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RESUMO 
 
O  presente  estudo  teve  por  objetivo  aplicar  a  metodologia  emergética  como  

uma ferramenta para  tomada  de decisão  no  processo  construtivo  convencional  

de  uma edificação habitacional. Seu desenvolvimento se deu através da coleta dos 

recursos envolvidos  na  construção  da  residência,  pela  delimitação  de  um  

diagrama  de sistemas  que  representasse  os  fluxos  de  materiais  do  projeto,  

pela  montagem  de uma tabela contendo esses recursos, suas quantidades e 

transformidades. No final, obteve-se 2,164E+16 sej de emergia solar na fase 

construtiva da residência popular de 43m², o que permite a comparar a 

sustentabilidade entre os recursos. 
 

 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Recursos; Sustentabilidade; Valoração ambiental. 
 
 
 
 
ABSTRACT 

 
This study was made to apply the emergy methodology as a tool for decision making 

in  the  civil  construction  of  a  residential  house,  built  in  a  conventional  way.  It  

was developed through  the collection of  the  resources  involved  in  the construction 

of  a house, through delimitation of a system diagram representing the material flows 

on the   projetct   and   the   tabulation   of   these   containing   resources,   including   

their quantities  and  transformity.  In  the  end,  the  amount  of  emergy  obtained  on  

a contructive phase residence of 43m² was 2,164E+16 sej of solar emergy, what 

allows to compare the sustainability between resources. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 
 

O debate em torno da sustentabilidade, desencadeado já a algumas décadas, 

despertou  um  ávido  interesse  de  alguns  pesquisadores  no  que  tange  ao  grau  

de desenvolvimento  necessário  para  atingir  a  sustentabilidade.  A  fim  de  criar  

um indicador que representasse um patamar para a sustentabilidade, foram 

realizadas inúmeras  propostas,  uma  delas,  pouco  conhecida,  é  a  “emergia”,  

definida  como  a energia utilizada para se gerar um produto, bem ou serviço 

(ODUM, 2012). 

 

A  teoria  emergética  foi  criada  pelo  cientista  e  ecologista  Howard  

Thomas Odum,  em  1967,  que  deu  início  ao  estudo  da  “energia  incorporada”,  

designando todo  o  tipo  de  energia  empregada  para  se  obter  outro  tipo  de  

energia  (VOORA, THRIFT, 2010). Porém, tal termo foi amplamente controverso, pois 

outros cientistas utilizavam do mesmo termo para raciocínios diferentes. A procura de 

um nome que diferenciasse   seu   raciocínio,   Odum   e   seu   amigo   também   

cientista,   David Scienceman, passaram a designar o estudo ecossistêmico-

energético como sendo “Emergia”. 

 

A  síntese  em  emergia,  assim  descrita  por  alguns  autores,  é  um  estudo 

realizado por meio de diagramas que representam os fluxos de energia que entram e 

saem de um sistema, incluindo as transformações energéticas recorrentes neste 

meio. Para tal estudo, é utilizado uma unidade de medida, o “sej” (Joule de energia 

solar),  que  representa  a  própria  emergia,  já  para  as  “transformidades”  usa-se  

o “seJ/J” (Joule de energia solar por Joule) (ODUM, 2007). 

 

Sendo   hoje,   considerado   por   alguns   críticos   um   excelente   indicador 

ambiental,  a  análise  emergética  possui  várias  aplicações,  dentre  elas  está  na 

averiguação do sistema produtivo de uma empresa, onde contabiliza todas as fontes 

de recursos e fluxos envolvidos na produção de um produto por meio dos valores 

emergéticos,  informando  o  patamar  de  eficiência  e  impactos  ambientais  deste 

sistema. Outra utilidade, seria a criação ou mesmo adaptação de políticas públicas, 

que  conciliassem  o  ambiente  e  a  economia,  fazendo  do  desempenho  

emergético, um fator base para decisões no setor público. 

