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RESUMO 

 

O presente artigo faz uma análise das limitações e oportunidades decorrentes do uso da 

Análise de Fluxos Materiais - AFM como metodologia de avaliação da sustentabilidade 

ambiental na escala local (regiões metropolitanas, municípios, cidades, bairros e etc.). A 

análise é realizada, comparativamente a outras metodologias de avaliação ambiental, 

através de onze critérios estabelecidos a partir da revisão bibliográfica acerca de métodos 

de avaliação ambiental. Comparativamente aos métodos de avaliação ambiental na escala 

local, a AFM não fornece medidas de estresse do ambiente, mas é excelente na 

identificação de cargas ambientais (primeiras interferências no ambiente, nas cadeias de 

causa e efeito) e suas forças motrizes. Entretanto, ao se pretender estimar impactos 

ambientais potenciais associados a essas cargas, a AFM exige métodos auxiliares. Conclui-

se que as informações fornecidas pela AFM poderão servir de base para discussão no 

âmbito da gestão e planejamento municipais. 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Em um contexto internacional de crescente urbanização, observa-se a transferência de 

responsabilidades aos governos municipais, no que se refere às metas e aos desafios 

ambientais de ordem planetária. Essa transferência traz consigo uma demanda por métodos 

que permitam medir e monitorar o desempenho ambiental das ações locais. Como resposta, 

verifica-se que o desenvolvimento de novos métodos e ferramentas para a avaliação 

ambiental de cidades e municípios está evoluindo rapidamente, em conjunto com as 

demandas dos diversos potenciais usuários. Assim, encontram-se métodos com perfis 

variados, oriundos dos mais diferentes contextos.  

 

Entretanto, Barles (2010) aponta serem particularmente escassos os métodos que permitam 

a caracterização dos fluxos de materiais e de energia decorrentes das decisões de 

planejamento, gestão e desenho urbano, e, consequente, que também permitam a 

identificação de estratégias, para uma melhor governança desses fluxos. Assim, seus 

impactos, não apenas locais, mas, principalmente, ocorrentes em outras regiões, continuam 

espacial e temporalmente pobremente identificados.  

 

O conceito de metabolismo urbano é frequentemente evocado em estudos dessa natureza. 

E a abordagem de Análise de Fluxos de Materiais - AFM, a qual objetiva prover 

informações sobre fluxos de materiais e de energia, usualmente em unidades de massa, 

entrando e deixando uma sociedade ou região, tem se estabelecido como a abordagem 

metodológica predominante. O foco em fluxos de materiais se deve ao fato de 



 

representarem cargas ambientais, ou seja, as primeiras interferências no ambiente, dentro 

do modelo de cadeias de causa e efeito.  

Na última década, observa-se um crescente número de4 pesquisas, buscando aplicar a 

AFM a municípios e regiões metropolitanas.  Entretanto, ainda parece haver um potencial 

pouco explorado de utilização desses resultados para a avaliação de sustentabilidade 

ambiental nessa escala. Em face dessa constatação, o objetivo do presente trabalho foi 

analisar as limitações e oportunidades de aplicação da AFM para a avaliação de 

sustentabilidade ambiental de municípios. Esse foco na escala local decorre do fato de 

que nessa escala as atividades humanas e as relações dessas com impactos ambientais 

podem ser mais diretamente ligados e, logo, discutidos pelos agentes do planejamento 

urbano e da política. Uma pesquisa de caracterização do metabolismo de um município 

brasileiro de pequeno porte (Kuhn, 2014) é um antecedente que dará suporte às análises 

desenvolvidas no presente artigo. 

