, correspondendo à média de três convertedores de polietileno de alta densidade na 

produção de garrafas desde a resina até os produtos embalados para embarque, conforme 

fluxograma apresentado na seção 3.10. O transporte até as unidades de envase não está incluso 

nesta base de dados e é estimados em E.1.6. 
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TABELA E.9 – DADOS BRUTOS DE PRODUÇÃO, INSUMOS E INVESTIMENTOS PARA 
TRANSFORMAÇÃO E CONVERSÃO DE EMBALAGENS 

Recurso1 Dado Bruto1 kg.kg-1.ano-1 
   

Produção   
Capacidade de processamento  - 

Matérias primas  - 
Polietileno  1,00E+00 

Produtos   
Garrafas PEAD  1,00E+00 
Energia bruta 2,99E+07J.kg-1  

Eletricidade 8,03E+06J.kg-1  
Produção e distribuição 2,30E+05J.kg-1  

Processo 7,81E+07J.kg-1  
Combustível fóssil 3,24E+06J.kg-1  

Produção e distribuição 2,28E+06J.kg-1  
Conteúdo de energia 0,96E+05J.kg-1  

Outros combustíveis 1,87E+07J.kg-1  
Produção e distribuição 3,37E+06J.kg-1  

Conteúdo de energia 1,53E+07J.kg-1  
Insumos, equipamentos e despesas2   

Custo do insumo NA  
Manutenção 2,49E-02U$.kg-1  

Equipamentos e resto da refinaria 2,80E-02U$.kg-1  
1 Nos processos de transformação e conversão foi considerado o uso de 1kg de resina para 1 kg 
de transformado convertido em embalagem. A energia e a água utilizadas no processo são os 
itens mais importantes, com a água representando mais 99,998% dos recursos. Dados brutos em 
unidade.kg-1 
2 Somente para polietileno 
FONTE: PlasticsEurope, 2010B 

 

E.1.6. Envase e distribuição de produtos 

 
Por insuficiência de dados, somente será considerada a etapa de transporte para esta fase. 

Transporte da embalagem até o local de envase e o transporte para distribuição até o ponto de venda 

dos produtos embalados, de maneira similar a seção E.1.1. 

 

Transporte e Distribuição 
 

– Até local de envase 
– Tipo de transporte: terrestre 
– Distância média: 150 km (Estado de São Paulo) 
– Caminhão baú com capacidade de 5000kg 

 
– Até centro de distribuição 

– Tipo de transporte: terrestre 
– Distância média: 150 km (Estado de São Paulo) 
– Caminhão com capacidade de 12t de produtos com a embalagem representando 3% em peso. 

 
– Até o local de consumo, inclui transporte do centro de distribuição até o ponto de venda 

– Tipo de transporte: terrestre 
– Distância média: 50 km (Estado de São Paulo) 
– Caminhão com capacidade de 12t de produtos com a embalagem representando 3% em peso. 
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Utilizando os dados de CORINAIR (2002 apud CAVALETT, 2008, pg. 192) a demanda de diesel por 

km é igual a 0,1 kg/km, o que permite as seguintes estimativas. 

 

– Transporte até o local de envase: 15 kg de diesel (150 km x 0,1 kg/km). 

Consumo por kg de embalagem para envase: 3,00E-03 kg de diesel/kg embalagem (15 

kg/5000kg). 

 

– Transporte até o centro de distribuição: 15kg de diesel (150km x 0,1 kg/km). 

Consumo por kg de embalagem até distribuição: 3,75E-05 kg de diesel/kg embalagem (0,03 x 

15kg/12000kg). 

 

– Transporte até o consumo: 5kg de diesel (50 km x 0,1 kg/km) 

Consumo por kg de embalagem até o consumo: 1,25E-05 kg de diesel/kg de embalagem 

(0,03 x 5kg/12000kg). 

 

E.1.7. Consumo e descarte de embalagens 
 
Nesta etapa considerou-se que a energia dispendida para o manuseio e conservação do produto 

embalado foi alocada somente para o produto. Fica para um estudo futuro o detalhamento desta 

etapa. 

 

E.1.8. Coleta, triagem e reciclagem de embalagens descartadas 
 

Este subsistema foi dividido em dois conjuntos de processos para a distribuição dos dados 

disponíveis. A fase da coleta até a unidade de reprocessamento e a fase de triagem e 

reprocessamento do material selecionado. Os dados de consumo de recurso foram extraídos de 

Franklin Associates (2010) que analisa a reciclagem de garrafas de polietileno de alta densidade 

(PEAD) em estudo para o American Chemistry Council, considerando três variações de coleta, como 

segue: 

 

– Coleta no meio fio, sem separação pelo consumidor; 

– Material separado e levado a uma estação de coleta; 

– Programa de reembolso da Califórnia. 

 

Os dados para a coleta no meio fio (curb side collection) são considerados neste estudo. Outra 

consideração feita neste relatório é quanto à forma de transporte do material pós-consumo: 

compactado ou não, automático ou manual e roteiro simples ou ida e volta. Adota-se neste estudo a 

opção de 50% compactado com a alocação de consumo de recursos e impactos para o primeiro uso 

da resina virgem, método que o autor do relatório chama de cutt-off, em contraposição ao método do 
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ciclo aberto (open-loop) em que os autores alocam 50% do consumo e dos impactos para a resina 

virgem e 50% para a resina reciclada. Os dados da tabela E.10 são extraídos das tabelas 2.10 

(FRANKLIN ASSOCIATES, 2010, pg. 2.17) para o processo de reciclagem, 3.2 (FRANKLIN 

ASSOCIATES, 2010, pg. 3.4) para água e energia, 3.4 (FRANKLIN ASSOCIATES, 2010, pg. 3.12) 

para coleta e 3.6 (FRANKLIN ASSOCIATES, 2010, pg. 3.19) para emissões, e representam a média 

de seis recuperadores de resina através da reciclagem mecânica. 

 
TABELA E.10 – DADOS BRUTOS PARA COLETA, TRIAGEM E RECICLAGEM MECÂNICA DE 
EMBALAGENS PÓS-CONSUMO DE POLIETILENO1 

Recurso Dado Bruto kg.kg-1.ano-1 
   

Produção   
Capacidade de processamento1  - 
Matérias primas  - 

Embalagem pós-consumo  1,08E+00 
Hidróxido de sódio  2,70E-04 
Antie-espumante  1,52E-03 
Umidificante  5,70E-04 
Surfactante  7,70E-04 
Limpador alcalino  6,00E-05 

Produtos   
Resina PE reciclada  1,00E+00 

Energia   
Energia do processo 1,88E+06J.kg-1  

Eletricidade 1,76E+06J.kg-1  
Diesel 2,67E+03J.kg-1  
Gás natural 1,06E+05J.kg-1  
Gás liquefeito de petróleo 7,77E+03J.kg-1  
Propano 3,18E+03J.kg-1  

Energia no transporte da coleta 3,36E+05J.kg-1  
Caminhão combinado diesel 3,36E+05J.kg-1  

Consumo de água 4,44E-01kg.kg-1  
Insumos, equipamentos e despesas2   

Custo do insumo3 NA  
1 Franklin Associates (2010) exceto onde indicado de outra forma. 
2 Dados do curso de reciclagem da ABIEF (2004) não compilados. 

 

Dados para uma unidade de reciclagem mecânica 
 
As informações retiradas de ABIEF, 2004 são apresentadas na tabela E.11 

 
TABELA E.11 – COMPOSIÇÃO DE LINHA DE RECICLAGEM MECÂNICA PARA POLIETILENO 

 Equipamento Modelo Massa 
aço (kg) 

Potência 
 CV kW 
      

1. Moinho de facas 600mm MAK-600P 1200 30 26 
2. Tanque decantação lama (5m3) - 1000 4 4 
3. Lavadora LIK-2000 600 15 13 
4. Tanque de lavagem (5m3) - 1000 - - 
5. Secadora SIK-2000 600 15 13 
6. Ventoinha VK-5 80 2 2 
7. Silo ensacador - 200 - - 
8. Aglutinador (D=800mm, h=800mm) AK-75 700 75 65 
9. Extrusora 120mm EK-90 4000 75 65 

 Aquecimento da extrusora1 - - 10 9 
(continua) 
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TABELA E.11 – COMPOSIÇÃO DE LINHA DE RECICLAGEM MECÂNICA PARA POLIETILENO (conclusão) 
 Equipamento Modelo Massa 

aço (kg) 
Potência 

 CV kW 
      

10. Banheira - 200 - - 
11. Granulador GK-5 700 5 4 
12. Ensacador - 200 - - 
13. Torre de ventilação - 200 2 2 
14. Amoladora de lâminas - - 3 3 
15. Iluminação, equipamentos, manutenção, etc. - - 10 9 

 Total  10980 246 217 
1. Aquecimento da extrusora: 30 kW ligados por um terço do tempo 
FONTE: ABIEF, 2004, Fabricante KIE, Máquinas para Reciclagem (entrevista por telefone em nov 2011) 
 
Nas informações divulgadas em cursos da ABIEF (2004) para a montagem de unidades de 

reciclagem mecânica de PE, PP e PET, há detalhes dos cálculos de consumo de energia, do valor do 

investimento e da remuneração da mão de obra, que são resumidos abaixo, na tabela E.12: 

 
TABELA E.12 – DADOS PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE UNIDADE DE RECICLAGEM 
Descrição 
 

– Potência consumida (PC) = Potência fornecida x Fator de demanda (Fd) 
– Fator de demanda para plantas a bateladas: 0,5 a 08 – adotado 0,7 
– Potência consumida (PC) = 217 kW x 0,7 = 152 kW 
– Demanda estimada (DE) = PC x Fator de segurança (10% a 20%) 

– DE1 = 152 x 1,20 ~ 185 kW 
– Potência do transformador = DE x Fator de potência (Fp) 
– Fator de potência2: relação entre potência consumida (kW) e potência aparente (kVA) 
– Fator de potência especificado: 0,92 
– Potência do transformador: 152/0,92  = 165 (kVA ou kW) 
– Potências padrão para transformadores: ....,150, 225, 300.... kVA 
– Transformador selecionado: 225 kVA 
– Consumo de energia elétrica: (271 dias/ano).(8h/dia).162kW = 357720 kWh/ano 
– Produção anual: 542 t/ano 
– Preço de venda: R$ 2,50/kg 
– Faturamento anual: R$ 1.335.000,00 
– Investimentos: R$ 300.000,00 
– Mão de obra: 11 funcionários e 2 sócios 
– Folha de pagamento anual aproximada: R$ 150.000,00 
– Pró-labore anual aproximado: R$ 75.000,00 
– Encargos sobre folha (30%): R$ 45.000,00 
– Impostos e taxas: R$ 300.000,00 
– Aluguel e despesas administrativas: R$ 300.000,00 
1 ELEKTRO NORMA TÉCNICA NTU apud ABIEF, 2004 
2 PERRY apud ABIEF, 2004 
FONTE: ABIEF, 2004 
 

Estimativa do conteúdo energético do resíduo sólido coletado 
 
TABELA E.13 – ESTIMATIVA DO CONTEÚDO ENERGÉTICO DO RESÍDUO SÓLIDO COLETADO 

 Componente1,2 Unidade1 Valor 
bruto1 

Valor 
energético 

(J/g) 
Valor 

Bruto (J) 
      

1. Papel e papelão J 4,61E+14 - 4,61E+14 
2. Aparas diversas (jardinagem, etc.) J 1,73E+14 - 1,73E+14 
3. Plásticos g 5,38E+09 8,18E+043 4,40E+14 

(continua) 
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TABELA E.13 – ESTIMATIVA DO CONTEÚDO ENERGÉTICO DO RESÍDUO SÓLIDO COLETADO 
(conclusão) 