 

Diferentemente  dos  métodos  de  custo  direto  e  indireto  descritos  na  

ABNT NBR  14653-6/2008  sobre  Avalição  de  Recursos  Naturais  ou  os  métodos  

que



 

enquadram  as  edificações  conforme  pré-requisitos  dispostos  em  categorias  de 

eficiência  representadas  por  selos,  como  o  Selo  Casa  Azul  (Caixa  Econômica 

Federal), PB-Edifica (Inmetro) e LEED (United States Green Building Council), o uso 

da emergia torna-se um auxílio para a decisão sobre os materiais mais sustentáveis 

na obra, como o que ocorreu nos estudos de Avalição de uma Construção Utilizando 

a Contabilidade Ambiental em Emergia, de Carvalho (2010). 

 

Este projeto teve como propósito obter a emergia total de uma residência de 
 

43m², por meio da delimitação de um diagrama de sistemas e uma tabela contendo 

os fluxos dos recursos mais expressivos disponíveis em um orçamento. Tal estudo 

contribui para reduzir o montante de resíduos da construção civil e avaliar os reais 

recursos sustentáveis de uma residência pelo valor de energia intrínseco presentes 

nos materiais de construção. 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
 

O objetivo geral deste projeto de pesquisa foi aplicar o conceito de emergia 

em  uma  edificação  habitacional  popular  construída  de  modo  convencional  para 

calcular sua eficiência em emergia. 

 

Os objetivos específicos que compõem o objetivo geral foram: coletar dados 

relativos ao orçamento e ao projeto executivo da residência, preparar um diagrama 

contendo  fluxos  de  material  e  energia  da  residência,  preparar  uma  tabela  com  

as transformidades dos fluxos, identificar o valor total da emergia. 

 
 
 

METODOLOGIA 
 

 
 

O   estudo   tem   caráter   descritivo,   cuja   finalidade   foi   aplicar   a   

síntese emergética em um projeto residencial. Desta forma, foram levantados os 

fluxos de material  e  energia  na  fase  construtiva  de  um  projeto  de  habitação  

unifamiliar  de 

43m²,  através  de  um  orçamento.  Posteriormente,  de  acordo  com  a  natureza  

dos fluxos  obtidos,  os  dados  foram  dispostos  em  um  diagrama  para  

visualização  e análise  das  entradas e  saídas  dos fluxos  presentes  no  sistema  

construtivo,  o  que



 

permitiu a elaboração de uma tabela com a quantidade e transformidade referentes 

aos  fluxos.  Por  fim,  calculou-se  a  quantidade  de  emergia  total  na  construção  

da residência. 

 
 

RESULTADOS 
 

 
 

Figura 1- Diagrama de Sistemas da residência 
 

 
 

Fonte - O autor (2018) 
 

 
 
 

Tabela 1 - Quantidade e Transformidade dos Recursos Construtivos 
 

 
 

Fonte - O autor (2018)



 

CONCLUSÃO 
 
 
 

O  valor  de  emergia  total  calculado  através  das  informações  disponíveis  

no orçamento  da  construção  da  residência  foi  de  2,164E+16  sej  de  emergia  

solar. Como os  valores  de emergia foram  calculados  separadamente, é possível  

fazer  a comparação entre cada um dos materiais e verificar seu desempenho 

sustentável. 

 

 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
CARVALHO, José Guilherme Azevedo. Avaliação de uma construção utilizando a 

contabilidade ambiental em emergia. 2010. 246 f. Dissertação (Mestrado) - Curso 

de Engenharia de Produção, UNIP - Universidade Paulista, São Paulo, 2010. 

 

ODUM,  H.  T.  E-book.  Environment,  Power  and  Society  for  the  Twenty-First 
 

Century: The Hierarchy of Energy. Columbia University Press, 2007. 
 
ODUM, H. T. O Declínio Próspero: Princípios e Políticas. Petrópolis, RJ: Vozes, 

 
2012. 

 
VOORA,  Vivek;  THRIFT,  Charles.  Using  Emergy  to  Value  Ecosystem  Goods  
and 

 

Services. IISD 2010, Winnipeg, Canadá, 2010. 