 

2  MÉTODO 

 

O método de pesquisa incluiu três passos. Primeiramente, desenvolveu-se uma revisão 

bibliográfica, buscando pesquisas prévias que houvessem se dedicado a identificar e a 

realizar análises críticas de métodos existentes para a avaliação da sustentabilidade 

ambiental, na escala local. Identificaram-se as cinco pesquisas, citadas abaixo: 

 

i. BEQUEST - Building Environmental Quality Evaluation for Sustainability 

through Time: Salford University e financiado por European Union Environment 

and Climate Programme (Deakin et al. 2002);  

ii. PETUS - Practical Evaluation Tools  for Urban Sustainability: European 

Communities - Community Research - Energy, Environment and Sustainable 

Development (2006); 

iii. Sue-MoT - Metrics, Models and Toolkits for Whole Life Sustainable Urban 

Development: Engineering and Physical Sciences Research Council’s Sustainable 

Environment Programme in United Kingdom (Horner, 2006); 

iv. CATSS - Climate Adaptation Tools for Sustainable Settlements: Australian 

Institute of Landscape Architects – AILA, em parceria com a International 

Federation of Landscape Architects – IFLA (IFLA, 2010); 

v.  SBE - Sustainable Built Environments: Green Building Council of Australia 

(GBCA), concluída em 2010. 

 

As publicações citadas acima avaliaram juntas 60 métodos, desenvolvidos para contextos 

muito distintos entre si. A AFM, no entanto, por não ser considerada diretamente um 

método de avaliação ambiental, não fora citada, nem avaliada por nenhuma das pesquisas. 

Essas pesquisas deram subsídios ao estabelecimento de onze critérios para as análises 

próprias, desenvolvidas na presente pesquisa. Os critérios de análise foram agrupados em 

duas categorias. Na primeira estão aqueles relacionados ao escopo e ao contexto de 

aplicação da AFM ao se pretender utilizá-la para a avaliação ambiental, enquanto, na 

segunda, estão aqueles relacionados a aspectos teóricos e metodológicos da AFM. 

Realizou-se, então,  a análise de cada critério estabelecido, baseando-se: a) nos resultados 

da AFM obtidos em um estudo de caso desenvolvido em um município brasileiro, 

nomeado Feliz, b) nos resultados das pesquisas prévias de aplicação da AFM em outros 

municípios e c) na comparação com outros tipos de métodos de avaliação da 

sustentabilidade ambiental de municípios.  

 



 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nas seções 3.1 e 3.2 apresentam-se as análises segundo os critérios estabelecidos. Mas, 

para que se possam comparar os potenciais e as limitações da AFM, é pertinente descrever 

de forma sintética os tipos de métodos existentes para avaliação ambiental da escala local. 

Percebe-se não haver padronização ou consenso na literatura quanto à classificação dos 

métodos. Adota-se, neste trabalho, aquela proposta por Kuhn et al. (2012) desenvolvida 

com base nas categorias propostas pelos projetos BEQUEST, PETUS, Sue-MoT, CATSS e 

SBE supracitados. Agruparam-se os métodos de acordo com a forma que ela se apresenta 

ao usuário, ou seja, com o tipo de interface: 

 

i. Métodos baseados em listas de checagem: a interface com o usuário, geralmente, 

se dá através de uma lista de checagem. Avaliam uma ampla e diversificada gama 

de critérios, mesclando dados quantitativos e qualitativos (objetivos e subjetivos). 

Geralmente, avaliam planos ou projetos, segundo categorias de desempenho. 

Apresentam muitos critérios baseados em prescrição de soluções; 

ii. Métodos baseados em conjuntos de indicadores: a interface com o usuário é uma 

lista de indicadores (que correspondem aos critérios para a avaliação), que podem, 

ou não, ser agregados, de forma a permitir a categorização de desempenho. Alguns 

critérios das listas de checagem podem ser considerados indicadores. Entretanto, os 

conjuntos de indicadores se distinguem, principalmente, pelo tipo de critério 

avaliado e pelas atividades de desenvolvimento aos quais dão suporte. Indicadores, 

em geral, medem o desempenho operacional de uma área urbana existente, 

enquanto listas de checagem se propõem a medir o desempenho de um plano ou 

projeto proposto (Hurley e Horne, 2010);  

iii. Métodos baseados em programas computacionais (simulações ou modelagens): 

A ferramenta usada ou a conexão entre a entrada e a saída de dados é, geralmente, 

amparada por programas computacionais. Baseiam-se em modelos de causa e 

efeito. Lidam, predominantemente, com dados quantitativos. A avaliação, 

geralmente, é feita a partir de uma relação limitada de critérios.  