 Componente1,2 Unidade1 Valor 
bruto1 

Valor 
energético 

(J/g) 
Valor 

Bruto (J) 
      

4. Metais g 4,30E+09 8,00E+044 3,44E+14 
5. Madeira J 8,29E+13 - 8,29E+13 
6. Alimentos J 7,94E+13 - 7,94E+13 

 Total conteúdo energético bruto (anual) J  - 1,58E+15 
7. Massa de resíduo sólido coletado g   5,99E+10 

 Estimativa do conteúdo energético J/kg   2,64E+07 
1 Buranhakarn, 1998, pg. 211 
2 Não inclusos resíduos de vidro e outros resíduos 
3 Boustead e Hancock, 1979, utilizou-se o valor para o polietileno 
4 Smil et al., 1991 apud Cavalett, 2008, pg. 146 
 

 

E.2 DADOS BRUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO EMERGÉTICA E ANÁLISE 

ENERGÉTICA 
 
As considerações da seção E.1 são agora utilizadas para obter os dados brutos necessários para 

converter os fluxos em energia, massa ou unidade monetária. Os resultados são expostos nas 

tabelas E.14 para a avaliação emergética e E.15 para a análise energética. Estas tabelas estão 

subdivididas em duas seções para abranger as rotas petroquímica (tabelas E.14a e E.15a) e 

alcoolquímica (tabelas E.14b e E.15b). Para estes cálculos foram utilizadas as intensidades 

emergéticas e energéticas apresentadas na seção E.3 e a memória de cálculo da seção E.4, que se 

refere às notas da coluna 1 das tabelas E.14 e E.15. 
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TABELA E.14a – DADOS BRUTOS PARA AVALIAÇÃO EMERGÉTICA – ROTA PETROQUÍMICA 

 Recurso %R Unidade por UF1 

ETAPAS/SUBSISTEMAS – ROTA PETROQUÍMICA2 

Etileno 
Petroquímica3,4 

Polietileno 
Petroquímica3,4,5 

Polietileno 
Petroquímica3,4,6 

Transformação e 
conversão4,7 

Envase e 
distribuição8 

Consumo e 
descarte8 

Pós-consumo: 
Coleta e 

Reciclagem9,10 
Total 

            
1 Sol 100,0% kWh.m-2.ano-1        0,00E+00 
2 Chuva 100,0% m3.m-2.ano-1        0,00E+00 
3 Água (fertirrigação) 100,0% kg.ha-1.ano-1        0,00E+00 
4 Água (rio/canal) 100,0% kg.kg-1.ano-1 9,46E-01 1,91E+00 9,68E-01 8,68E+00    1,35E+01 
5 Água (captação rio) 100,0% kg.kg-1.ano-1        0,00E+00 
6 Água (rede pública)11 50,0% kg.kg-1.ano-1 4,06E-01 1,03E+00 6,23E-01 9,68E-01   4,44E-01 3,71E+00 
7 Água (mar) 100,0% kg.kg-1.ano-1 2,17E+00 1,14E+01 9,19E+00 9,69E-01    2,56E+01 
8 Água (poço) 100,0% kg.kg-1.ano-1 1,16E-01 9,52E-02 9,52E-01 3,03E-01    1,58E+00 
9 Água (s/especificação)11 50,0% kg.kg-1.ano-1 2,51E+01 1,79E+01 0,00E+00 1,75E+04    1,89E+04 

10 Perda de solo 0,0% t.ha-1.ano-1        0,00E+00 
11 Mudas 40,0% t.ha-1.ano-1        0,00E+00 
12 Corretivos 0,0% kg.ha-1.ano-1        0,00E+00 
13 Nitrogênio 0,0% kg.ha-1.ano-1 7,19E-02 1,69E-01 7,19E-02     3,38E-01 
14 Fósforo 0,0% kg.ha-1.ano-1        0,00E+00 
15 Potássio 0,0% kg.ha-1.ano-1        0,00E+00 
16 Herbicidas 0,0% kg.ha-1.ano-1        0,00E+00 
17 Petróleo cru 0,0% kg.kg-1.ano-1 9,27E-01 9,07E-01 1,98E-02     2,00E+00 
18 Gás natural 0,0% kg.kg-1.ano-1 4,59E-01 5,84E-01 4,59E-01     1,62E+00 
19 Carvão 0,0% kg.kg-1.ano-1 4,08E-02 1,02E-01 4,07E-02     1,98E-01 
20 Carvão metalúrgico 0,0% kg.kg-1.ano-1 8,25E-05 7,02E-05 1,24E-05     1,78E-04 
21 Turfa 100,0% kg.kg-1.ano-1 3,43E-03 1,91E-03 3,43E-04     6,15E-03 
22 Ar 0,0% kg.kg-1.ano-1 4,01E-01 2,58E-01 1,42E-01     8,65E-01 
23 Biomassa (turfa) 100,0% kg.kg-1.ano-1 5,80E-03 1,56E-02 5,80E-03     2,94E-02 
24 Ferro 0,0% kg.kg-1.ano-1 2,05E-03 1,74E-04 3,05E-05     2,43E-03 
25 Carbonato de cálcio 0,0% kg.kg-1.ano-1 1,99E-03 1,33E-04 6,59E-05     2,36E-03 
26 Cloreto de sódio 0,0% kg.kg-1.ano-1 4,92E-03 3,51E-04 1,41E-04     5,85E-03 
27 Eletricidade12 85,6% J.kg-1.ano-1 3,53E+06 8,98E+06 5,45E+06 8,03E+06   1,76E+06 2,98E+07 
28 Combustível fóssil 0,0% J.kg-1.ano-1 4,10E-05 3,98E+07 4,45E+05 3,24E+06   2,67E+03 4,70E+07 
29 Outros combustíveis 0,0% J.kg-1.ano-1 2,14E-05 2,79E+07 6,53E+06 1,87E+07   1,17E+05 5,74E+07 
30 Diesel (agrícola) 0,0% J.ha-1.ano-1        0,00E+00 
31 Diesel (geral) 0,0% kg.kg-1.ano-1     3,04E-03 1,25E-05 3,36E+05 3,36E+05 
32 Aço (empreend. agrícola) 0,0% kg.ha-1.ano-1        0,00E+00 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% kg.kg-1.ano-1 1,99E-04 1,99E-03 1,99E-04 3,99E-05   6,77E-01 6,79E-01 
34 Pneus (uso agrícola) 0,0% kg.ha-1.ano-1        0,00E+00 
35 Pneus (uso geral) 0,0% kg.kg-1.ano-1        0,00E+00 
36 Insumos industriais 0,0% kg.ha-1.ano-1        0,00E+00 
37 Etanol (saída produção) 32,1% L.ha-1.ano-1        0,00E+00 
38 Etanol (insumo) 32,1% kg.kg-1.ano-1        0,00E+00 
39 Etileno (saída produção) 34,6% kg.kg-1.ano-1        0,00E+00 
40 Etileno (insumo) 34,6% kg.kg-1.ano-1   1,00E+00     1,08E+00 
41 Polietileno (saída produção) 30,3% kg.kg-1.ano-1       1,00E+00 1,00E+00 

(continnua) 
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TABELA E.14a – DADOS BRUTOS PARA AVALIAÇÃO EMERGÉTICA – ROTA PETROQUÍMICA (conclusão) 

 Recurso %R Unidade por 
UF1 

ETAPAS/SUBSISTEMAS - ROTA PETROQUÍMICA2 

Etileno 
Petroquímica3,4 

Polietileno 
Petroquímica3,4,5

7 

Polietileno 
Petroquímica3,4,6 

Transformação e 
conversão4,7 

Envase e 
distribuição8 

Consumo e 
descarte8 

Pós-consumo: 
Coleta e 

Reciclagem9,10 
Total 

            
42 Polietileno (insumo) 30,3% kg.kg-1.ano-1    1,00E+00    1,08E+00 
43 Coleta no meio-fio (curb side)9,10 50,0% kg.kg-1.ano-1       1,08E+00 1,08E+00 
44 Diesel (coleta) 0,0% J.kg-1.ano-1       4,22E-02 4,22E-02 
45 Hidróxido de sódio 0,0% kg.kg-1.ano-1       2,70E-04 2,70E-04 
46 Anti-espumante 0,0% kg.kg-1.ano-1       1,52E-03 1,52E-03 
47 Umidificante 0,0% kg.kg-1.ano-1       5,70E-04 5,70E-04 
48 Surfactante 0,0% kg.kg-1.ano-1       7,70E-04 7,70E-04 
49 Limpador alcalino 0,0% kg.kg-1.ano-1       6,00E-05 6,00E-05 
50 Infraestrutura Industrial 0,0% U$.ha-1.ano-1        0,00E+00 
51 Mão de obra agrícola fixa 38,0% hom.ha-1.ano-1        0,00E+00 
52 Mão de obra agrícola temporária 38,0% hom.ha-1.ano-1        0,00E+00 
53 Mão de obra transp. agrícola 38,0% hom.ha-1.ano-1        0,00E+00 
54 Mão de obra industrial13 38,0% U$.kg-1.ano-1 0,56000  0,56000  0,56000  0,56000    0,27675 2,70E+00 
55 Desp. administrativas (agrícola) 0,0% U$.ha-1.ano-1        0,00E+00 
56 Desp. administrativas (industrial) 0,0% U$.kg-1.ano-1 0,02799  0,02799  0,02799  0,02799    0,30750  4,28E-01 
57 Impostos e taxas (agrícola) 0,0% U$.ha-1.ano-1        0,00E+00 
58 Impostos e taxas (industrial) 0,0% U$.kg-1.ano-1 0,02488  0,02488  0,02488  0,02488    0,30750  4,15E-01 

1 UF – Unidade Funcional: kg do produto. A coluna total é ajustada para a saída de 1 kg de produto 
2 Dados compilados na seção E.1. Os recursos dos subsistemas são ajustados para obter na saída 1,08 kg de polietileno coletado para produzir 1kg de reciclado 
3 PlasticsEurope, 2011A para energia, matérias primas e materiais 
4 Bastianoni et al., 2009 para despesas e taxas 
5 Polietileno obtido a partir do petróleo e do gás natural 
6 Polietileno obtido a partir do etileno 
7 PlasticsEurope, 2010B para energia, matérias primas e materiais 
8 Somente transporte 
9 Buranakarn, 1998 
10 Franklin Associates, 2010 
11 Estimativa do autor para %R 
12 MME, 2011, BEN - Balanço Energético Nacional 2011, ano base 2010pg. 16: hidrogeração (74,0%), biomassa (4,7%), eólica 0,4%), importação (6,5%). Total (85,6%) considerados como fonte renovável de energia 
13 ABIPLAST, 2010, ABIQUIM, 2010: ver demonstrativo no apêndice E, seção E.1 
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TABELA E.14b – DADOS BRUTOS PARA AVALIAÇÃO EMERGÉTICA – ROTA ALCOOLQUÍMICA 

