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O presente trabalho foi desenvolvido tendo-se em vista os conceitos de
desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e exergia e sua
aplicação às questões atuais que envolvem o meio ambiente global. Foi
desenvolvida uma abordagem revisionall sobre o debate atual em
torno dos temas desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e
exergia, utilizando a base de dados bibliográfica ScienceDirect da
Editora Elsevier BV. Foi estabelecido como objetivo para o trabalho a
identificação de relações qualitativas ou quantitativas entre exergia e
desenvolvimento sustentável e/ou exergia e sustentabilidade. Mais
precisamente buscou-se identificar indicadores baseados em exergia e
postulados para acompanhamento ou mensuração do desenvolvimento
sustentável ou da sustentabilidade. Adicionalmente, buscou-se
identificar conexões das metodologias baseadas em exergia com
gestão, principalmente com gestão ambiental. A análise da literatura
indicou que existe relação qualitativa entre exergia e desenvolvimento
sustentável e entre exergia e sustentabilidade de processos e/ou
sistemas. Esta relação, embora alvo de debates, não foi ainda
quantitativamente especificada. Observou-se, ainda com base na
literatura revisada, que existe relação entre exergia e gestão, sendo
vários os indicadores propostos que usam exergia como base para a
mensuração da sustentabilidade de processos e/ou sistemas. Em
particular, verificou-se que existe relação entre exergia e gestão
ambiental.
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INTRODUÇÃO
A definição popular de desenvolvimento sustentável : “desenvolvimento que atende às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem
a suas próprias necessidades” foi oriunda da Comissão Brundtland (CMMAD, 1988).
A Eco 92 propagou o desenvolvimento sustentável como a chave para integrar as
principais dimensões do desenvolvimento – social, econômica e ambiental – no planejamento
e na elaboração de políticas.
O Relatório Brundtland e a ECO 92 (Rio de Janeiro, 1992) indicaram o
desenvolvimento sustentável como a solução para fomentar o progresso sócio-econômico,
enquanto protege o meio ambiente de suporte à vida, e tiveram o mérito de realçar a
interdependência de aspectos sociais, econômicos e ambientais.
A partir daí, as comunidades acadêmicas, industriais, regulatórias, governamentais e
de consumidores têm focado sua atenção no conceito de desenvolvimento sustentável.
O papel do setor de energia nas dimensões social, econômica e ambiental é crucial
para o desenvolvimento de um país. Recursos energéticos e sua utilização estão intimamente
relacionados com desenvolvimento sustentável. Para atingir o desenvolvimento sustentável, o
aumento das eficiências energéticas dos processos desempenha um papel central.
Conceitos e métodos de análise termodinâmicos (energia e exergia) têm sido utilizados
em uma variedade de disciplinas com interesse em sustentabilidade ambiental, incluindo
ecologia, economia e engenharia.
A exergia (ou energia disponível) é uma propriedade termodinâmica de um sistema
que tem sido amplamente utilizada por engenheiros para estudar e melhorar a eficiência de
processos térmicos e químicos.
A exergia tem sido vista como um componente chave para uma sociedade sustentável,
e nos últimos anos a análise exergética tem sido amplamente utilizada no design, simulação e
avaliação da performance de sistemas térmicos e termoquímicos.
Exergia é definida como o máximo trabalho que pode ser extraído de um sistema
quando este sistema se move em direção ao equilíbrio termodinâmico com um estado de
referência. Deste modo, a exergia de uma forma de energia é um tipo de energia livre de
entropia que pode ser percebida como uma medida de sua utilidade ou qualidade ou potencial
para causar mudança.
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Exergia, em contraste com energia, não está sujeita à lei da conservação, exceto para
processos reversíveis ou ideais, mas é preferivelmente consumida ou destruída devido às
irreversibilidades, inevitáveis dentro de qualquer processo real. De fato, o conceito de exergia
deriva de uma combinação das duas primeiras leis da termodinâmica desde que é uma medida
da quantidade (Primeira Lei) e da qualidade (Segunda Lei) de diferentes fontes de energia.
A contabilização da exergia é uma metodologia útil que pode prover discernimento
sobre o metabolismo de um sistema (materiais, energia e em alguns casos trabalho e capital) e
sobre o efeito do sistema no meio ambiente usando um denominador comum. A exergia pode
então exercer um papel significativo para o desenvolvimento de políticas em planejamento
energético e desenvolvimento sustentável já que ela:


pode endereçar o impacto da utilização de energia no meio ambiente;



é ideal para o design e análise de sistemas energéticos já que sua metodologia
combina a conservação da massa e energia com a Segunda Lei da Termodinâmica;



quantifica perdas de energia e energia residual de modo que pode prover
informações importantes para o uso mais eficiente de recursos.