 

 

3.1 Critérios de escopo e de contexto de aplicação 

 

Nos parágrafos que seguem, é feito um exame de aspectos relacionados a potencial 

aplicação prática de desenvolvimentos da AFM voltados à avaliação ambiental. 

 

a) Objetivo da avaliação. 

 

O objetivo geral do desenvolvimento de métodos de avaliação de sustentabilidade 

ambiental da escala local é aumentar o entendimento dos diversos atores, atuantes em 

atividades relacionadas ao desenvolvimento, de forma que eles possam agir e contribuir 

com metas nacionais e locais de sustentabilidade (Horner, 2006). Pode-se pretender usá-lo 

em certos estágios de planejamento, de projeto, de gestão ou de qualquer processo 

decisório, inclusive popular. Segundo IFLA et al. (2010), os métodos de avaliação 

ambiental em geral tendem a ter como objetivo específico (a) a predição de desempenho 

futuro de projetos, planos e políticas ou (b) a medição de desempenho corrente, ou 

seja, diagnosticar um contexto existente.  

 



 

Os resultados da AFM permitem compreender o conjunto de fluxos que dá suporte ao 

desenvolvimento de um município, conectando sistematicamente processos antropogênicos 

com fluxos de recursos. A partir deles, conclusões específicas podem ser obtidas. 

Entretanto, ao se pretender realizar avaliações globais do desempenho municipal, dois 

desafios se impõem: primeiro, que se agrupem os resultados parciais em um ou alguns 

poucos indicadores e, segundo, que se estabeleçam referenciais de desempenho para a 

comparação. O agrupamento é simples nos estudos desenvolvidos pela corrente da AFM 

na qual todos os fluxos são medidos em uma mesma unidade, em geral unidades de massa. 

Contudo essa corrente é alvo de críticas no que quanto à utilidade dessa padronização. O 

estabelecimento de referenciais é outro desafio, visto que não há um método consolidado 

para a condução da AFM na escala local.  

 

b) Escalas geográficas de análise e de avaliação da realidade urbana.  

 

Quase todos os métodos de avaliação ambiental disponíveis, segundo o projeto CATSS, 

focam-se em uma única escala, a maior parte deles na escala microlocal (escala do bairro, 

quarteirão ou setor geográfico). A partir do exame dos estudos de caso de AFM conduzidas 

na escala espacial local, verifica-se a predominância do uso da escala macrolocal (regiões 

metropolitanas) ou mesolocal (cidade ou o município). Também se observou que 

predominam nas pesquisas a seleção de estudos de caso que correspondam a capitais 

nacionais ou a centros urbanos de alta hierarquia na rede urbana dos países aos quais 

pertencem. A investigação de pequenos municípios parece quase inexplorada. Outro 

desafio é proposto por Deilmann (2009) ao afirmar que, ao se pretender entender as 

dinâmicas de mudança do território municipal ou tecido da cidade, a análise em escalas 

menores, correspondentes à escala microlocal torna-se indispensável. 

 

c) Atividade ou processo de tomada de decisão ao qual oferece suporte. 

 

Apesar do reconhecido valor potencial, devido a sua riqueza de informações geradas, 

encontra-se na literatura poucas publicações descrevendo sua aplicação como suporte à 

tomada de decisão no contexto local. No suporte a gestão municipal, os benefícios parecem 

ser mais evidentes, tendo em vista a correlação entre a infraestrutura urbana e gestão de 

fluxos tais como resíduos sólidos urbanos e de construção civil (RCC), água e esgoto.  