 Recurso %R Unidade por 
UF1,2 

ETAPAS/SUBSISTEMAS - ROTA ÁLCOOLQUÍMICA3,4 

Etanol 
Agrícola5 

Etileno 
Alcoolquímica6,7,8 

Polietileno 
Álcoolquímica7,8 

Transformação e 
conversão8,9 

Envase e 
distribuição10 

Consumo 
e 

descarte10 

Pós-consumo: 
Coleta e 

Reciclagem11,12 
Total 

            
1 Sol 100,0% kWh.m-2.ano-1 1727       3,34E-01 
2 Chuva 100,0% m3.m-2.ano-1 1,66       3,21E-04 
3 Água (fertirrigação) 100,0% kg.ha-1.ano-1 500       9,66E-02 
4 Água (rio/canal) 100,0% kg.kg-1.ano-1  9,46E-01 9,68E-01 8,68E+00    1,14E+01 
5 Água (captação rio) 100,0% kg.TC-1.ano-1 1500       2,90E-07 
6 Água (rede pública)13 50,0% kg.kg-1.ano-1  4,06E-01 6,23E-01 9,68E-01   4,44E-01 2,60E+00 
7 Água (mar) 100,0% kg.kg-1.ano-1  2,17E+00 9,19E+00 9,69E-01    1,33E+01 
8 Água (poço) 100,0% kg.kg-1.ano-1  1,16E-01 9,52E-01 3,03E-01    1,48E+00 
9 Água (s/especificação)13 50,0% kg.kg-1.ano-1  2,51E+01 0,00E+00 1,75E+04    1,89E+04 

10 Perda de solo 0,0% t.ha-1.ano-1 11,9       2,30E-03 
11 Mudas 40,0% t.ha-1.ano-1 14       2,70E-03 
12 Corretivos 0,0% kg.ha-1.ano-1 400       7,73E-02 
13 Nitrogênio 0,0% kg.ha-1.ano-1 16 7,19E-02 7,19E-02     1,58E-01 
14 Fósforo 0,0% kg.ha-1.ano-1 98       1,89E-02 
15 Potássio 0,0% kg.ha-1.ano-1 21       4,06E-03 
16 Herbicidas 0,0% kg.ha-1.ano-1 45       8,69E-03 
17 Petróleo cru 0,0% kg.kg-1.ano-1        0,00E+00 
18 Gás natural 0,0% kg.kg-1.ano-1        0,00E+00 
19 Carvão 0,0% kg.kg-1.ano-1   4,07E-02     4,40E-02 
20 Carvão metalúrgico 0,0% kg.kg-1.ano-1   1,24E-05     1,34E-05 
21 Turfa 100,0% kg.kg-1.ano-1   3,43E-04     3,70E-04 
22 Ar 0,0% kg.kg-1.ano-1  4,01E-01 1,42E-01     5,86E-01 
23 Biomassa (turfa) 100,0% kg.kg-1.ano-1  5,80E-03 5,80E-03     1,25E-02 
24 Ferro 0,0% kg.kg-1.ano-1  2,05E-04 3,05E-05     2,54E-04 
25 Carbonato de cálcio 0,0% kg.kg-1.ano-1  1,99E-04 6,59E-05     2,86E-04 
26 Cloreto de sódio 0,0% kg.kg-1.ano-1  4,92E-04 1,41E-04     6,84E-04 
27 Eletricidade14 85,6% J.kg-1.ano-1  3,53E+06 5,45E+06 8,03E+06   1,76E+06 2,01E+07 
28 Combustível fóssil 0,0% J.kg-1.ano-1  4,10E+07 4,45E+05 3,24E+06   2,67E+03 4,83E+07 
29 Outros combustíveis 0,0% J.kg-1.ano-1  2,14E+07 6,53E+06 1,87E+07   1,17E+05 5,04E+07 
30 Diesel (agrícola) 0,0% J.ha-1.ano-1 313,70304       6,06E-02 
31 Diesel (geral) 0,0% kg.kg-1.ano-1     3,04E-03 1,25E-05 3,36E+05 3,36E+05 
32 Aço (empreend. agrícola) 0,0% kg.ha-1.ano-1 15,95352       3,08E-03 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% kg.kg-1.ano-1  1,99E-04 1,99E-04 3,99E-05   6,77E-01 6,77E-01 
34 Pneus (uso agrícola) 0,0% kg.ha-1.ano-1 3,94176       7,62E-04 
35 Pneus (uso geral) 0,0% kg.kg-1.ano-1        0,00E+00 
36 Insumos industriais 0,0% kg.ha-1.ano-1 1,17       2,26E-04 
37 Etanol (saída produção) 32,1% L.ha-1.ano-1 6560       1,27E+00 
38 Etanol (insumo)15 32,1% L.kg-1.ano-1  1,27E+00      1,37E+00 
39 Etileno (saída produção) 43,8% kg.kg-1.ano-1        0,00E+00 
40 Etileno (insumo) 43,8% kg.kg-1.ano-1   1,00E+00     1,08E+00 
41 Polietileno (saída produção) 39,6% kg.kg-1.ano-1       1,00E+00 1,00E+00 

(continua) 
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TABELA E.14b – DADOS BRUTOS PARA AVALIAÇÃO EMERGÉTICA – ROTA ALCOOLQUÍMICA (conclusão) 

 Recurso %R Unidade por 
UF1,2 

ETAPAS/SUBSSISTEMAS - ROTA ÁLCOOLQUÍMICA3,4 

Etanol 
Agrícola5 

Etileno 
Alcoolquímica6,7,8 

Polietileno 
Álcoolquímica7,8 

Transformação e 
conversão8,9 

Envase e 
distribuição10 

Consumo e 
descarte10 

Pós-consumo: 
Coleta e 

Reciclagem11,12 
Total 

            
42 Polietileno (insumo) 39,6% kg.kg-1.ano-1    1,00E+00    1,08E+00 
43 Coleta no meio-fio (curb side)11,12 50,0% kg.kg-1.ano-1       1,08E+00 1,08E+00 
44 Diesel (coleta) 0,0% J.kg-1.ano-1       4,22E-02 4,22E-02 
45 Hidróxido de sódio 0,0% kg.kg-1.ano-1       2,70E-04 2,70E-04 
46 Anti-espumante 0,0% kg.kg-1.ano-1       1,52E-03 1,52E-03 
47 Umidificante 0,0% kg.kg-1.ano-1       5,70E-04 5,70E-04 
48 Surfactante 0,0% kg.kg-1.ano-1       7,70E-04 7,70E-04 
49 Limpador alcalino 0,0% kg.kg-1.ano-1       6,00E-05 6,00E-05 
50 Infraestrutura Industrial 0,0% U$.ha-1.ano-1 0,231       4,46E-05 
51 Mão de obra agrícola fixa 38,0% hom.ha-1.ano-1 6,256       1,21E-03 
52 Mão de obra agrícola temporária 38,0% hom.ha-1.ano-1 10,504       2,03E-03 
53 Mão de obra transp. agrícola 38,0% hom.ha-1.ano-1 0,882       1,70E-04 
54 Mão de obra industrial16 38,0% U$.kg-1.ano-1  0,56000  0,56000  0,56000    0,27675 2,09E+00 
55 Desp. administrativas (agrícola) 0,0% U$.ha-1.ano-1 195,00       3,77E-02 
56 Desp. administrativas (industrial) 0,0% U$.kg-1.ano-1  0,02799  0,02799  0,02799    0,30750  3,98E-01 
57 Impostos e taxas (agrícola) 0,0% U$.ha-1.ano-1 178,21       3,44E-02 
58 Impostos e taxas (industrial) 0,0% U$.kg-1.ano-1   0,02488  0,02488  0,02488    0,30750  3,88E-01 

1 UF – Unidade Funcional. etapa agrícola: L de etanol, demais etapas: kg do produto na saída. A coluna total é ajustada para a saída de 1 kg de produto 
2.TC – Tonelada de cana esmagada 
3 Dados compilados na seção E.1. Os recursos dos subsistemas são ajustados para obter na saída 1,08 kg de polietileno coletado para produzir 1kg de reciclado através da multiplicação por 1,08 
4 Os recursos da etapa agrícola são ajustados para a saída de 1,27 L de álcool, equivalente a 1kg de álcool através da divisão pela produção anual de 6560 L/ha.a e pela densidade 0,789 kg/L 
5 Pereira, 2008 
6 Cada unidade de etanol gera uma unidade de etileno conforme BRASKEM, 2011 
7 PlasticsEurope, 2011A, para energia, matérias primas e materiais, exceto etanol 
8 Bastianoni et. al., 2009, para despesas e taxas 
9 PlasticsEurope, 2010B, para energia, matérias primas e materiais 
10 Somente transporte 
11 Buranakarn, 1998 
12 Franklin Associate, 2010 
13 Estimativa do autor para %R 
14 MME, 2011, BEN – Balanço Energético Nacional, 2011, ano base 2010, pg. 16: hidrogeração (74,0%), biomassa (4,7%), eólica (0,4%), importação (6,5%). Total: 85,6% considerados como fonte renovável de energia 
15 Conversão para massa (d=0,789 kg/L). 1,27 L tem massa de 1 kg 
16 ABIPLAST, 2010, ABIQUIM, 2010: ver demonstrativo na seção E.1 
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TABELA E.15a – DADOS BRUTOS PARA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES – ROTA PETROQUÍMICA 

 Recurso %R Unidade por 
UF1 

ETAPAS/SUBSISTEMAS - ROTA PETROQUÍMICA2 

Etileno 
Petroquímica6 

Polietileno 
Petroquímica6,7,8 

Polietileno 
Petroquímica6,7,9 

Transformação e 
conversão6,7 

Envase e 
distribuição10 

Consumo e 
descarte10 

Pós-consumo: 
Coleta e 

Reciclagem11,12 
Total14 

            
1 Sol 100,0% kWh.m-2.ano-1 - - - - - - - 0,00E+00 
2 Chuva 100,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
3 Água (fertirrigação) 100,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
4 Água (rio/canal) 100,0% kg 1,02E+00 1,11E+00 9,06E-02 1,05E+01 - - - 1,16E+01 
5 Água (captação rio) 100,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
6 Água (rede pública) 50,0% kg 4,39E-01 2,07E+00 1,81E-01 1,11E+01 - - 4,44E-01 1,21E+01 
7 Água (mar) 100,0% kg 2,35E+00 1,23E+01 8,41E-01 1,13E+00 - - - 4,31E+00 
8 Água (poço) 100,0% kg 1,25E-07 1,03E-01 5,80E-03 5,21E-01 - - - 5,26E-01 
9 Água (s/especificação) 50,0% kg 2,71E+01 1,93E+01 2,82E+00 1,93E+04 - - - 1,93E+04 

10 Perda de solo 0,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
11 Mudas 40,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
12 Corretivos 0,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
13 Nitrogênio 0,0% kg 7,76E-02 1,83E-01 7,77E-02 - - - - 1,55E-01 
14 Fósforo 0,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
15 Potássio 0,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
16 Herbicidas 0,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
17 Petróleo cru 0,0% kg 1,00E+00 9,80E-01 2,14E-02 - - - - 1,02E+00 
18 Gás natural 0,0% kg 4,95E-01 6,31E-01 4,96E-01 - - - - 9,91E-01 
19 Carvão 0,0% kg 4,40E-02 1,10E-01 4,40E-02 - - - - 8,80E-02 
20 Carvão metalúrgico 0,0% kg 8,91E-05 7,58E-05 1,34E-05 - - - - 1,02E-04 
21 Turfa 100,0% kg 3,71E-03 2,07E-03 3,70E-04 - - - - 4,08E-03 
22 Ar 0,0% kg 4,33E-01 2,79E-01 1,53E-01 - - - - 5,86E-01 
23 Biomassa (turfa) 100,0% kg 6,26E-03 1,69E-02 6,26E-03 - - - - 1,25E-02 
24 Ferro 0,0% kg 2,21E-04 1,88E-04 3,28E-05 - - - - 2,54E-04 
25 Carbonato de cálcio 0,0% kg 2,15E-04 1,44E-04 7,12E-05 - - - - 2,86E-04 
26 Cloreto de sódio 0,0% kg 5,32E-04 3,79E-04 1,52E-04 - - - - 6,84E-04 
27 Eletricidade11 85,6% J 2,06E+07 2,39E+07 3,88E+06 9,34E+06 - - 5,43E+05 3,44E+07 