Central à análise exergética está o conceito de eficiência exergética. De modo geral,
um aumento na eficiência exergética de um processo e/ou sistema implica uma queda do
impacto ambiental (conversão de exergia com menos perdas) e um aumento na
sustentabilidade (o processo se aproxima da reversibilidade) do processo e/ou sistema.

1

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SUSTENTABILIDADE E

EXERGIA
Na década de 80, à medida que os problemas ambientais, tais como chuva ácida,
depleção de ozônio e mudança climática global se tornaram proeminentes, o vínculo entre
utilização de energia e o meio ambiente foi reconhecido, (DINCER & ROSEN, 2007).
A produção, transformação, transporte e uso de energia impactam o meio ambiente. Os
impactos ambientais estão associados com emissões térmicas, químicas e nucleares, e são
uma conseqüência necessária de processos que beneficiam a humanidade (DINCER &
ROSEN, 2007).
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A natureza não sustentável das atividades humanas levou à formulação do conceito de
desenvolvimento sustentável e a esforços em prol do desenvolvimento de métodos para
realizá-lo (DINCER & ROSEN, 2007).
A realização do desenvolvimento sustentável envolve o uso de recursos,
particularmente de recursos energéticos. Atingir o desenvolvimento sustentável requer que
recursos energéticos sustentáveis sejam utilizados, e que esta utilização seja eficiente
(DINCER & ROSEN, 2007).
Porém, além da energia, outros fatores contribuem para alcançar o desenvolvimento
sustentável. Por exemplo, para que o desenvolvimento seja sustentável (DINCER & ROSEN,
2007):


ele precisa satisfazer as necessidades e aspirações da sociedade;



ele precisa ser ambiental e ecologicamente benigno;



suficientes recursos (naturais e humanos) devem estar disponíveis.