 

Quanto à aplicação no planejamento territorial e urbano, cada escala de ação, envolverá 

potenciais distintos. Nas escalas nacional e regional de planejamento, os resultados 

agregados sob forma de indicadores permitem monitorar e comparar municípios entre si, 

identificando condutas mais sustentáveis (Huang; Hsu, 2003). Podem-se estabelecer perfis  

de municípios, considerando-se suas funções da rede urbana nacional, no que se refere ao 

suprimento e ao consumo de recursos. Na escala local, uma das alternativas de aplicação 

da AFM seria integrando-a a relatórios de diagnóstico ambiental (Kennedy et al., 2010), 

que evidenciam ameaças ambientais a longo prazo. Seu uso fica particularmente promissor 

se associado à Agenda 21 Local. Foram encontrados três casos de regiões onde a 

condução da Agenda 21 Local fez uso de AFM: Palermo (Femia e Falcitelli, 2009), 

Genebra (Femia e Moll, 2005) e Viena (Hendriks et al., 2000). 

 

Encontraram-se poucos exemplos de uso de AFM no suporte ao desenvolvimento de 

projetos. Entretanto, essa alternativa é considerada promissora, principalmente se voltada a 

agentes do setor da construção civil, que atuam na escala microlocal (empreendimentos). 

Hoje, a demanda desses agentes é suprida de métodos baseados em listas de checagem. 



 

 

d) Atores sociais envolvidos e demais partes interessadas. 

 

A gama de atores sociais envolvidos e de interessados em avaliações ambientais de 

municípios pode incluir os governos nacional, regional e local, os empreendedores e 

profissionais de projeto e a comunidade local, os quais, frequentemente, apresentam 

interesses muito distintos e, não raro, conflituosos. A partir das discussões, no item 

anterior, conclui-se que as informações fornecidas pela AFM se apresentariam da seguinte 

maneira, para os agentes e atores sociais envolvidos em tomadas de decisões de 

desenvolvimento local: 

 

i. Informações tais como aquelas geradas pelos métodos das pesquisas desenvolvidas 

na última década, os quais analisam fluxos do município como um todo, seriam 

particularmente úteis a profissionais envolvidos no planejamento a partir das 

escalas maiores, como as escalas meso e macrolocal. Para esses profissionais, 

familiarizados com informações espacializadas, o desenvolvimento de formas de 

apresentação de resultados que demonstrassem, tão especificamente quanto 

possível, a origem e o destino dos fluxos de grupos de materiais, inserindo, de fato, 

o município no seu ambiente de entorno, provavelmente seriam mais úteis.  

ii. Resultados de AFM podem ressaltar questões aparentemente ocultas, 

negligenciadas por profissionais responsáveis por setores específicos da gestão 

municipal. Entretanto, provavelmente, são mais úteis resultados desagregados.  

iii. Não se encontraram variantes metodológicas da AFM específicas para suporte aos 

empreendedores e profissionais do projeto urbano. Entretanto, como discutido 

no item anterior, parece haver potenciais para tais desenvolvimentos. 

 

No que se refere ao uso dos resultados da AFM como instrumento informativo à população 

local, Hendriks et al. (2000) afirmam ser de fácil comunicação, sobretudo se 

acompanhados de gráficos e diagramas. Segundo o autor, a objetividade dos resultados e 

sua base teórica sobre conceitos relativamente difundidos, também podem auxiliar, tanto 

discussões interdisciplinares, quanto a participação dos cidadãos em processos de 

planejamento e gestão. Instrumentos informativos e de participação, tais como fóruns 

cidadãos (citizen forums), audiências públicas e, mesmo, painéis de especialistas (expert 

panels) avançam para além da simples informação, oferecendo oportunidade, maior ou 

menor, para que a população seja ouvida.  

 

e) Usuários. 

 

Podem-se distinguir dois grupos de usuários da metodologia de avaliação por AFM. Os 

primeiros, citados no item acima, são todos os atores para os quais o resultado das 

avaliações é direcionado. Os segundos seriam aqueles que implementam o método e 

passam a desempenhar um papel de assessores ou assistentes da avaliação. Poderia ocorrer 

de uma única pessoa desempenhar o papel dos dois tipos de usuários acima, entretanto, a 

extensa quantidade de dados, obtidos de diferentes fontes, a exigência de conhecimento de 

técnicas para agrupamento e processamento, parecem indicar que, dificilmente, um ator 

social sozinho e isoladamente, será o condutor de uma AFM. O método requer alguma 

capacitação, e nos exemplos em que a AFM foi desenvolvida em situações reais, 

normalmente foi conduzida ou apoiada por grupos de pesquisa ou pesquisadores, que 

desempenham papel semelhante ao de assessores. 