 Processo - J 3,79E+06 6,53E+06 1,28E+06 9,34E+06 - - 5,43E+05 1,50E+07 

 Produção e distribuição - J 1,43E+07 1,59E+07 2,49E+06 - - - - 1,68E+07 

 Transporte - J 2,51E+06 1,53E+06 1,03E+05 - - - - 2,61E+06 
28 Combustível fóssil 0,0% J 2,54E+07 2,95E+07 4,78E+06 1,15E+07 - - 6,70E+05 4,24E+07 

 Processo - J 2,52E+07 2,93E+07 3,78E+06 1,15E+07 - - 6,70E+05 4,12E+07 

 Produção e distribuição - J 1,05E+05 1,81E+05 8,08E+05 - - - - 9,12E+05 

 Transporte - J 5,38E+04 7,81E+04 1,96E+05 - - - - 2,50E+05 
29 Outros combustíveis 0,0% J 2,53E+07 2,94E+07 4,76E+06 1,15E+07 - - 6,67E+05 4,22E+07 

 Processo - J 2,50E+07 2,91E+07 4,71E+06 1,15E+07 - - 6,67E+05 4,19E+07 

 Produção e distribuição - J 2,45E+05 2,78E+05 4,14E+04 - - - - 2,87E+05 

 Transporte - J 1,19E+04 2,30E+04 8,58E+03 - - - - 2,05E+04 
30 Diesel (agrícola) 0,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
31 Diesel (geral) 0,0% kg - - - - 3,28E-03 1,35E-05  3,29E-03 

(continua) 
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TABELA E.15a – DADOS BRUTOS PARA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES – ROTA PETROQUÍMICA (conclusão) 

 Recurso %R Unidade por 
UF1 

ETAPAS/SUBSISTEMAS - ROTA PETROQUÍMICA2 

Etileno 
Petroquímica3,4 

Polietileno 
Petroquímica3,4,5 

Polietileno 
Petroquímica3,4,6 

Transformação e 
conversão4,7 

Envase e 
distribuição8 

Consumo e 
descarte8 

Pós-consumo: 
Coleta e 

Reciclagem9,10 
Total 

            
32 Aço (empreend. agrícola) 0,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% kg 2,33E-04 2,15E-03 2,15E-04 4,31E-05 - - 6,77E-01 6,77E-01 
34 Pneus (uso agrícola) 0,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
35 Pneus (uso geral) 0,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
36 Insumos industriais 0,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
37 Etanol (saída produção) 32,1% kg - - - - - - - 0,00E+00 
38 Etanol (insumo) 32,1% kg - - - - - - - 0,00E+00 
39 Etileno (saída produção) 34,6% kg 1,08E+00 - - - - - - 1,08E+00 
40 Etileno (insumo) 34,6% kg - - 1,08E+00 - - - - 1,08E+00 
41 Polietileno (saída produção) 30,3% kg - - 1,08E+00 - - - 1,00E+00 1,00E+00 
42 Polietileno (insumo) 30,3% kg - - - 1,08E+00 - - - 1,08E+00 
43 Coleta no meio-fio (curb side)9,10 50,0% kg - - - - - - 1,08E+00 1,08E+00 
44 Diesel (coleta) 0,0% kg - - - - - - 2,30E-02 2,30E-02 
45 Hidróxido de sódio 0,0% kg - - - - - - 2,70E-04 2,70E-04 
46 Anti-espumante 0,0% kg - - - - - - 1,52E-03 1,52E-03 
47 Umidificante 0,0% kg - - - - - - 5,70E-04 5,70E-04 
48 Surfactante 0,0% kg - - - - - - 7,70E-04 7,70E-04 
49 Limpador alcalino 0,0% kg - - - - - - 6,00E-05 6,00E-05 
50 Infraestrutura Industrial 0,0% U$ - - - - - - - 0,00E+00 
51 Mão de obra agrícola fixa 38,0% H - - - - - - - 0,00E+00 
52 Mão de obra agrícola temporária 38,0% H - - - - - - - 0,00E+00 
53 Mão de obra transp. agricícola 38,0% H - - - - - - - 0,00E+00 
54 Mão de obra industrial12 38,0% U$ 0,60480 0,60480 0,60480 0,60480 - - 0,27675 2,09E+00 
55 Desp. administrativas (agrícola) 0,0% U$ - - - - - - - 0,00E+00 
56 Desp. Administrativas( industrial) 0,0% U$ 0,03023 0,03023 0,03023 0,03023 - - 0,30750 3,98E-01 
57 Impostos e taxas (agrícola) 0,0% U$ - - - - - - - 0,00E+00 
58 Impostos e taxas (industrial) 0,0% U$ 0,02687 0,02687 0,02687 0,02687 - - 0,30750 3,88E-01 

1 UF Unidade Fucional: kg do produto. A coluna total é ajustada para a saída de 1 kg de produto 
2 Dados compilados na seção E.1. Os recursos dos subsistemas são ajustados para obter na saída 1,08 kg de polietileno coletado para produzir 1kg de reciclado 
3 PlasticsEurope, 2011A, para energia, matérias primas e materiais 
4 Bastianoni et al., 2009, para despesas e taxas 
5 Polietileno obtido a partir do petróleo e do gás natural 
6 Polietileno obtido a partir do etileno 
7 PlasticsEurope, 2010B, para energia, matérias primas e materiais 
8 Somente transporte 
9 Buranakarn, 1998 
10 Franklin Associates, 2010. Para o diesel na coleta utiliza-se a tabela 2.10, pg. 2.17. Transporte de material coletado: 2,76 gal (3,875L/gal) para 1000 libras de resina reciclada. 1 libra = 0,454kg 
11 MME, 2011, BEN – Balanço Energético Nacional, 2011, ano base 2010, pg. 16: hidrogeração (74,0%), biomassa (4,7%), eólica (0,4%), importação (6,5%). Total: 85,6% considerados como fonte renovável de energia 
12 ABIPLAST, 2010, ABIQUIM, 2010: ver demonstrativo na seção E.1 
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TABELA E.15b – DADOS BRUTOS PARA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES – ROTA ALCOOLQUÍMICA 

 Recurso %R Unidade por 
UF1 

ETAPAS/SUBSISTEMAS - ROTA ÁLCOOLQUÍMICA2,3 

Etanol 
Agrícola4 

Etileno 
Alcoolquímica5,6,7 

Polietileno 
Álcoolquímica6,7 

Transformação 
e conversão7,8 

Envase e 
distribuição9 

Consumo 
e descarte9 

Pós-consumo: 
Coleta e 

Reciclagem10,11 
Total 

            
1 Sol 100,0% kWh.m-2.ano-1 3,60E-01 - - - - - - 3,60E-01 
2 Chuva 100,0% kg 3,46E+03 - - - - - - 3,46E+03 
3 Água (fertirrigação) 100,0% kg 1,04E-01 - - - - - - 1,04E-01 
4 Água (rio/canal) 100,0% kg - 1,02E+00 9,06E-02 1,05E+01 - - - 1,16E+01 
5 Água (captação rio) 100,0% kg 2,50E+02 - - - - - - 2,50E+02 
6 Água (rede pública) 50,0% kg - 4,39E-01 1,81E-01 1,11E+01 - - 4,44E-01 1,21E+01 
7 Água (mar) 100,0% kg - 2,35E+00 8,41E-01 1,13E+00 - - - 4,31E+00 
8 Água (poço) 100,0% kg - 1,25E-07 5,80E-03 5,21E-01 - - - 5,26E-01 
9 Água (s/especificação) 50,0% kg - 2,71E+01 2,82E+00 1,93E+04 - - - 1,93E+04 

10 Perda de solo 0,0% kg 2,48E+00 - - - - - - 2,48E+00 
11 Mudas 40,0% kg 5,84E-01 - - - - - - 5,84E-01 
12 Corretivos 0,0% kg 1,67E-02 - - - - - - 1,67E-02 
13 Nitrogênio 0,0% kg 3,34E-03 7,77E-02 7,77E-02 - - - - 1,59E-01 
14 Fósforo 0,0% kg 2,04E-02 - - - - - - 2,04E-02 
15 Potássio 0,0% kg 4,38E-03 - - - - - - 4,38E-03 
16 Herbicidas 0,0% kg 9,39E-03 - - - - - - 9,39E-03 
17 Petróleo cru 0,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
18 Gás natural 0,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
19 Carvão 0,0% kg - - 4,40E-02 - - - - 4,40E-02 
20 Carvão metalúrgico 0,0% kg - - 1,34E-05 - - - - 1,34E-05 
21 Turfa 100,0% kg - - 3,70E-04 - - - - 3,70E-04 
22 Ar 0,0% kg - 4,33E-01 1,53E-01 - - - - 5,86E-01 
23 Biomassa (turfa) 100,0% kg - 6,26E-03 6,26E-03 - - - - 1,25E-02 
24 Ferro 0,0% kg - 2,21E-04 3,29E-05 - - - - 2,54E-04 
25 Carbonato de cálcio 0,0% kg - 2,15E-04 7,12E-05 - - - - 2,86E-04 
26 Cloreto de sódio 0,0% kg - 5,32E-04 1,52E-04 - - - - 6,84E-04 
27 Eletricidade12 85,6% J - 2,06E+07 3,88E+06 9,34E+06 - - 5,43E+05 3,44E+07 

 Processo - J - 3,79E+06 1,28E+06 9,34E+06 - - 5,43E+05 1,50E+07 

 Produção e distribuição - J - 1,43E+07 2,49E+06 - - - - 1,68E+07 

 Transporte - J - 2,51E+06 1,03E+05 - - - - 2,61E+06 
28 Combustível fóssil 0,0% J - 2,54E+07 4,78E+06 1,15E+07 - - 6,70E+05 4,24E+07 

 Processo - J - 2,52E+07 3,78E+06 1,15E+07 - - 6,70E+05 4,12E+07 

 Produção e distribuição - J - 1,05E+05 8,08E+05 - - - - 9,12E+05 

 Transporte - J - 5,38E+04 1,96E+05 - - - - 2,50E+05 
29 Outros combustíveis 0,0% J - 2,53E+07 4,76E+06 1,15E+07 - - 6,67E+05 4,22E+07 

 Processo - J - 2,50E+07 4,71E+06 1,15E+07 - - 6,67E+05 4,19E+07 

 Produção e distribuição - J - 2,45E+05 4,14E+04 - - - - 2,87E+05 

 Transporte - J - 1,19E+04 8,58E+03 - - - - 2,05E+04 
30 Diesel (agrícola) 0,0% kg 3,48E-02 - - - - - - 3,48E-02 
31 Diesel (geral) 0,0% kg - - - - 3,28E-03 1,35E-05 - 3,29E-03 

(continua) 
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TABELA E.15b – DADOS BRUTOS PARA ANÁLISE DE ENERGIA, MATERIAIS E EMISSÕES – ROTA ALCOOLQUÍMICA (conclusão) 

