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Apresenta-se a visão da metodologia emergética de alguns dos principais pesquisadores da 
área e ao mesmo tempo se fazem esclarecimentos e reflexões para aprimorar esta 
importante ferramenta científica. Ao final se discute a pertinência da “Economia Verde” 
 
Estado da arte 
 
Os pesquisadores que fazem o diagnóstico de sistemas utilizando a emergia como medida 
de valor objetivo (o trabalho termodinâmico incorporado em cada recurso de um sistema) e 
que consideram que os produtos de um sistema (novos estoques e saídas) incorporam todo 
o trabalho contido nos insumos, propõem que a metodologia emergética receba o nome de 
Síntese emergética (Brown, Brandt-Williams, Tilley, Ulgiati 2000). Os autores sugerem o 
uso da palavra síntese porque a primeira etapa é obter a uma visão do sistema completo (a 
totalidade) para depois identificar e mensurar seus fluxos e estoques, converter esses 
valores em fluxos de emergia e finalmente utilizar como indicadores do desempenho 
termodinâmico as razões entre os fluxos agregados de emergia.  
 
A metodologia emergética exige um trabalho inicial importante de observação do 
ecossistema para mostrar em um diagrama como interagem as forças naturais e as forças 
mobilizadas pelo homem. É uma abordagem que parte da visão do todo, que avalia as 
interações entre os componentes do ecossistema. Esta abordagem sintética é também 
denominada "de cima para abaixo" e oferece informação quantitativa para a formulação e 
avaliação de políticas públicas. Trata-se de uma alternativa a abordagem analítica 
convencional “de baixo para cima” que consiste em estudar um objeto específico como 
ente isolado e somente depois de completar seu estudo preocupar-se com as possíveis 
interações desse componente com entes similares para obter a visão do sistema total. 
 
A emergia é um conceito termodinâmico que surge da visão sistêmica e que não pode ser 
plenamente entendido fora desse marco teórico. O conceito termodinâmico de emergia leva 
em conta o contexto isto é a trajetória seguida ou “memória energética” dos recursos 
transformados nos sistemas que fornecem os recursos utilizados pelo sistema sob estudo. 
Corresponde a soma da energia potencial (“exergia”) utilizada para produzir algo, qualquer 
coisa (Scienceman, 1987). Define-se como a quantidade de energia de certo tipo que é 
consumida, direta ou indiretamente, para fazer outro tipo de energia, que pode ser produto 
ou serviço. Como unidade padrão se usa a radiação solar equivalente (emergia solar). 
 
Antigamente, nas avaliações energéticas se utilizava o conceito de “energia incorporada” 
e a unidade de medida era a tonelada equivalente de carvão ou de petróleo. Também nesse 
sentido, na análise da manufatura, Marx utilizava como medida de valor o trabalho 
humano incorporado na produção. Ambas eram análises parciais, pois desconsideravam 
muitas forças e processos. Hoje existe a análise de ciclo de vida de um produto que 
permite uma visão mais completa, mas no momento ela não considera as contribuições 
ambientais nem as externalidades negativas com exceção dos gases de efeito estufa. 
 



A metodologia emergética permite avaliar sistemas complexos, pois fornece os meios de 
medir todas as entradas como emergia e comparar esses fluxos para refletir sobre a sua 
gestão de forma holística e discutir políticas públicas de forma ampla.  
 
A teoria atrás da metodologia emergética 
 
Os fundamentos teóricos da metodologia emergética se encontram na termodinâmica e na 
teoria geral de sistemas. A teoria levou três décadas para ser desenvolvida e esse processo 
é descrito por H. T. Odum no capítulo “Energy Systems and the Unification of Science” do 
livro “Maximum Power” editado por C.A.S. Hall (1995) e especialmente no livro 
“Environmental Accounting: emergy for environmental decision-making” (1996). Um 
conceito essencial é a qualidade da energia. Para entender este conceito é necessário 
procurar a definição de energia nos livros de Física.  
 