 



 

2.1 Critérios teóricos e metodológicos 

 

Nos parágrafos que seguem, é feito um exame dos aspectos relacionados às teorias e 

métodos que dão suporte à AFM.  

 

a) Bases teóricas e conceitos analíticos de suporte. 

 

Qualquer avaliação de sustentabilidade, segundo Ravetz (2000), depende de uma estrutura 

de referência. Para que os critérios avaliados e resultados apresentados sejam informativos 

aos usuários, alguns métodos adotam teorias e modelos analíticos, que os relacionem, de 

alguma maneira, aos impactos ambientais e/ou entre si. Cabe ressaltar que um modelo 

analítico não é neutro, pois a correlação exposta influencia os agentes sociais envolvidos.  

 

A AFM se encontra de maneira explícita embasada na Teoria dos Sistemas, a qual é 

considerada pelos autores das pesquisas Sue-Mot e CATSS, como promissora para a 

avaliação de sistemas urbanos (Hurley e Horne, 2010). Tal embasamento fornece uma 

estrutura de referência cientificamente consolidada, segundo a qual as diversas 

informações para as diferentes escalas físico-administrativas locais podem ser lidas e 

compreendidas segundo suas relações com o ambiente. Trata-se de uma leitura direta dos 

resultados, em uma linguagem acessível a todo o universo de usuários. Essa leitura, 

entretanto, se é benéfica do ponto de vista da abordagem sistêmica, é questionada pelo uso 

de conceitos físicos, da ecologia e da economia. Segundo Newman (1999), em seu artigo 

sobre metabolismo de Sydney, os sistemas urbanos são muito mais complexos do que 

mecanismos de processamento de recursos e produção de resíduos. O autor propõe o que 

chama de “metabolismo urbano estendido”, englobando saídas relacionadas à 

habitabilidade e vitalidade das cidades. Os presentes autores entendem que devemos ter em 

mente que a abordagem de AFM e de metabolismo representa um recorte de realidade, 

buscando sua relação entre desenvolvimento local e o ambiente. 

 

b) Critérios de avaliação. 

 

Os critérios gerais, os quais “servem de base para comparação, julgamento ou apreciação” 

(Ferreira, 1999) da sustentabilidade ambiental local são variados nos diferentes tipos de 

métodos de avaliação. Nos estudos de AFM, os critérios de comparação são a magnitude, a 

composição e a distância de transporte dos fluxos de materiais e de energia associados às 

demandas das sociedades locais, geridas e condicionadas por decisões do Estado local. 

Presume-se a existência de uma correlação entre fluxos materiais e muitos danos, os quais 

são, frequentemente, difíceis de capturar; e espera-se que, ao se reduzir as entradas e saídas 

de materiais, também decresçam os impactos negativos sobre diversos ambientes e ciclos 

biogeofísicos do planeta.  

 

Cabe aqui a realização de algumas considerações acerca da AFM, comparativamente aos 

critérios adotados pelos métodos de avaliação, analisados por BEQUEST, PETUS, Sue-

Mot, CATSS e SBE. O foco em fluxos, na AFM, permite a identificação de cargas 

ambientais (primeiras interferências no ambiente, nas cadeias de causa e efeito) e suas 

forças motrizes de maneira bem mais precisa que outros métodos, na media em que mede 

fluxos diretamente. Entretanto, ela não é útil ao se pretender avaliar o estado do ambiente, 

como por exemplo, qualidade do ar e da água. Para tanto, o uso de métodos de avaliação 

do tipo conjuntos de indicadores são mais precisos. Há, ainda, alguns tipos de pressões 

ambientais difíceis de serem medidas pelo uso de AFM, como aquelas decorrentes da 



 

destruição e da fragmentação das áreas verdes, da redução da permeabilidade do solo, entre 

outras. 