 Recurso %R Unidade 
por UF1 

ETAPAS/SUBSISTEMAS - ROTA ÁLCOOLQUÍMICA2,3 

Etanol 
Agrícola4 

Etileno 
Alcoolquímica5,6,7 

Polietileno 
Álcoolquímica6,7 

Transformação 
e conversão7,8 

Envase e 
distribuição9 

Consumo 
e descarte9 

Pós-consumo: 
Coleta e 

Reciclagem10,11 
Total 

                       
32 Aço (empreend. agrícola) 0,0% kg 3,33E-03 - - - - - - 3,33E-03 
33 Aço (empreend. industrial) 0,0% kg - 2,15E-04 2,15E-04 4,31E-05 - - 6,77E-01 6,77E-01 
34 Pneus (uso agrícola) 0,0% kg 8,22E-04 - - - - - - 8,22E-04 
35 Pneus (uso geral) 0,0% kg - - - - - - - 0,00E+00 
36 Insumos industriais 0,0% kg 1,94E-02 - - - - - - 1,94E-02 
37 Etanol (saída produção) 32,1% kg 1,37E+00 - - - - - - 1,37E+00 
38 Etanol (insumo)13 32,1% kg - 1,37E+00 - - - - - 1,37E+00 
39 Etileno (saída produção) 43,8% kg - 1,08E+00 - - - - - 1,08E+00 
40 Etileno (insumo) 43,8% kg - - 1,08E+00 - - - - 1,08E+00 
41 Polietileno (saída produção) 39,6% kg - - 1,08E+00 - - - 1,00E+00 1,00E+00 
42 Polietileno (insumo) 39,6% kg - - - 1,08E+00 - -  1,08E+00 
43 Coleta no meio-fio (curb side)10,11 50,0% kg - - - - - - 1,08E+00 1,08E+00 
44 Diesel (coleta)11 0,0% J - - - - - - 2,30E-02 3,36E+05 
45 Hidróxido de sódio 0,0% kg - - - - - - 2,70E-04 2,70E-04 
46 Anti-espumante 0,0% kg - - - - - - 1,52E-03 1,52E-03 
47 Umidificante 0,0% kg - - - - - - 5,70E-04 5,70E-04 
48 Surfactante 0,0% kg - - - - - - 7,70E-04 7,70E-04 
49 Limpador alcalino 0,0% kg - - - - - - 6,00E-05 6,00E-05 
50 Infraestrutura Industrial 0,0% U$ 4,82E-05 - - - - - - 4,82E-05 
51 Mão de obra agrícola fixa 38,0% H 1,31E-03 - - - - - - 1,31E-03 
52 Mão de obra agrícola temporária 38,0% H 2,19E-03 - - - - - - 2,19E-03 
53 Mão de obra transp. agrícola 38,0% H 1,84E-04 - - - - - - 1,84E-04 
54 Mão de obra industrial14 38,0% U$ - 0,60480 0,60480 0,60480 - - 0,27675 2,09E+00 
55 Desp. administrativas (agrícola) 0,0% U$ 4,07E-02 - - - - - - 4,07E-02 
56 Desp. administrativas (industrial) 0,0% U$ - 0,03023 0,03023 0,03023 - - 0,30750 3,98E-01 
57 Impostos e taxas (agrícola) 0,0% U$ 3,72E-02 - - - - - - 3,72E-02 
58 Impostos e taxas (industrial) 0,0% U$ - 0,02687 0,02687 0,02687 - - 0,30750 3,88E-01 

1 UF - Unidade Funcional: kg do produto na saída. A coluna total é ajustada para a saída de 1 kg de produto. 
2 Dados compilados na seção E.1. Os recursos dos subsistemas são ajustados para obter na saída 1,08 kg de polietileno coletado para produzir 1kg de reciclado através da multiplicação por 1,08 
3 Os recursos da etapa agrícola são ajustados para a saída de 1,27 L de álcool, equivalente a 1kg de álcool através da divisão pela produção anual de 6560 L/ha.a e pela densidade 0,789 kg/L 
4 Pereira, 2008 
5 Cada unidade de etanol gera uma unidade de etileno conforme BRASKEM, 2011 
6 PlasticsEurope, 2011A, para energia, matérias primas e materiais 
7 Bastianoni et. al., 2009, para despesas e taxas. 
8 PlasticsEurope, 2010B, para energia, matérias primas e materiais 
9 Somente transporte 
10 Buranakarn, 1998 
11 Franklin Associates, 2010. Para o diesel na coleta utiliza-se a tabela 2.10, pg. 2.17. Transporte de material coletado: 2,76 gal (3,875L/gal) para 1000 libras de resina reciclada. 1 libra = 0,454kg 
12 MME, 2011, BEN – Balanço Energético Nacional, 2011, ano base 2010, pg. 16: hidrogeração (74,0%), biomassa (4,7%), eólica (0,4%), importação (6,5%). Total: 85,6% considerados como fonte renovável de energia 
13 Conversão para massa (d=0,789 kg/L). 1,27 L tem massa de 1 kg 
14 ABIPLAST, 2010, ABIQUIM, 2010: ver demonstrativo na seção E.1 
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E.3 INTENSIDADES EMERGÉTICAS E ENERGÉTICAS 
 
TABELA E.16 – INTENSIDADES EMERGÉTICAS (Tr) UTILIZADAS NO MEMORIAL DE CÁLCULO 

 Recurso Intensidade 
emergética 

sej/ 
unidade Fonte 

     
1 Sol 1,00E+00 J Odum, 1996 
2 Chuva 3,10E+04 J Odum et al., 2000 
3 Água (fertirrigação) 1,85E+05 J LEIA1, 2006 
4 Água (rio/canal) 6,89E+04 J Brown e Ulgiati, 2004 
5 Água (captação rio) 1,85E+05 J Lanzotti, 2000 
6 Água (rede pública) 1,85E+05 J Assume-se o mesmo valor para captação rio 
7 Água (mar) 6,89E+04 J Assume-se o mesmo valor para rio/canal 
8 Água (poço)2 1,10E+05 J LEIA, 2006 
9 Água (s/especificação)3 1,10E+05 J Assume-se o valor da água subterrânea 

10 Perda de solo 1,24E+05 J Brandt-Williams, 2002 
11 Mudas 7,50E+10 kg Pereira, 2008 
12 Corretivos 2,72E+06 J Brown e Ulgiati, 2004 
13 Nitrogênio 6,38E+12 kg Brown e Ulgiati, 2004 
14 Fósforo 6,55E+12 kg Brown  e Ulgiati, 2004 
15 Potássio 2,92E+12 kg Brandt-Williams, 2002 
16 Herbicidas 2,48E+10 kg Brown e Ulgiati, 2004 
17 Petróleo cru 5,40E+04 J LEIA, 2006 
18 Gás natural 4,80E+04 J Odum, 1996 
19 Carvão 4,00E+04 J Odum, 1996 
20 Carvão metalúrgico 7,80E+04 J LEIA, 2006 
21 Turfa 1,90E+04 J LEIA, 2006 
22 Ar 0,00E+00 kg Não disponível 
23 Biomassa (turfa) 1,90E+04 J LEIA, 2006 
24 Ferro 1,13E+13 kg Brown e Ulgiati, 2004 
25 Carbonato de cálcio 1,00E+12 kg Brandt-Williams, 2002 
26 Cloreto de sódio 1,00E+12 kg Odum, 1996 
27 Eletricidade 2,52E+05 J Brown e Ulgiati, 2004 
28 Combustível fóssil4 9,21E+04 J Bastianoni et al., 2005 
29 Outros combustíveis5 4,80E+04 J Odum, 1996 
30 Diesel (agrícola) 9,21E+04 J Bastianoni et al., 2005 
31 Diesel (geral) 6,60E+04 J LEIA, 2006 
32 Aço (empreend. agrícola) 1,13E+13 kg Brown e Ulgiati, 2004 
33 Aço (empreend. Industrial) 1,13E+13 kg Brown e Ulgiati, 2004 
34 Pneus (uso agrícola) 1,79E+13 kg LEIA, 2006 
35 Pneus (uso geral) 1,79E+13 kg LEIA, 2006 
36 Insumos industriais 3,80E+12 kg LEIA, 2006 
37 Etanol (saída produção) 5,03E+04 L Pereira, 2008 
38 Etanol (insumo) 1,14E+12 kg Pereira, 2008 
39 Etileno (saída produção) 3,11E+12 kg Bastianoni et al., 2009 
40 Etileno (insumo) 3,11E+12 kg Bastianoni et al., 2009 
41 Polietileno (saída produção)6 5,76E+12 kg Buranakarn, 1998, pg. 193 
42 Polietileno (insumo)6 5,76E+12 kg Buranakarn, 1998, pg. 193 
43 Coleta no meio-fio (Curb side)7 5,76E+12 kg Buranakarn, 1998, pg. 193 
44 Diesel (coleta) 6,60E+04 J LEIA, 2006 
45 Hidróxido de sódio8 3,80E+11 kg Cuadra e Rydberg, 20005 
46 Anti-espumante8 3,80E+11 kg Cuadra e Rydberg, 20005 
47 Umidificante8 3,80E+11 kg Cuadra e Rydberg, 20005 
48 Surfactante8 3,80E+11 kg Cuadra e Rydberg, 20005 
49 Limpador alcalino8 3,80E+11 kg Cuadra e Rydberg, 20005 
50 Infraestrutura Industrial 3,70E+12 $ Coelho et al., 2003 
51 Mão de obra agrícola fixa 2,80E+06 J Brown, 2003 
52 Mão de obra agrícola temporária 2,80E+06 J Brown, 2003 
53 Mão de obra transporte 2,80E+06 J Brown, 2003 
54 Mão de obra industrial 3,30E+12 $ Coelho et al., 2003 
55 Despesas administrativas (agrícola) 3,72E+12 $ Coelho et al., 2003 
56 Despesas administrativas (industrial) 3,72E+12 $ Coelho et al., 2003 
57 Impostos e Taxas (agrícola) 3,70E+12 $ Coelho et al., 2003 
58 Impostos e Taxas (industrial) 3,70E+12 $ Coelho et al., 2003 

1 LEIA – Laboratório de Engenharia Ecológica e Informática Aplicada, FEA, UNICAMP 
2 Utiliza-se o valor para água subterrânea 
3 Utiliza-se o valor para água subterrânea 
4 Inclui diesel, gasolina e lubrificantes 
5Utiliza-se o valor para gás natural, que é o mais utilizado na produção do etileno, APME, 2011 
6 Inclui PEAB e PEBD 
7 Coleta no meio-fio sem separação. 
8 Utiliza-se o valor para químicos e fertilizantes 
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TABELA E.17 – INTENSIDADES ENERGÉTICAS E DE MATERIAIS UTILIZADAS NO MEMORIAL DE CÁLCULO 

 Recurso Unidade 
Poder calorí- 
fico superior1 

(J/kg) 

Intensidade 
energética 

(ep)2 

Ref. 
para 
ep 

Unidade 
do ep 

MIF 
Água 

(kg/UN)3 

Ref. 
para 
MIF 

         

1 Sol kWh.m2.ano-1 - -  -   
2 Chuva m3.m-2.ano-1 - -  - 1,00 [i] 
3 Água (fertirrigação) kg.ha-1.ano-1 - 0,000000143 [a] tep/kg 1,00 [i] 
4 Água (rio/canal) kg.kg-1.ano-1 - 0,000000143 [a] tep/kg 1,00 [i] 
5 Água (captação rio) kg.kg-1.ano-1 - 0,000000143 [a] tep/kg 1,00 [i] 
6 Água (rede pública) kg.kg-1.ano-1 - 0,000000143 [a] tep/kg 1,00 [i] 
7 Água (mar) kg.kg-1.ano-1 - 0,000000143 [a] tep/kg 1,00 [i] 
8 Água (poço) kg.kg-1.ano-1 - 0,000000143 [a] tep/kg 1,00 [i] 
9 Água (s/especificação) kg.kg-1.ano-1 - 0,000000143 [a] tep/kg 1,00 [i] 