O segundo ponto reforça a importância de aspectos ambientais no desenvolvimento
sustentável. Claramente, atividades que continuamente degradam o meio ambiente não são
sustentáveis ao longo do tempo, enquanto aquelas que têm pequeno ou nenhum impacto sobre
o meio ambiente são mais propensas a contribuir para o desenvolvimento sustentável
(DINCER & ROSEN, 2007).
Métodos exergéticos são importantes já que são úteis para aumentar a eficiência. As
relações entre exergia e energia e entre exergia e meio ambiente tornam claro que exergia está
diretamente relacionada com desenvolvimento sustentável (DINCER & ROSEN, 2007).
Exergia é um conceito físico que quantifica a utilidade ou valor da energia, material e
informação em uma medida que é ao mesmo tempo descritiva e útil. O conteúdo exergético
está provavelmente correlacionado mais fortemente com dano ambiental do que a massa. A
associação da exergia com valor e potencial de dano sugere que a exergia apresenta um
grande potencial como indicador ecológico (GONG & WALL, 2001).
Muitos pesquisadores sugerem que a mitigação do impacto ambiental resultante da
utilização de recursos energéticos e o alcance de eficiências de utilização de recursos
aumentadas são melhor consideradas pelo uso de exergia (DINCER & ROSEN, 2007).
Desde que o impacto ambiental e a melhoria das eficiências são tópicos críticos no
alcance do desenvolvimento sustentável, a exergia também aparece para prover a base para o
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desenvolvimento de metodologias que incluem a sustentabilidade (DINCER & ROSEN,
2007).
A exergia de uma forma de energia ou de uma substância é uma medida da sua
utilidade ou qualidade ou potencial para causar mudança. Isto sugere que a exergia pode ser
ou prover a base para uma medida efetiva do potencial de uma substância ou forma de energia
em impactar o meio ambiente (DINCER & ROSEN, 2007).
Dincer (2002) relatou os vínculos existentes entre energia e exergia, exergia e meio
ambiente e energia e desenvolvimento sustentável. Ele enumerou os seguintes pontos chave
para ressaltar a importância da exergia e de sua utilização:
(a) a exergia é um instrumento primário para melhor endereçar o impacto da utilização de
recursos energéticos no meio ambiente;
(b) exergia é um método efetivo que utiliza os princípios de conservação da massa e da
energia conjuntamente com a Segunda Lei da termodinâmica para o design e análise
de sistemas energéticos;
(c) exergia é uma técnica apropriada para perseguir a meta de uso mais eficiente de
recursos de energia, já que permite determinar a localização, tipos e verdadeiras
magnitudes de resíduos e perdas;
(d) exergia é uma técnica eficiente em revelar se é ou não possível, e por quanto, projetar
sistemas energéticos mais eficientes através da redução das ineficiências nos sistemas
existentes;
(e) exergia é um componente chave para obter o desenvolvimento sustentável;
(f) exergia tem um papel crucial em atividades de formulação de políticas.
Estas assertivas de Gong & Wall, Dincer e Dincer & Rosen fazem parte de um debate
acadêmico em que a relação entre exergia e desenvolvimento sustentável e/ou entre exergia e
sustentabilidade é o foco central.
É bem sabido que se tem feito amplamente uso de indicadores de desenvolvimento
sustentável (AMARAL, 2003; MARTINS, 2006). Vários conceitos estão relacionados à
formulação, seleção e uso de tais indicadores.
O propósito da maioria dos indicadores é indicar se um desenvolvimento está próximo
ou afastado da sustentabilidade (GONG & WALL, 2001). Com o objetivo de sedimentar as
possíveis relações entre exergia e desenvolvimento sustentável e/ou exergia e sustentabilidade
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é plausível verificar a existência de proposições e formulações, conceituais ou operacionais,
de indicadores para desenvolvimento sustentável e/ou sustentabilidade baseados em exergia.

2 OBJETIVOS
Os objetivos estabelecidos para o estudo foram: (i) Identificar relações qualitativas ou
quantitativas entre exergia e desenvolvimento sustentável e/ou

entre exergia e

sustentabilidade , e (ii) Identificar indicadores baseados em exergia e postulados para
acompanhamento ou mensuração do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade de
processos e/ou sistemas.
O objetivo específico do estudo foi identificar conexões das metodologias baseadas
em exergia com gestão, particularmente com gestão ambiental.

3 METODOLOGIA UTILIZADA
O presente trabalho foi realizado através de um survey, conforme definido por
MacMillan (2007), cujo instrumento de pesquisa foi a revisão bibliográfica através da
internet. Foi utilizada como base de dados principal a base de dados bibliográfica
ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) mantida pela Editora Elsevier B.V., assinada e
disponibilizada on line pela Petrobras, da qual é possível recuperar referências bibliográficas
de artigos científicos publicados no período de 1823 até o presente, a partir de periódicos
indexados por esta base.
A técnica de recuperação utilizou três palavras-chave: exergy, sustainability e
sustainable development.
Em duas pesquisas feitas foram obtidas para análise sessenta e sete (67) recuperações,
que foram ordenadas por data de publicação e analisadas. Após a análise, cinqüenta e seis (56)
referências foram identificadas como procedentes (congruentes com o tema) e compõem o
survey.
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A análise feita sobre cada artigo visou identificar sempre que possível os seguintes
pontos básicos:


o uso técnico dado à função exergia;



o conceito de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável evocado;



as relações entre exergia e desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade;



os indicadores baseados em exergia postulados e/ou utilizados no trabalho;



a relação do que é proposto no trabalho com gestão, procurando identificar que
tipo de gestão está implícita ou explícita no trabalho e especialmente os casos em
que a gestão ambiental é utilizada ou é potencial.