 

Uma das principais vantagens do foco em fluxos de materiais é que se consideram 

potenciais impactos ambientais, manifestos em escalas espaciais além da local, os quais 

são negligenciados por muitos métodos de avaliação ambiental. O fato de ser quantitativo 

também é apontado como positivo, pois esta é uma tendência no desenvolvimento dos 

métodos de avaliação em geral, evitando a prescrição de soluções. 

 

Como limitações, ressaltam-se dois aspectos. O primeiro é relacionado ao fato da AFM, 

como aplicada até o presente momento, não fazer distinção quanto à origem e ao destino 

dos fluxos de importação e exportação. Assim, implicitamente, assume que os reflexos 

ambientais serão iguais, ao se transportar materiais de e para diferentes localidades, com 

variadas distâncias. Esse pressuposto não pode ser considerado verdadeiro, ao se 

considerar as demanda de combustíveis e de redes de infraestrutura para esse transporte de 

cargas. 

  

A outra limitação está relacionada ao fato de que diferentes fluxos de materiais 

apresentarão diferentes impactos para a mesma massa movimentada. Entretanto, como 

descrito anteriormente, embora existam iniciativas nesse sentido, ainda não há 

procedimentos padronizados ou amplamente aceitos para conexão dos fluxos aos seus 

potenciais impactos.  

 

c) Capacidade evolutiva. 

 

A Análise de Fluxos Materiais, sendo aplicada atualmente a diferentes contextos, com 

métodos variados, demonstra ser flexível. Essa flexibilidade pode ser considerara também 

uma capacidade evolutiva, visto o aprimoramento de procedimentos e a sofisticação nos 

mecanismos de interpretação observados a cada novo estudo publicado. Essa evolução tem 

ocorrido sem que se percam os princípios básicos do método. Essa é considerada uma 

característica importante dos métodos de avaliação ambiental, tendo em visto a 

importância de se medir o desempenho ambiental de um município ao longo do tempo e de 

se monitorar seu progresso em relação às metas ambientais estabelecidas. Pode-se dizer 

que os métodos que não tenham capacidade de evoluir na medida em que o conhecimento 

em todas as demais áreas relacionadas às questões ambientais evolui, estão sujeitos a se 

tornarem obsoletos. Além disso, métodos que, para essa evolução, exijam mudanças em 

seus princípios básicos, impedirão a comparação de resultados de avaliações realizadas em 

diferentes períodos no tempo. 

 

d) Horizonte temporal da avaliação (fronteiras temporais). 

 

Observando o horizonte temporal de avaliação adotado pelos estudos prévios em AFM, 

nota-se o foco temporal estático, geralmente caracterizando a totalidade de fluxos 

ocorrentes ao longo de um ano. A dedicação principal por parte dos pesquisadores, em  

aprimorar os métodos, bem como o grande esforço realizado para a obtenção de dados em 

nível local são motivos apontados para a ocorrência predominante de estudos 

temporalmente estáticos. Há exceções a essa regra, como o estudo conduzido em Taipei 

(Huang e Hsu, 2003), o qual analisa fluxos de materiais em uma série temporal. Porém, 

essas pesquisas, geralmente, trabalham com um conjunto de dados simplificado. As séries 

temporais são consideradas relevantes, sobretudo para o entendimento de cidades em 



 

processo de grandes transformações e/ou cuja urbanização ocorreu ou está ocorrendo 

rapidamente. Segundo Abou-Abdo et al. (2011), mesmo simplificados, os estudos em 

séries temporais provem informações sobre tendências em longo prazo, o que não ocorre 

em estudos estáticos. Os estudos em séries temporais, todavia, demandam grandes esforços 

na coleta de dados tornando-os preteridos face aos estudos estáticos. 

 

e) Apresentação e interpretação dos resultados. 