10 Perda de solo kg.ha-1.ano-1 - -  - 0,30 [i] 
11 Mudas kg.ha-1.ano-1 - -  -  [j] 
12 Corretivos kg.ha-1.ano-1 - 0,0003 [b] tep/kg 9,70 [k] 
13 Nitrogênio kg.ha-1.ano-1 - 0,00175 [b] tep/kg 0,00 [l] 
14 Fósforo kg.ha-1.ano-1 - 0,00032 [c] tep/kg 23,30 [m] 
15 Potássio kg.ha-1.ano-1 - 0,00022 [c] tep/kg 10,60 [m] 
16 Herbicidas kg.ha-1.ano-1 - 0,003 [c] tep/kg 0,00 [l] 
17 Petróleo cru kg.kg-1.ano-1 4,52E+07 0,00100 [b] tep/L 0,02 [n] 
18 Gás natural kg.kg-1.ano-1 5,40E+07 0,00110 [b] tep/kg 0,04 [n] 
19 Carvão kg.kg-1.ano-1 2,10E+07 0,00050 [d] tep/kg 9,70 [o] 
20 Carvão metalúrgico kg.kg-1.ano-1 2,95E+07 0,00070 [d] tep/kg 9,70 [o] 
21 Turfa kg.kg-1.ano-1 1,50E+07 0,00036 [d] tep/kg 9.70 [o] 
22 Ar kg.kg-1.ano-1 - - - -  - 
23 Biomassa (turfa) kg.kg-1.ano-1 1,50E+07 0,00036 [d] tep/kg 9.70 [o] 
24 Ferro mg.kg-1.ano-1 - 0,00002 [b] tep/kg 504,90 [m] 
25 Carbonato de cálcio mg.kg-1.ano-1 - 0,00030 [c] tep/kg 9,70 [m] 
26 Cloreto de sódio mg.kg-1.ano-1 - 0,003 [e] tep/kg 9,70 [k] 
27 Eletricidade4 kWh.kg-1.ano-

1
- 0,25 [c] kgep/kWh 5,86 [p] 

28 Combustível fóssil5 J.kg-1.ano-1 4,45E+07 0,00106 [b] tep/kg 9,70 [o] 
29 Outros combustíveis J.kg-1.ano-1 1,98E+07 0,00047 [b] [f] tep/kg 0,04 [q] 
30 Diesel (agrícola) J.ha-1.ano-1 4,45E+07 0,00106 [b] tep/kg 9,70 [m] 
31 Diesel (geral) J.kg-1.ano-1 4,45E+07 0,00106 [b] tep/kg 9,70 [m] 
32 Aço (empreend. Agrícola) kg.ha-1.ano-1 8,00E+07 0,00191 [g] tep/kg 81,90 [m] 
33 Aço (empreend. Industrial) kg.kg-1.ano-1 8,00E+07 0,00191 [g] tep/kg 81,90 [m] 
34 Pneus (uso agrícola) kg.ha-1.ano-1 - 0,002 [c] tep/kg  [j] 
35 Pneus (uso geral) kg.kg-1.ano-1 - 0,002 [c] tep/kg  [j] 
36 Insumos industriais kg.kg-1.ano-1 - 0,003 [c] tep/kg 90,30 [r] 
37 Etanol (saída produção) L.ha-1.ano-1 2,97E+07 0,00071 [d] tep/kg 23,31 [s] 
38 Etanol (insumo) kg.kg-1.ano-1 2,97E+07 0,00071 [d] tep/kg 23,31 [s] 
39 Etileno (saída produção)6 kg.kg-1.ano-1 4,73E+07 0,00106 [b] tep/kg 28,66 [n] 
40 Etileno (insumo)6 kg.kg-1.ano-1 4,73E+07 0,00106 [b] tep/kg 28,66 [n] 
41 Polietileno (saída produção)7 kg.kg-1.ano-1 4,73E+07 0,00106 [b] tep/kg 32,30 [n] 
42 Polietileno (insumo)7 kg.kg-1.ano-1 4,73E+07 0,00106 [b] tep/kg 32,30 [n] 
43 Coleta no meio-fio (curb side)8 kg.kg-1.ano-1 4,73E+07 0,00106 [h] tep/kg 32,30 [n] 
44 Diesel (coleta) J.kg-1.ano-1 - 0,0005 [b] tep/kg 81,90 [m] 
45 Hidróxido de sódio kg.kg-1.ano-1 - 0,003 [e] tep/kg 90,30 [m] 
46 Anti-espumante kg.kg-1.ano-1 - 0,003 [e] tep/kg 90,30 [r] 
47 Umidificante kg.kg-1.ano-1 - 0,003 [e] tep/kg 90,30 [r] 
48 Surfactante kg.kg-1.ano-1 - 0,003 [e] tep/kg 90,30 [r] 
49 Limpador alcalino kg.kg-1.ano-1 - 0,003 [e] tep/kg 90,30 [r] 
50 Infraestrutura Industrial kg.kg-1.ano-1 - -  - -  
51 Mão de obra agrícola fixa hom.ha-1.ano-

1
- -  - -  

52 Mão de obra agrícola temporária hom.ha-1.ano-

1
- -  - -  

53 Mão de obra transporte J.kg-1.ano-1 - -  - -  
54 Mão de obra industrial U$.kg-1.ano-1 - -  - -  
55 Despesas administrativas (agrícola) U$.ha-1.ano-1 - -  - -  
56 Despesas administrativas (industrial) U$.kg-1.ano-1     -  
57 Impostos e Taxas (agrícola) U$.ha-1.ano-1 - -  - -  
58 Impostos e Taxas (industrial) U$.kg-1.ano-1 - -  - -  

1 Boustead e Hancock, 1979, MME, 2011, BEN Balanço energético nacional, 2011, ano base 2010, pg. 200 
2 ep – equivalente de petróleo. tep – tonelada equivalente de petróleo: 1 tep = 41,87E+09J 
3 kg de água por UN (unidade do fluxo). 
4 1 kWh = 3,6E06J – ep para eletricidade 0,25kgep/kWh ou 6,97E-08 kgep/J. MIF para eletricidade 5,86 kg/kWh ou 1,63E-06 kg/J. 
5 Inclui diesel, gasolina e lubrificantes. 
6 Produzido a partir de nafta e gás natural variando de 61MJ/kg a 72MJ/kg. 
7 Inclui PEAD (52,45MJ/kg) e PEBD (111,16MJ/kg). 
8 Coleta no meio-fio sem separação. 
[a] Smil, 1991 apud Cavalett, 2008, pg. 146. 
[b] Boustead e Hancok, 1979. 
[c] Jarach, 1985. 
[d] Estimado. 
[e] Adota-se o valor para químicos e fertilizantes. 
[f] Adota-se o valor para gás natural, mais utilizado na produção do etileno, PlasticsEurope, 2011A 
[g] Biondi e al., 1989, pg. 68 apud Cavallet, 2008, pg. 161. 
[h] Estimativa com base em , PlasticsEurope, 2011A 
[i] Por definição. 
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[j] ND – dado não disponível. 
[k] Adotou-se o valor para carbonato de cálcio. 
[l] Estimado de Ulgiati, 2001, apud Cavallet, 2008. 
[m} Wurbs et al, 1996, apud Cavallet, 2008. 
[n] , PlasticsEurope,, 2011A, 2010B 
[o] Adota-se o valor do diesel. 
[p] Hinterberger e Stiller, 1998, apud Cavallet, 2008. 
[q] Adota-se o valor do gás natural. 
[r] Adota-se o valor do hidróxido de sódio. 
[s] Pereira, 2008, pg. 133. 
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E.4 MEMORIAL DE CÁLCULO PARA CONVERSÃO DOS FLUXOS EM ENERGIA, 

MASSA E UNIDADES MONETÁRIA 
 
TABELA E.18 -MEMÓRIA DE CÁLCULO - USO DOS DADOS BRUTOS PARA OBTENÇÃO DOS FLUXOS DE ENERGIA, MASSA E 
MONETÁRIO 
Nota Recurso Conversão   Fonte 

       
1 Sol  3,02E+10 J.ha-1.a-1   
  Radiação solar=  kWh.m-2.ano-1  NASA, 2006 

  Albedo= 16 %  NASA, 2006 

  Conversão= 3,02E+10 (kWh.m -2.ano-1).(1-albedo).(1,0E+4.m2.ha-1).(3,60E+6.J.Kwh-1) 

  Fluxo de energia=  J.ha-1.a-1    
        

2 Chuva 4,10E+10 J.ha-1.a-1   
  Pluviosidade=  m3.m-2.ano-1  INMET, 2005 

  Evapotranspiração= 82 %  EMBRAPA, 2006 

  Energia da água= 5000 J.kg-1   
  Densidade da água= 1000 kg.m-3   
  Conversão= 4,10E+10 (m3.m-2.ano-1).(1,0E+4.m2.ha-1).(5000.J.kg-1).(1000.kg.m-3) 

  Fluxo de energia=  J.ha-1.a-1   
       

3 Água (fertirrigação) 5,00E+03 J.ha-1.a-1   
  Consumo=  L.ha-1.ano-1   
  Energia da água= 5000 J.kg-1   
  Densidade da água= 1 kg.L-1   
  Conversão= 5,00E+03 (L.ha-1.ano-1).(1,00E01.kg.L-1).(5,00E3.J.kg-1) 

  Fluxo de energia=  J.ha-1.a-1   
       

4 Água (rio/canal) 5,00E+03 J.kg-1.a-1   
  Consumo=  kg.kg-1.ano-1   
  Energia da água= 5000 J.kg-1   
  Conversão= 5,00E+03 (kg.kg-1.ano-1).(5,00E3.J.kg-1) 

  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

5 Água (captação rio) 4,00E+05 J.ha-1.a-1   
  Consumo= 1,50E+03 kg.TC-1 TC – tonelada de cana 

  Área= 0,0125 ha.TC-1 Área= 1/prod. 

  Produção= 80 TC.ha-1.a-1 80 TC.ha-1.a-1 

  Energia da água= 5000 J.kg-1 Área= 0,0125ha.TC-1 

  Conversão= 4,00E+05 (m3.TC-1.a-1).(80.TC.ha-1.a-1).(5000.J.kg-1) 

  Fluxo de energia= 6,00E+08 J.ha-1.a-1   
       

6 Água (rede pública) 5,00E+03 J.kg-1.a-1   
  Consumo=  kg.kg-1.ano-1   
  Energia da água= 5000 J.kg-1   
  Conversão= 5,00E+03 (kg.kg-1.ano-1).(5,00E3.J.kg-1)  
  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

7 Água (mar) 5,00E+03 J.kg-1.a-1   
  Consumo=  kg.kg-1.ano-1   
  Energia da água= 5000 J.kg-1   
  Conversão= 5,00E+03 (kg.kg-1.ano-1).(5,00E3.J.kg-1)  
  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

(continua) 
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TABELA E.18 -MEMÓRIA DE CÁLCULO - USO DOS DADOS BRUTOS PARA OBTENÇÃO DOS FLUXOS DE ENERGIA, MASSA E 
MONETÁRIO (continuação) 
Nota Recurso Conversão   Fonte 

8 Água (poço) 5,00E+03 J.kg-1.a-1   
  Consumo=  kg.kg-1.ano-1   
  Energia da água= 5000 J.kg-1   
  Conversão= 5,00E+03 (kg.kg-1.ano-1).(5,00E3.J.kg-1)  
  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

9 Água (s/especificação) 5,00E+03 J.kg-1.a-1   
  Consumo=  kg.kg-1.ano-1   
  Energia da água= 5000 J.kg-1   
  Conversão= 5,00E+03 (kg.kg-1.ano-1).(5,00E3.J.kg-1)  
  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

10 Perda de solo 9,04E+08 J.ha-1.a-1 ECOAGRI, 2007 

  Perda de solo=  t.ha-1.a-1   
  Matéria orgânica= 4 % MO = matéria orgânica 

  Energia (MO)= 5400 kcal.kgMO-1   
  Conversão= 9,04E+08 (t.ha-1.a-1).(1,00E3.kg.t-1).(%MO).(5400kcal.kgMO-1).(4186.J.kcal-1) 