A energia foi definida como a capacidade de realizar trabalho, com base no principio físico 
de que todo trabalho exige o uso de energia potencial e degrada energia que sai em forma 
de calor de baixa intensidade. Mas em lugar de objetivar a medição de energia potencial 
trabalho e calor em forma específica se procurou medir apenas o calor de alta intensidade. 
Nas pesquisas em sistemas mecânicos, a energia de um combustível era medida em 
calorímetros como calor liberado durante um processo, geralmente durante a queima 
completa. O calor gerado era expresso em calorias ou em Joules (1 Joule = 4186 calorias). 
Pode-se medir a capacidade de gerar calor, porém o calor não é uma boa forma de medir o 
trabalho em processos complexos, pois ao utilizar a janela de observação definida pela 
tecnologia de máquinas térmicas se excluem muitas coisas importantes que somente 
aparecem na janela da visão ecológica e sócio-política que permite observar a atividade 
humana dentro do marco do ecossistema e da cultura. A avaliação das energias pelo calor 
reconhece apenas um aspecto da energia, que é sua capacidade de elevar a temperatura das 
coisas e esse método não permite quantificar de forma correta a capacidade de realizar 
trabalho das energias que participam dos processos mais complexos na biosfera.  
 
A metodologia emergética considera que as diversas formas de energia que existem na 
natureza possuem capacidades diferentes de realizar trabalho e que é necessário levar em 
conta suas funcionalidades para avaliar elas corretamente. Um Joule de energia de 
alimento não tem o mesmo potencial de realizar trabalho sistêmico que um Joule de 
energia de carvão a não ser que sejam queimados para impulsionar uma máquina térmica 
(uma caldeira) e nesse caso mede-se apenas a energia de combustão. Um sistema 
organizado para usar formas concentradas de energia, tais como os combustíveis fósseis, 
não pode processar formas diluídas de energia como a radiação solar. E vice-versa, um 
vegetal aproveita o sol, mas não aproveita diretamente uma energia como o petróleo.  
 
Pode-se então perceber que a avaliação de recursos energéticos é dependente do sistema! 
A metodologia de avaliação de recursos deve levar em conta que os processos na biosfera 
são muito mais variados e complexos do que máquinas térmicas termodinâmicas simples. 
A janela de observação deve ser definida no âmbito da biosfera, para avaliar as energias 
em unidades que expressem adequadamente seu potencial de realizar trabalho de diversos 
tipos. Essas janelas maiores permitem observar as cadeias de transformação de energia que 
se articulam na biosfera para aproveitar o potencial dos recursos materiais e das energias 
incidentes, em outras palavras é preciso usar a janela da Ecologia de Sistemas, pois ela 
permite visualizar com se integram os processos de escala pequena com os processos de 
escalas maiores e contabilizar os fluxos que ocorrem nessa serie de processos. 



 
Emergia e Transformidade 

A emergia considera e mede as diferenças de qualidade das diferentes formas de energia. 
Emergia significa “trabalho realizado”. Ela resume em número e atributos (os indicadores 
emergéticos) toda a energia utilizada nos processos que levaram a formação de um produto 
ou serviço, em unidades de um mesmo tipo de energia. Por definição, emergia é a 
quantidade de energia de um tipo (geralmente energia solar) que se requer de forma direta 
ou indireta, para fornecer um fluxo ou um estoque de energia, material ou informação.  
 
A relação entre a emergia requerida para fazer um produto e a energia do produto é 
denominada transformidade. Se a relação fosse energia/emergia teríamos a medição da 
eficiência ecossistêmica do processo. Por tanto, pode-se dizer que a transformidade é o 
valor inverso da eficiência do sistema. A emergia costuma-se expressar em Joules de 
energia solar (seJ, solar emjoules), já a transformidade se expressa em Joules de emergia 
solar por Joule de fluxo de saída (sej/J).  
 