4 CONCLUSÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO DEBATE
4.1 ÁREAS DE TRABALHO
Caracterizam aplicações ecológicas da exergia os trabalhos de Christensen (1995),
Apaiah et al. (2006), Verdesca et al. (2006), Wan-Bin et al. (2006) e Brehmer et al. (2008).
Ossebaard et al. (1997) enfocam a análise exergética de sistemas térmicos em um país
com base na eficiência exergética.
Ayres (1998) enfoca as relações entre termodinâmica e economia.
A análise exergética de sistemas energéticos renováveis foi abordada por Suganthi &
Samuel (2000), Hepbasli & Utlu (2004), Midilli et al. (2005), Dincer & Rosen (2005) e
Hepbasli (2008).
As relações entre exergia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável foram
abordadas por Wall & Gong (2001), Rosen & Dincer (2001), Gong & Wall (2001), Wall
(2002) e Rosen et al. (2008).
A avaliação de tecnologias por meio de indicadores exergéticos foi abordada por
Dewulf et al. (2001).
El-Sayed (2001) abordou o uso de termoeconomia na avaliação de um sistema de
desalinização de água do mar. Também Romero-Ternero et al. (2005) aplicaram análise
termoeconômica a um sistema de osmose reversa de água do mar, determinando a eficência
exergética do sistema.
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Seager & Theis (2002) abordaram a avaliação do impacto ambiental químico através
de uma nova métrica, o potencial de poluição (Pollution Potential).
Balocco et al. (2004) utilizaram Análise Exergética Estendida (EEA – Extended
Exergy Analysis) para avaliar o impacto ambiental urbano de construções.
O papel da exergia na formulação de políticas foi abordado por Dincer (2002),
recomendando o uso da exergia como ferramenta de gestão.
A análise exergética de países, regiões e setores econômicos foi abordada por Dewulf
& Langenhove (2003), Federici et al. (2003), Haldi & Favrat (2006), Koroneos & Nanaki
(2007), Utlu & Hepbasli (2007), Pulselli et al. (2008), Gasparatos et al. (2008a), BecerraLópez & Golding (2008), Ukidwe & Baksi (2008) e Utlu & Hepbasli (2008).
Dewulf & Langenhove (2003) propõem um parâmetro para avaliação de tecnologias
de transporte, o EMIPS (Exergetic Material Input per Unit of Service).
Federici et al. (2003) calculam eficiências exergéticas de dois sistemas de transporte
distritais.
Koroneos & Nanaki (2007) usam a eficiência exergética como indicador da
sustentabilidade energética e auxiliador na tomada de decisão.
Utlu & Hepbasli (2007) determinam o grau de eficiência de utilização energética e
exergética no setor industrial da Turquia.
Pulselli et al. (2008) aplicam a Análise Exergética Estendida ao nível territorial na
Provícia de Siena (Itália).
Gasparatos et al. (2008) também aplicam a Análise Exergética Estendida ao Reino
Unido (UK).
Becerra-López & Golding (2008) propõem como indicador de sustentabilidade
exergética o Consumo Cumulativo de Exergia.
Ukidwe & Baksi (2008) utilizam a avaliação exergética do ciclo de vida para analisar
a indústria química americana em 1997, fazendo uso de dois índices.
Utlu & Hepbasli (2008) utilizam a análise exergética para avaliar o setor industrial da
Turquia no ano de 2003, propondo o uso de um índice exergético.
Aplicações de exergia na indústria são exemplificadas pelos trabalhos de Bargigli et
al. (2004) e Lampret et al. (2007).
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Relações da exergia com os princípios da ecologia industrial são abordados por Seager
& Theis (2004) e Dewulf & Langenhove (2005).
Seager & Theis (2004) propõem uma taxonomia para classificar os critérios
quantitativos de sustentabilidade.
Dewulf & Langenhove (2005) apresentam um conjunto de cinco indicadores de
sustentabilidade ambiental para a avaliação de produtos e rotas de produção.
Hammond (2004a, 2004b e 2007) enfoca um debate crítico sobre a relevância dos
métodos termodinâmicos para a determinação de impactos ambientais e sustentabilidade.
Quiang et al. (2004) determinaram a eficiência exergética de um ciclo de potência
movido a gás natural liquefeito.
A análise exergética de sistemas de bomba de calor foi abordada por Ozgener &
Hepbasli (2005), Hepbasli et al. (2007), Akpinar & Hepbasli (2007) e Kara et al. (2008).
A avaliação exergética do ciclo de vida (Exergetic Life-Cycle Assessment - ELCA) foi
abordada por Amini et al. (2007), Castro et al. (2007) e De Meester et al. (2008).
A análise exergética de cogeração é exemplificada pelo trabalho de Liu & Zhang
(2007).
Nguyen & Yamamoto (2007) propõem uma modificação do método da pegada
ecológica a base de exergia, incorporando recursos não-renováveis.