  Fluxo de energia=  J.ha-1.a-1   
       
       

11 Mudas 2,00E+02 kg.ha-1.a-1   
  Consumo=  t.ha-1.a-1   
  Reforma do canavial= 20 %   
  Conversão= 200 (t.ha-1.a-1).(1,00E3.kg.t-1).(%Reforma) 

  Fluxo de massa=  kg.ha-1.a-1   
       

12 Corretivos 1,22E+05 J.ha-1.a-1   
  Consumo=  kg.ha-1.a-1 no plantio  
  Reforma do canavial= 20 %   
  Energia= 611 J.g-1   
  Conversão= 1,22E+05 (kg.ha-1.a-1).(1,00E3.g.kg-1).(%Reforma) 

  Fluxo de energia=  J.ha-1.a-1   
       

13 Nitrogênio 1,00E+00 kg.ha-1.a-1   
  Consumo=  kg.ha-1.a-1 Complemento da fertilização 

  Conversão= 1 (kg.ha-1.a-1) feita com coprodutos da usina 

  Fluxo de massa=  kg.ha-1.a-1   
       

14 Fósforo 1,00E+00 kg.ha-1.a-1   
  Consumo=  kg.ha-1.a-1 Complemento da fertilização 

  Conversão= 1 (kg.ha-1.a-1) feita com coprodutos da usina 

  Fluxo de massa=  kg.ha-1.a-1   
       

15 Potássio 1,00E+00 kg.ha-1.a-1   
  Consumo=  kg.ha-1.a-1 Complemento da fertilização 

  Conversão= 1 (kg.ha-1.a-1) feita com coprodutos da usina 

  Fluxo de massa=  kg.ha-1.a-1   
       

16 Herbicidas 1,00E+00 kg.ha-1.a-1   
  Consumo=  kg.ha-1.a-1   
  Conversão= 1 (kg.ha-1.a-1)   
  Fluxo de massa=  kg.ha-1.a-1   
       

(continua) 
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TABELA E.18 -MEMÓRIA DE CÁLCULO - USO DOS DADOS BRUTOS PARA OBTENÇÃO DOS FLUXOS DE ENERGIA, MASSA E 
MONETÁRIO (continuação) 
Nota Recurso Conversão   Fonte 
17 Petróleo 4,19E+07 J.kg-1.a-1   

  Consumo=  kg.kg-1.a-1   
  Energia= 10000 kcal.kg-1   
  Conversão Energia= 4186 J.kcal-1   
  Conversão= 4,19E+07 (kg.kg-1.a-1).(10000.kcal.kg-1).(4186.J.kcal-1) 

  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

18 Gás natural 5,44E+07 J.kg-1.a-1   
  Consumo=  kg.kg-1.a-1   
  Energia= 13000 kcal.kg-1   
  Conversão Energia= 4186 J.kcal-1   
  Conversão= 5,44E+07 (kg.kg-1.a-1).(10000.kcal.kg-1).(4186.J.kcal-1) 

  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

19 Carvão 2,68E+07 J.kg-1.a-1 Adotado média entre 

  Consumo=  kg.kg-1.a-1 lignita (4400kcal.kg-1) e 

  Energia= 6400 kcal.kg-1 antracita (7800kcal.kg-1) 

  Conversão Energia= 4186 J.kcal-1   
  Conversão= 2,68E+07 (kg.kg-1.a-1).(10000.kcal.kg-1).(4186.J.kcal-1) 

  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

20 Carvão metalúrgico 4,19E+07 J.kg-1.a-1   
  Consumo=  kg.kg-1.a-1   
  Energia= 10000 kcal.kg-1   
  Conversão Energia= 4186 J.kcal-1   
  Conversão= 4,19E+07 (kg.kg-1.a-1).(10000.kcal.kg-1).(4186.J.kcal-1) 

  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

21 Turfa 1,51E+07 J.kg-1.a-1   
  Consumo=  kg.kg-1.a-1   
  Energia= 3600 kcal.kg-1   
  Conversão Energia= 4186 J.kcal-1   
  Conversão= 1,51E+07 (kg.kg-1.a-1).(10000.kcal.kg-1).(4186.J.kcal-1) 

  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

22 Ar  1,00E+00 kg.kg-1.a-1   
  Consumo=  kg.kg-1.a-1   
  Conversão= 1 (kg.ha-1.a-1)   
  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

23 Biomassa 2,26E+07 J.kg-1.a-1   
  Consumo=  kg.kg-1.a-1   
  Energia= 5400 kcal.kgMO-1 MO - Matéria Orgânica 

  Conversão Energia= 4186 J.kcal-1   
  Conversão= 2,26E+07 (kg.kg-1.a-1).(10000.kcal.kg-1).(4186.J.kcal-1) 

  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

24 Ferro 1,00E+00 kg.kg-1.a-1   
  Consumo=  kg.kg-1.a-1   
  Conversão= 1 (kg.kg-1.a-1)   
  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

(continua) 
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TABELA E.18 -MEMÓRIA DE CÁLCULO - USO DOS DADOS BRUTOS PARA OBTENÇÃO DOS FLUXOS DE ENERGIA, MASSA E 
MONETÁRIO (continuação) 
Nota Recurso Conversão   Fonte 
25 Carbonato de cálcio 1,00E+00 kg.kg-1.a-1   

  Consumo=  kg.kg-1.a-1   
  Conversão= 1 (kg.kg-1.a-1)   
  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

26 Cloreto de sódio 1,00E+00 kg.kg-1.a-1   
  Consumo=  kg.kg-1.a-1   
  Conversão= 1 (kg.kg-1.a-1)   
  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

27 Eletricidade 1,00E+00 J.kg-1.a-1   
  Consumo=  J.kg-1.a-1   
  Conversão= 1 (J.kg-1.a-1)   
  Fluxo de massa=  J.kg-1.a-1   
       

28 Combustível fóssil 1,00E+00 J.kg-1.a-1   
  Consumo=  J.kg-1.a-1   
  Conversão= 1,00E+00 (J.kg-1.a-1)   
  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

29 Outros combustíveis 1,00E+00 J.kg-1.a-1   
  Consumo=  J.kg-1.a-1   
  Conversão= 1,00E+00 (J.kg-1.a-1)   
  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

30 Diesel (Agrícola) 4,19E+07 J.ha-1.a-1   
  Consumo=  kg.ha-1.a-1   
  Energia= 10000 kcal.kg-1   
  Conversão Energia= 4186 J.kcal-1   
  Conversão= 4,19E+07 (4186J.kcal-1).(1,00E+04.kcal.kg-1) 

  Fluxo de energia=  J.ha-1.a-1   
       

31 Diesel (uso geral) 4,19E+07 J.kg-1.a-1   
  Consumo=  kg.kg-1.a-1   
  Energia= 10000 kcal.kg-1   
  Conversão Energia= 4186 J.kcal-1   
  Conversão= 4,19E+07 (4186J.kcal-1).(1,00E+04.kcal.kg-1) 

  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

32 Aço (empreend. agrícola) 1,00E+00 kg.ha-1.a-1   
  Massa=  kg.ha-1.a-1 Implementos, tratores, transporte 

  Conversão 1 (kg.ha-1.a-1) de insumos e trabalhadores 

  Fluxo de massa=  kg.ha-1.a-1   
       

33 Aço (empreend. industrial) 1,00E+00 kg.kg-1.a-1   
  Massa=  kg.kg-1.a-1 Implementos, tratores, transporte 

  Conversão 1 (kg.kg-1.a-1) de insumos e trabalhadores 

  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

34 Pneus (Agrícola) 1,00E+00 kg.ha-1.a-1   
  Massa=  kg.ha-1.a-1 Implementos, tratores, transporte 

  Conversão 1 (kg.kg-1.a-1) de insumos e trabalhadores 

  Fluxo de massa=  kg.ha-1.a-1   
       

(continua) 
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TABELA E.18 -MEMÓRIA DE CÁLCULO - USO DOS DADOS BRUTOS PARA OBTENÇÃO DOS FLUXOS DE ENERGIA, MASSA E 
MONETÁRIO (continuação) 
Nota Recurso Conversão   Fonte 
35 Pneus (uso geral) 1,00E+00 kg.kg-1.a-1   

  Massa=  kg.kg-1.a-1   
  Conversão 1 (kg.kg-1.a-1)   
  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

36 Insumos industriais 1,00E+00 kg.ha-1.a-1   
  Massa= 1,165 kg.TC-1 TC – tonelada de cana 

  Produção= 80 TC.ha-1.a-1   
  Massa= 93,2 kg.ha-1.a-1   
  Conversão 1 (kg.ha-1.a-1)   
  Fluxo de massa= 9,32E+01 kg.ha-1.a-1   
       

38 Etanol (insumo) 1,00E+00 kg.kg-1.a-1   
  Massa=  kg.kg-1.a-1   
  Energia= 7100 kcal.kg-1   
  Conversão Energia= 4186 J.kcal-1   
  Conversão 1,00E+00 (4186J.kcal-1).(7,10E+03.kcal.kg-1) 

  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

40 Etileno (insumo) 1,00E+00 kg.kg-1.a-1   
  Massa=  kg.kg-1.a-1   
  Energia= 10000 kcal.kg-1   
  Conversão Energia= 4186 J.kcal-1   
  Conversão 1,00E+00 (4186J.kcal-1).(7,10E+03.kcal.kg-1) 

  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

42 Polietileno (insumo) 1,00E+00 kg.kg-1.a-1   
  Massa=  kg.kg-1.a-1   
  Energia= 10000 kcal.kg-1   
  Conversão Energia= 4186 J.kcal-1   
  Conversão 1,00E+00 (4186J.kcal-1).(7,10E+03.kcal.kg-1) 

  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

43 Coleta polietileno (curb side) 1,00E+00 kg.kg-1.a-1   
  Massa=  kg.kg-1.a-1   
  Energia= 10000 kcal.kg-1   
  Conversão Energia= 4186 J.kcal-1   
  Conversão 1,00E+00 (4186J.kcal-1).(7,10E+03.kcal.kg-1) 

  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

44 Diesel Coleta 1,00E+00 J.kg-1.a-1   
  Energia=  J.kg-1.a-1   
  Conversão 1,00E+00 (J.kg-1.a-1)   
  Fluxo de energia=  J.kg-1.a-1   
       

45 Hidróxido de sódio 1,00E+00 kg.kg-1.a-1   
  Massa=  kg.kg-1.a-1   
  Conversão 1 (kg.kg-1.a-1)   
  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

46 Anti-espumante 1,00E+00 kg.kg-1.a-1   
  Massa=  kg.kg-1.a-1   
  Conversão 1 (kg.kg-1.a-1)   
  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

(continua) 
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TABELA E.18 -MEMÓRIA DE CÁLCULO - USO DOS DADOS BRUTOS PARA OBTENÇÃO DOS FLUXOS DE ENERGIA, MASSA E 
MONETÁRIO (continuação) 
Nota Recurso Conversão   Fonte 
47 Umidificante 1,00E+00 kg.kg-1.a-1   

  Massa=  kg.kg-1.a-1   
  Conversão 1 (kg.kg-1.a-1)   
  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

48 Surfactante 1,00E+00 kg.kg-1.a-1   
  Massa=  kg.kg-1.a-1   
  Conversão 1 (kg.kg-1.a-1)   
  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

49 Limpador alcalino 1,00E+00 kg.kg-1.a-1   
  Massa=  kg.kg-1.a-1   
  Conversão 1 (kg.kg-1.a-1)   
  Fluxo de massa=  kg.kg-1.a-1   
       