A Figura 1 ilustra como se atribui a emergia a um fluxo de saída e como se calcula a 
transformidade do recurso produzido em um sistema e que sai dele. Um processo simples 
tem três entradas de energia cujas transformidades são conhecidas, pois foram obtidas em 
outros cálculos feitos previamente. Como se conhece o fluxo de entrada de energia e se 
conhece a transformidade respectiva pela multiplicação de ambos os valores pode-se 
calcular o fluxo de emergia. A emergia total do produto é a soma das emergias das 
entradas, e a transformidade do recurso produzido é a emergia dividida pela energia. 
Assume-se que a transformidade da radiação solar é igual a um (l). As transformidades dos 
principais fluxos que ocorrem na biosfera (vento, chuva, correntes oceânicas, ciclos 
geológicos, etc.) são calculadas ao dividir a emergia total que movimenta a biosfera pela 
energia do fluxo considerado (Odum, 1996, 2000). 
 

 
Figura 1. Diagrama de fluxos agregados de um processo onde energia de baixa intensidade (E1) 

gera energia de alta qualidade (E0), aproveitando duas entradas de energia (E2e E3) 
 



A emergia total utilizada para impulsionar um processo pode ser considerada como uma 
medida da auto-organização que ocorre no ambiente para viabilizar esse processo. È uma 
medida do trabalho ambiental realizado (tanto no presente quanto no passado) necessário 
para providenciar os diferentes recursos que o sistema usa, por exemplo: o estoque de 
oxigênio na atmosfera, os estoques de ouro, petróleo e de biodiversidade no planeta. 
 
Princípio da potência emergética máxima 

Lotka (1922a e 1922b), dando seguimento aos trabalhos de Boltzmann (1886) enunciou 
um principio básico para a organização dos sistemas: o principio da potencia máxima.  
 

“na luta pela existência, conseguem sobreviver àqueles organismos cujos 
mecanismos de captura de energia potencial são mais eficientes”. 

“a seleção natural tende a maximizar o fluxo de entrada de energia, porém 
respeitando as limitações que operam sobre o sistema”.  

 
Lotka disse que a maximização da potencia pode ser a 4ª Lei da Termodinâmica, assim 
como Odum (1996). Mas, a maximização da potência pode ser uma medida da capacidade 
de ajuste ao meio, pois sugere a maximização dos fluxos de entrada de energia por meio da 
auto-organização em níveis de baixa transformidade, mesmo que a energia seja abundante.  
 
Por outro lado, usando o conceito de emergia no principio da máxima potência de Lotka 
ele passa a ser o princípio da máxima potencia emergética e sugere a maximização do 
trabalho útil em toda a rede de transformação de energia potencial: “Em todas as escalas, 
prevalecem os sistemas que através da auto-organização desenvolvem laços de reforço dos 
processos produtivos que lhes permitem superam as limitações e incrementar a eficiência”. 

 
Figura 2. Diagrama que ilustra a maximização da potencia emergética.  

A energia que entra é transformada para níveis de maior qualidade e então pode atuar em ações de 
reforço que mantém e, se possível, aumentam as entradas de energia. 

Maximizar o uso do trabalho útil em todos os níveis da cadeia de transformação, ao mesmo 
tempo, é uma condição para maximizar o sistema que combina economia humana e meio 
ambiente. Por trabalho útil significa utilizar os fluxos de entrada para reforçar ações que 
garantam e se possível aumentem os fluxos de entrada de emergia. Quando se dissipa 



energia em processos que não contribuem ao ingresso de novos fluxos de emergia o 
sistema perde competitividade com outros sistemas que sim o fazem. A Figura 2 ilustra um 
sistema simples com mecanismo de reforço (laço auto-catalítico). 
 

Os fluxos de energia geram hierarquias 

Na biosfera, os processos geológicos, os sistemas atmosféricos, os ecossistemas e as 
sociedades estão interconectados através de uma série de transformações de energia e 
materiais. Cada processo em cada etapa da cadeia de transformação recebe e cede energia e 
materiais as outras unidades, dessa forma se auto-organiza o sistema em um processo 
contínuo e intricado que envolve espaço, tempo, energia e informação.  
 