 

Diversos autores reforçaram em suas pesquisas (Brunner e Rechberger, 2004; Femia e 

Moll, 2005; Hendriks et al., 2000) que a Analise de Fluxos Materiais, isoladamente, não é 

considerada um método de avaliação ambiental. Brunner e Rechberger (2004) argumentam 

que enquanto os resultados da AFM são valores objetivos, um processo de avaliação 

ambiental envolveria sua interpretação, o qual é um processo subjetivo, que 

inevitavelmente, baseia-se em valores morais, sociais e políticos.  

 

Segundo depreendem os presentes autores, a AFM, independente da discussão, certamente 

conduz a uma avaliação. Pode-se argumentar que os resultados da AFM são interpretáveis, 

justamente porque a abordagem está relacionada a uma série de conceitos que, conforme 

discutido, dão significado aos seus resultados. O princípio elementar, subentendido nas 

AFM, é que fluxos de materiais antropogênicos remetem a impactos ambientais. Assim, a 

simples observação da magnitude de fluxos desencadeados por um sistema já dá 

indicativos da extensão dos seus impactos.  

 

Entretanto a abordagem realmente apresenta distinções, em relação a outras formas de 

avaliação. A principal delas é não se propor, em geral, à categorização de desempenho, 

através de procedimentos de normalização e pesagem, típicos de muitos métodos de 

avaliação ambiental, como a Análise do Ciclo de Vida - ACV. Considera-se que esses 

procedimentos tornariam inúteis os esforços para precisar os cálculos. Entretanto, métodos 

como o Eurostat (2001) e outros adaptados à escala local (Barles, 2009; Browne et al., 

2009; Femia e Falcitelli, 2009; Hammer et al., 2006; Niza et al., 2009), ao agregarem 

resultados em indicadores, mesmo sem necessidade de realizarem conversões de unidades, 

permitem categorização, a partir de comparações com outros referenciais. 

 

Diversos níveis de agregação de resultados são possíveis, dependendo da proposta do 

método, e permitirão diversas análises e interpretações. Resultados altamente agregados, 

sob a forma de diagramas de balanço (diagramas Sankey), permitem uma rápida 

visualização do grau de dependência e da conexão do contexto local com o ambiente 

externo. Gráficos com representação de séries temporais, conforme já exposto, observam 

as tendências em longo prazo e monitoram metas estabelecidas por planos locais, quando 

houver. 

 

Para Kennedy et al. (2007), a contradição dos métodos usados adotados pela maior parte 

dos estudos de AFM, é que o levantamento de dados, por si só é discutivelmente extenso 

em oposição aos seus resultados agregados demais. O suporte para atividades de 

planejamento e projeto, segundo o autor, necessitariam a possibilidade de desagregação de 

resultados em valores intermediários. Além disso, a forma de apresentação usual dos 

resultados é voltada a usuários familiarizados com a abordagem da AFM e com as 

discussões ambientais, em geral. Assim, embora Hendriks et al. (2000) citem a facilidade 

de comunicação dos resultados, devido ao fato de serem objetivos, questiona-se se, para 

atores sociais não capacitados, tais como políticos, empresários e sociedade civil, os 



 

resultados não seriam pouco informativos à respeito das potenciais pressões ambientais 

que os mesmos desejam representar. Discussões acerca da facilidade de interpretação dos 

resultados por parte de atores sociais não capacitados não foram encontradas e considera-se 

que seria um campo para investigações futuras. 

 

f) Transparência. 

 

Transparência refere-se à possibilidade do usuário de compreender, e até questionar, os 

pressupostos e procedimentos adotados pelo método, de forma que não seja percebido 

como uma “caixa-preta”. Há dois pontos críticos nos métodos de avaliação ambiental em 

geral, no que se refere à transparência: a) os  procedimentos de pesagem, que envolvem 

juízo de valor e; b) o uso de ferramentas computacionais de suporte, com bancos de dados 

e cálculos internos, que não possam ser questionados pelos usuários. O primeiro tipo de 

conflito dificilmente ocorrerá na AFM na escala local, visto que não foram encontrados 

estudos prévios nos quais se aplique procedimentos de pesagens. 