50 Infraestrutura industrial 8,00E+01 U$.ha-1.a-1   
  Investimentos=  U$.TC-1 TC – tonelada de cana 

  Produção= 80 TC.ha-1.a-1   
  Investimentos= 0 U$.ha-1.a-1   
  Conversão 1 (U$.ha-1.a-1)   
  Fluxo monetário=  U$.ha-1.a-1   
       

51 Mão de obra agrícola fixa 1,05E+07 J.ha-1.a-1   
  Funcionários=  homem.dia-1   
  Área cultivada= 21300 ha   
  Mão de obra= 0 homem.ha-1.dia-1   
  Mão de obra= 0 homem.ha-1.a-1   
  Consumo energético= 2500 kcal.dia-1.homem-1   
  Conversão= 1,05E+07 (homem).(ha-1).(kcal.dia-1.homem-1).(365dia.a-1).(4186J.kcal-1) 

  Fluxo de energia=  J.ha-1.a-1   
       

52 Mão de obra agrícola temp. 1,26E+07 J.ha-1.a-1   
  Produtividade=  t.dia-1.hom-1   
  Produção= 80 t.ha-1.ano-1   
  Mão de 0bra= 0 dia.homem.ha-1.ano-1   
  Consumo energético= 3000 kcal.dia-1.hom-1   
  Conversão= 1,26E+07 ((t.ha-1.ano-1)/(t.dia-1.hom-1)).(kcal.dia-1.hom-1).(4186J.kcal-1) 

  Fluxo de energia=  J.ha-1.a-1   
       

53 Mão de obra transporte 1,05E+07 J.ha-1.a-1   
  Viagens=  viagem.dia-1   
  Massa/vol transportado= 60 (t ou L).viagem-1   
  Massa ou volume=  (t ou L).dia-1   
  Produção= 80 t.ha-1.a-1 para cana 

  Produção= 6530 L.ha-1.a-1 para etanol 

  Mão de obra=  homem.ha-1.a-1   
  Consumo energético= 2500 kcal.dia-1.pessoa-1   
  Conversão= 1,05E+07 (kcal.dia-1.pessoa-1).(4186J.kcal-1).(pessoa.ha-1.a-1) 

  Fluxo de energia=  J.ha-1.a-1   
       

(continua) 
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TABELA E.18 -MEMÓRIA DE CÁLCULO - USO DOS DADOS BRUTOS PARA OBTENÇÃO DOS FLUXOS DE ENERGIA, MASSA E 
MONETÁRIO (continuação) 
Nota Recurso Conversão   Fonte 
54 Mão de obra industrial 1,00E+00 U$.kg-1.a-1   

  Mão de 0bra=  U$.kg-1.a-1   
  Conversão= 1 (U$.kg-1.a-1)   
  Fluxo monetário=  U$.kg-1.a-1   
       

55 Desp. Administrativas (agrícola) 1,00E+00 U$.ha-1.a-1   
  Despesas=  U$.ha-1.a-1   
  Conversão 1 (U$.kg-1.a-1)   
  Fluxo monetário=  U$.ha-1.a-1   
       

56 Desp. administrativas (ind.) 1,00E+00 U$.kg-1.a-1   
  Despesas=  U$.kg-1.a-1   
  Conversão 1 (U$.kg-1.a-1)   
  Fluxo monetário=  U$.kg-1.a-1   
       

57 Impostos e taxas (agrícola) 1,00E+00 U$.ha-1.a-1   
  Total=  U$.ha-1.a-1   
  Conversão= 1 (U$.kg-1.a-1)   
  Fluxo monetário=  U$.ha-1.a-1   
       

58 Impostos e taxas (industrial) 1,00E+00 U$.kg-1.a-1   
  Despesas=  U$.kg-1.a-1   
  Conversão 1 (U$.kg-1.a-1)   
  Fluxo monetário=  U$.kg-1.a-1   
       

Cálculos de apoio referidos às notas     
       

30 Diesel (agrícola)     
 a) Canavial     
  Consumo= 150 L.ha-1.a-1 Litros/ha  
  Densidade= 0,840 kg.L-1   
  Consumo= 126,000 (kg.ha-1.a-1)   
  Conversão= 4,19E+07 (4186J.kcal-1).(1,00E+04.kcal.kg-1) 

  Fluxo de energia= 5,27E+09 J.ha-1.a-1 agrícola  
       
 b) Transporte de cana     
  Consumo= 0,53 L.TC-1 Litros/tonelada de cana 

  Densidade= 0,840 kg.L-1   
  Produção= 80 kg.ha-1.a-1   
  Consumo= 35,616 kg.ha-1.a-1   
  Conversão= 4,19E+07 (4186J.kcal-1).(1,00E+04.kcal.kg-1) 

  Fluxo de energia= 1,49E+09 J.ha-1.a-1 cana  
       
 c) Transporte de etanol (distribuição)    
  Consumo= 9,68E-04 L.Letanol-1  
  Densidade diesel= 0,840 kg.L-1  
  Densidade etanol 0,789 kg.L-1  
  Consumo= 0,001 kg.Letanol-1  
  Produção= 6560 Letanol.ha-1.a-1  
  Consumo= 5,33450549 (kg.ha-1.a-1)   
  Conversão= 4,19E+07 (4186J.kcal-1).(1,00E+04.kcal.kg-1) 

  Fluxo de energia= 2,23E+08 J.ha-1.a-1 usina  
       

(continua) 

 



291 

 

TABELA E.18 -MEMÓRIA DE CÁLCULO - USO DOS DADOS BRUTOS PARA OBTENÇÃO DOS FLUXOS DE ENERGIA, MASSA E 
MONETÁRIO (continuação) 
Nota Recurso Conversão   Fonte 

 d) Total diesel agrícola= 166,951 kg.ha-1.a-1   
  Energia= 10000 kcal.kg-1   
  Conversão energia= 4186 J.kcal-1   
  Conversão= 4,19E+07 (4186J.kcal-1).(1,00E+04.kcal.kg-1) 

  Fluxo de energia= 6,99E+09 J.ha-1.a-1 total  
       
 e) Detalhamento     
  Consumo/km 0,1 kg/km CORINAIR, 2002 

  Rota Distância Unidade Consumo Bruto 

  kg L 

  Base 150 km 15 17,85714 

  Posto 100 km 10 11,90476 

  
  Consumo/UF   
  kg/L etanol L/L etanol kg/L etanol   
  0,000429 0,00051 0,000429   
  0,000385 0,000458 0,000385   
  0,000813 0,000968 0,000813   
      

32,33 a) Implementos e Equipamentos    
  Massa= 4,33 kg.ha-1.a-1   
  Massa= 4,33 kg.ha-1.a-1   
  Agrícola 4,33 kg.ha-1.a-1   
  Fluxo de massa= 15,95352 kg.ha-1.a-1 Total  
 b) Equipamento da Usina - Massa/TC    
  Massa= 0,0506 kg.TC-1   
  Produção= 80 TC.ha-1.a-1   
  Massa= 4,048 kg.ha-1.a-1   
  Fluxo de massa= 4,048 kg.ha-1.a-1 Usina  
 c) Caminhão cana – Massa/TC     
  Massa= 0,0646 kg.TC-1   
  Produção= 80 TC.ha-1.a-1   
  Massa= 5,168 kg.ha-1.a-1   
  Fluxo de massa= 5,168 kg.ha-1.a-1 Cana  
 d) Caminhão etanol - Massa/L     
  Massa= 3,67E-04 kg.L-1   
  Produção= 6560 L.ha-1.a-1   
  Massa= 2,40752 kg.ha-1.a-1   
  Fluxo de massa= 2,40752 kg.ha-1.a-1 Etanol  
       

34  Pneus Agrícola     
 a) Pneus canavial     
  Fluxo de massa= 1,18 kg.ha-1.a-1   
       
 b) Pneus cana - Massa/TC     
  Massa= 2,46E-02 kg.TC-1   
  Produção= 80 TC.ha-1.a-1   
  Fluxo de massa= 1,968 kg.ha-1.a-1   
       
 c) Pneus etanol - Massa/L     
  Massa= 1,21E-04 kg.L-1   
  Produção= 6560 L.ha-1.a-1   
  Fluxo de massa= 0,79376 kg.ha-1.a-1   

(continua) 
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TABELA E.18 -MEMÓRIA DE CÁLCULO - USO DOS DADOS BRUTOS PARA OBTENÇÃO DOS FLUXOS DE ENERGIA, MASSA E 
MONETÁRIO (conclusão) 
Nota Recurso Conversão   Fonte 

51 Mão de obra agrícola fixa     
 a) Canavial     
  Funcionários= 315 hom.dia-1   
  Área= 21300 ha    
  Dias/ano= 365 dias.ano-1   
  MDO= 5,39788732 hom.ha-1.a-1   
  Fluxo de energia= 5,65E+07 J.ha-1.a-1 Canavial  
 b) Usina     
  Funcionários= 88 hom.dia-1   
  Produção= 8200 t.dia-1   
  Colheita= 80 TC.ha-1.a-1   
  MDO= 0,85853659 hom.ha-1.a-1   
  Fluxo de energia= 8,98E+06 J.ha-1.a-1 Usina  
     

52 Mão de obra agrícola temporária    
 a) Canavial     
  Produtividade= 8 t.hom-1.dia-1   
  Produção= 80 t.ha-1.a-1   
  Mão de obra= 10 hom.ha-1.a-1   
  Fluxo de energia= 1,26E+08 J.ha-1.a-1 Canavial  
 b) Usina     
  Funcionários= 62 hom.dia-1   
  Produção= 8200 t.dia-1   
  Colheita= 80 TC.ha-1.a-1   
  Correção do consumo= 1,2 (3000/2500)   
  Mão de obra= 0,50406504 hom.ha-1.a-1   
  Fluxo de energia= 6,33E+06 J.ha-1.a-1 Usina  
      

53 Mão de obra distribuição     
 a) Até a base primária  J.ha-1.a-1   
  viagens= 1 viagem.dia-1   
  Volume transportado= 35000 L.viagem-1   
  Produção= 6560 L.ha-1.a-1   
  Consumo energético= 2500 kcal.dia-1.pessoa-1   
  Conversão= 1,96E+06 (L.ha-1.a-1).(kcal.dia-1).(4186J.kcal-1).[(viagem.dia-1).(L.viagem -1)]-1 

  Fluxo de energia= 1,96E+06 J.ha-1.a-1   
 b) Até o destino final  J.ha-1.a-1   
  viagens= 1 viagem.dia-1   
  Volume transportado= 26000 L.viagem-1   
  Produção= 6560 L.ha-1.a-1   
  Consumo energético= 2500 kcal.dia-1.pessoa-1   
  Conversão= 2,64E+06 (L.ha-1.a-1).(kcal.dia-1).(4186J.kcal-1).[(viagem.dia-1).(L.viagem -1)]-1 

  Fluxo de energia= 2,64E+06 J.ha-1.a-1   
 c) Transporte cana     
  Funcionários= 1 hom   
  Viagens= 3 viagens.dia-1   
  Carga= 60 t.viagem-1   
  Produção= 80 TC.ha-1.a-1   
  Mão-de-obra= 0,44444444 hom.ha-1.a-1   
 d) Transporte álcool     
  Funcionários= 1 hom   
  Viagem Base= 1 viagem.dia-1   
  Carga base= 35000 L.viagem-1   
  Viagem Posto= 1 viagem.dia-1   
  Carga posto= 26000 L.viagem-1   
  Produção= 6530 L.ha-1.a-1   
  Mão de obra= 0,43772527 hom.ha-1.a-1   

 