4.2 ENFOQUE DADO À SUSTENTABILIDADE E À GESTÃO
Com base na análise dos trabalhos considerados relevantes, foi feita uma tentativa de
classificá-los segundo a forma de sustentabilidade evocada e segundo a forma de gestão mais
plausível apontada ou evocada.
Christensen (1995) evoca a sustentabilidade ecológica e a gestão de ecossistemas.
Ossebaard et al. (1997) evocam sustentabilidade energética, econômica e ambiental.
Aplica-se gestão econômica, energética e ambiental de sistemas térmicos.
Suganthi & Samuel (2000) evocam a sustentabilidade energética e a gestão do
fornecimento de energia.
Wall & Gong (2001) evocam a sustentabilidade ecológica.
Dewulf et al. (2001) evocam a sustentabilidade tecnológica e a gestão tecnológica.
El-Sayed (2001) enfoca gestão energética.
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Gong & Wall (2001) enfocam gestão ambiental.
Seager & Theis (2002) evocam sustentabilidade ambiental e a gestão de impactos
ambientais.
Wall (2002) enfoca a gestão de sistemas.
Dincer (2002) discute princípios aplicáveis à gestão de forma genérica.
Dewulf & Langenhove (2003) discutem sustentabilidade tecnológica e a gestão de
recursos de transporte.
Federici et al. (2003) discutem a gestão de sistemas de transporte.
Balocco et al. (2004) trabalham com o conceito de sustentabilidade urbana e gestão
ambiental.
Seager & Theis (2004) discutem sustentabilidade ambiental e a forma plausível de
gestão é a ambiental.
Bargigli et al. (2004) discutem sustentabilidade ambiental e gestão energética.
Hammond (2004a) enfoca sustentabilidade econômica e gestão energética.
Hammond (2004b) centra-se em sustentabilidade energética e gestão energética.
Hepbasli & Utlu (2004) enfocam a gestão energética.
Dewulf & Langenhove (2005) enfocam sustentabilidade ambiental e tecnológica e
gestão ambiental e tecnológica.
Midilli et al. (2005) tratam de sustentabilidade energética e gestão energética.
Romero-Ternero et al. (2005) enfocam sustentabilidade energética e econômica e
gestão energética.
Dincer & Rosen (2005) abordam gestão ambiental.
Ozgener & Hepbasli (2005) enfocam sustentabilidade energética e gestão energética.
Apaiah et al. (2006) tratam de sustentabilidade alimentar e gestão ambiental.
Verdesca et al. (2006) centram-se em sustentabilidade ambiental e econômica e gestão
ambiental e econômica.
Wan-Bin et al. (2006) discutem sustentabilidade ecológica e gestão ecológica.
Jorgensen (2006) enfoca sustentabilidade ecológica e gestão de forma ampla.
Haldi & Favrat (2006) evocam sustentabilidade energética e gestão energética.
Amini et al. (2007) enfocam sustentabilidade ambiental e gestão de recursos e
ambiental.
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Liu & Zhang (2007) enfocam sustentabilidade energética.
Koroneos & Nanaki (2007) centram-se em sustentabilidade energética e gestão
energética.
Utlu & Hepbasli (2007) enfocam sustentabilidade energética e gestão energética.
Castro et al. (2007) evocam sustentabilidade industrial e gestão de recursos e
industrial.
Lampret et al. (2007) centram-se em gestão energética.
Pulselli et al. (2008) evocam sustentabilidade regional e gestão ambiental.
Rosen et al. (2008) tratam de gestão ambiental.
Hepbasli (2008) trata da gestão de recursos energéticos.
Brehmer et al. (2008) enfocam gestão ecológica.
Gasparatos et al. (2008a) tratam de sustentabilidade regional e gestão sócioeconômica, energética e ambiental.
Kara et al. (2008) enfocam gestão energética.
Becerra-López & Golding (2008) tratam de sustentabilidade regional e gestão
energética.
Ukidwe & Baksi (2008) tratam de sustentabilidade ambiental.
Utlu & Hepbasli (2008) enfocam sustentabilidade energética e gestão energética.
De Meester et al. (2008) enfocam sustentabilidade econômica, social e ambiental e
gestão ambiental e energética.