 

Contudo, há a dificuldade de se informar aos usuários a totalidade das incertezas 

envolvidas nos procedimentos específicos para a estimativa dos fluxos de materiais. 

Existem incertezas relacionadas à precisão e qualidade dos dados de entrada, aos bancos de 

dados e aos modelos de cálculo. Considerando-se a variedade de fluxos estimados e de 

procedimentos de cálculo realizados há dificuldade de se apresentar, de forma sintética, 

todas as opções adotadas nos estudos. 

 

4  CONCLUSÕES 

 

A partir da análise desenvolvida, buscou-se identificar fragilidades e potencialidades da 

Analise de Fluxos Materiais como método para a avaliação de sustentabilidade na escala 

de municípios. Constata-se que a AFM parece ir ao encontro da tendência dos métodos de 

avaliação ambiental em geral, de se tornarem cada vez mais quantitativos, evitando a 

prescrição de soluções. Considera-se, também, que eles seriam independentes e 

complementares a métodos que avaliem outros tipos de pressões ambientais, tais como 

impermeabilização do solo, dificilmente capturados através de fluxos materiais. 

 

Comparativamente aos métodos de avaliação ambiental na escala local, a AFM não 

fornece medidas de estresse do ambiente, mas é excelente na identificação de cargas 

ambientais (primeiras interferências no ambiente, nas cadeias de causa e efeito) e suas 

forças motrizes. Entretanto, ao se pretender estimar impactos ambientais potenciais 

associados a essas cargas, a AFM exige métodos auxiliares. Observa-se, na literatura, que 

ainda não há procedimentos ou um método padrão consolidado para esse fim. Métodos de 

avaliação difundidos, como a ACV, podem ser associados, utilizando-se bases de dados e 

softwares típicos de ACV. Entretanto, essa alternativa é controversa e pouco adotada.  

 

Quanto ao uso dos métodos por atores responsáveis pela tomada de decisão na escala local, 

a maior parte dos métodos de avaliação ambiental difundida e adotada, no contexto prático, 

é desenvolvida com o objetivo de ser de fácil aplicação. Para tanto, são projetados para 

atores e atividades de desenvolvimento territoriais e urbanas específicas. Nos métodos 

baseados em AFM ainda se observa a falta de dispositivos para traduzir os resultados em 

sugestões diretamente aplicáveis. Soma-se a esse também o desafio de tornar a AFM mais 

atraente aos atores sociais envolvidos com as áreas de desenvolvimento territorial e, 

particularmente, de desenvolvimento urbano. Uma das alternativas, talvez, fosse o 



 

desenvolvimento de formas de apresentação de resultados especializadas, que 

demonstrassem, tão especificamente quanto possível, a origem e o destino dos fluxos de 

grupos de materiais, inserindo, de fato, o município no seu ambiente de entorno. Como tem 

sido aplicado até o presente momento, o método não faz distinção quanto à origem e ao 

destino dos fluxos de entrada e de saída. Assim, implicitamente, assume que os reflexos 

ambientais serão iguais, ao se transportar materiais de e para diferentes localidades, com 

variadas distâncias. Esse pressuposto não pode ser considerado verdadeiro, ao se avaliar as 

demandas de combustíveis e de redes de infraestrutura para esse transporte de cargas.  

 

Por fim, as análises desenvolvidas neste artigo reforçam a constatação de Barles (2009), 

que considera como vantagem da AFM a possibilidade de abordagem em múltipla escala, 

permitindo que se considerem impactos ambientais manifestos em escalas espaciais além 

da local. Impactos em outras regiões são negligenciados por muitos métodos de avaliação 

ambiental. Dessa forma, considera-se que a AFM aplicada à avaliação de cidades se 

contrapõe a iniciativas de aparente “esverdeamento das cidades”, que usam o apelo 

ambiental apenas para criação de uma imagem positiva e atração de investimentos. 
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