4.3 INDICADORES EXERGÉTICOS DE SUSTENTABILIDADE
4.3.1 INDICADORES GERAIS
Os parâmetros propostos como indicadores a base de exergia e identificados neste
trabalho são muitos e aplicam-se a distintas áreas de gestão, como visto no item 4.2. São
enumerados aqueles indicadores que são propostos como indicadores de sustentabilidade de
processos e/ou sistemas, visando obter uma visão geral do que foi identificado nesta revisão
bibliográfica.
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Os indicadores abaixo citados são alguns dos parâmetros através dos quais exergia é
proposta como indicador de sustentabilidade de processos e/ou sistemas (independente da sua
natureza).


Exergia e sua componente estrutural (Christensen, 1995);



Quantidade de exergia estocada na Terra como depósitos de exergia (Waal & Gong,
2001);



Eficiência exergética (Ossebaard et al., 1997; Bargigli et al., 2004; Hepbasli & Utlu,
2004; Balocco et al., 2004; Dincer & Rosen, 2005; Apaiah et al., 2006; Amini et al.,
2007; Liu & Zhang, 2007; Koroneos & Nanaki, 2007; Utlu & Hepbasli, 2007; Castro
et al., 2007; Pulselli et al., 2008; Gasparatos et al., 2008a);



Consumo Cumulativo de Exergia (CExC – Cumulative Exergy Consumption),
Consumo Cumulativo de Exergia para Construção e Abatimento (CExCA –
Cumulative Exergy Consumption for Construction and Abatement) e Sustentabilidade
S (Dewulf et al., 2001);



Destruição de exergia (El-Sayed, 2001);



Exergia de Mistura e Potencial de Poluição (Pollution Potential) (Seager & Theis,
2002; Seager & Theis, 2004);



Input exergético de material por unidade de serviço (EMIPS – Exergetic Material
Input per Unit of Service) (Dewulf & Langenhove, 2003);



Eficiências exergéticas de primeira e segunda ordens (Federici et al., 2003; Balocco et
al., 2004);



Conteúdo Cumulativo de Exergia (CEC – Cumulative Exergy Content) (Szargut,
2005);



Eficiência do processo, Re-uso de materiais, Recuperação de materiais residuais,
Renovação dos materiais consumidos e Toxicidade das emissões (Dewulf &
Langenhove, 2005);



Potencial de Melhoria Exergética (Improvement Potential – IP) (Ozgener & Hepbasli,
2005 ; Utlu & Hepbasli, 2007; Utlu & Hepbasli, 2008);



Valor Adicionado de Informação Exergética (IEex – Added Value of Exergetic
Information) (Verdesca et al., 2006);
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Índice de Produtividade para a Agricultura (APES) (Wan-Bin, 2006);



Eco-exergia (Jorgensen, 2006);



Pegada Ecológica Modificada (Nguyen & Yamamoto, 2007);



Taxa de fluxo de custo por unidade energética ou exergética (cost-flow rate) (Lampret
et al., 2007);



Índice de Sustentabilidade (Sustainability Index – SI) (Rosen et al., 2008);



Valor Líquido de Exergia (Net Exergy Value – NexV)(Brehmer et al., 2008);



Indicador de Sustentabilidade Exergética (IOExS – Indicator of Exergetic
Sustainability) (Becerra-López & Golding, 2008);



Consumo de Exergia Industrial Cumulativo (Industrial Cumulative Exergy
Consumption - ICEC) e Consumo de Exergia Ecológico Cumulativo (Ecological
Cumulative Exergy Consumption – ECEC) (Ukidwe & Bakshi, 2008);



Exergia (De Meester et al., 2008).

4.3.2 INDICADORES COM APLICAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL
Dos indicadores relacionados acima são enumerados abaixo aqueles que apresentam
aplicabilidade à gestão ambiental. Esta enumeração foi feita com base na classificação geral
dada aos trabalhos analisados. Para os indicadores e trabalhos citados abaixo foi identificada
uma relação com sustentabilidade ambiental de processos e/ou sistemas e gestão ambiental:


Eficiência exergética (Ossebaard et al., 1997; Balocco et al., 2004; Apaiah et al.,
2006; Amini et al.,2007; Pulselli et al., 2008);



Quantidade de exergia estocada na Terra como depósitos de exergia ( Waal & Gong,
2001);



Exergia de mistura e potencial de poluição (Pollution Potential) (Seager & Theis,
2002);



Eficiência do processo, Re-uso de materiais, Recuperação de materiais residuais,
Renovação dos materiais consumidos e Toxicidade das emissões (Dewulf &
Langenhove, 2005);



Valor Adicionado de Informação Exergética (IEex – Added Value of Exergetic
Information) (Verdesca et al., 2006);
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Pegada Ecológica Modificada (Nguyen & Yamamoto, 2007);



Índice de Sustentabilidade (Sustainability Index – SI) (Rosen et al., 2008);



Consumo de exergia ecológico cumulativo (Ecological Cumulative Exergy
Consumption – ECEC) (Ukidwe & Bakshi, 2008);



Exergia (De Meester et al., 2008).

5 CONCLUSÕES
Quanto aos objetivos gerais propostos para o trabalho pode-se observar a partir da
análise da literatura revisada que:


É proposto que a sustentabilidade de um processo e/ou sistema aumenta na
razão direta do aumento da eficiência exergética do processo ou sistema.
Esta proposição é qualitativa, ou seja, não é comprovada de forma
quantitativa;



É proposto que existe uma relação direta entre eficiência exergética e
impacto ambiental de um processo e/ou sistema: o aumento da eficiência
exergética implica na diminuição do impacto ambiental do processo e/ou
sistema. Esta proposição é qualitativa, ou seja, não é comprovada de forma
quantitativa;



É proposto de forma geral que o aumento da sustentabilidade implica em
desenvolvimento sustentável;



Foram identificados e enumerados indicadores quantitativos baseados em
exergia

e

postulados

para

acompanhamento

ou

mensuração

da

sustentabilidade de processos e/ou sistemas;


Apesar

da

complexidade

do

tema

evidencia-se

a

proposição

excessivamente diversificada de indicadores, o que leva a um considerável
grau de confusão quanto ao seu conceito , modus operandi e aplicabilidade,
que se repercute no entendimento, análise e seleção dos indicadores;


Apesar de constituírem medidas técnicas baseadas em exergia, os
indicadores baseados em exergia propostos para processos e/ou sistemas
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ainda não se enquadram rigorosamente dentro dos critérios gerais propostos
para indicadores.
Quanto ao objetivo específico proposto para o trabalho constatou-se na literatura
revisada que:


Foram identificadas relações entre exergia e gestão e, em particular, entre
exergia e gestão ambiental;



Inúmeros exemplos de práticas de gestão utilizando os indicadores
baseados em exergia propostos para processos e/ou sistemas foram
enumerados.

Conclui-se que, apesar da elaborada produção técnica e científica no tema, as técnicas
de mensuração da sustentabilidade baseadas em exergia devem ser mais aprofundadas, até
mesmo porque o debate é muito novo. O conceito de sustentabilidade submetido a medidas
deve ser definido e explorado mais profundamente e a pertinência dos indicadores propostos a
partir de tais medidas deve ser verificada dentro de um contexto mais amplo, ou seja, dentro
de avaliações que utilizem conjuntos de indicadores para sustentabilidade já consagrados
nesta mensuração e dentro de perspectiva quantitativa, ou seja, a relação proposta entre
impacto ambiental, sustentabilidade e eficiência exergética deve ser verificada e expressa
analiticamente.
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