Os processos de transformação e energia que ocorrem em toda a biosfera constroem 
ordem, degradam energia durante esse processo e reciclam materiais e informação em 
redes de sistemas organizados e estruturados hierarquicamente que atuam em escalas 
variáveis de espaço ao longo do tempo. Quando as ações de um grande número de 
unidades de um tipo contribuem para formar um conjunto menor de outras unidades se 
estabelece uma relação hierárquica. 
 
A convergência de energia que ocorre nas cadeias de transformação de energia gera uma 
estrutura hierárquica. Em cada transformação muitos Joules de energia de um tipo perdem 
sua disponibilidade (potencial, ou capacidade de interagir em processos) para produzir uma 
quantidade menor de Joules de outro tipo de energia. Isto ocorre como uma consequência 
da 2a Lei da Termodinâmica. Considerando que há energia em tudo o que existe no espaço 
(incluindo a informação) e que ocorrem transformações de energia em todos os processos 
que ocorrem na Terra e possivelmente no Universo, todos os processos podem ser vistos 
como partes de uma hierarquia de energia, porem estruturados em diversos subsistemas.  
 
Se for usada uma definição genérica de trabalho tal como processo de transformação de 
energia, então se pode conjeturar que uma série de processos de trabalho sucessivos (um 
conjunto de transformações de energia) gerará uma estrutura hierárquica de energia. As 
hierarquias são o resultado da existência de uma estrutura organizada de sistemas onde os 
processos de transformação organizados em redes convergem e concentram energia. A 
convergência reduz a magnitude dos fluxos de energia, mas aumenta sua qualidade, esses 
fluxos mudam para formas mais concentradas de energia com novas funcionalidades. As 
redes constituem cadeias de transformações onde muitos processos que ocorrem em 
espaços pequenos contribuem para viabilizar processos cada vez menos numerosos que 
afetam escalas maiores (Figura 3). Alguns exemplos de transformação e convergência de 
energia são: arroios, riachos e rios que convergem em uma bacia hidrográfica, a 
convergência de energia nas cadeias tróficas que existem nos ecossistemas, a organização 
do espaço urbano-rural construído pelas sociedades humanas que integra vilas, vilarejos, 
cidades pequenas, médias e grandes e finalmente megalópoles por meio das redes de 
comunicação (rodoviária, ferroviária, aérea, etc.).  
 
A convergência de energia através de uma série de transformações rende um produto final 
que carrega menos energia que a que foi investida no processo total na cadeia de 
transformação, devido a degradação de energia potencial (2a Lei da Termodinâmica), no 
entanto a posição mais alta do recurso dentro da hierarquia energética faz dele um recurso 
mais valioso, já que exige uma grande convergência de recursos na sua formação.  
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Figura 3. A rede de energia mostra como o sistema se  auto-organiza para aproveitar a energia 
disponível por meio da organização de uma estruturada hierárquica. Os diversos conjuntos de 
organismos se integram em uma cadeia que concentra a energia e muda sua qualidade (maior 

transformidade em cada nível trófico) obedecendo sempre a 2a Lei da Termodinâmica. 

 
Pode-se dizer de maneira geral que o produto do topo da cadeia possui uma maior 
qualidade que os produtos iniciais utilizados na sua formação. Odum sugeriu que a 
tendência a estruturar redes de transformação de energia com estruturas hierárquicas 
poderia ser considerada a 5a Lei da Termodinâmica (Odum 1996) 
 
Procedimentos da contabilidade emergética 

Base emergética do valor 

A contabilidade emergética utiliza os conceitos da Termodinâmica válidos para todos os 
processos que envolvem todas as formas de energia e materiais. A metodologia procurou 
uma unidade de medida comum e como foi gerada na análise de ecossistemas naturais nada 



mais conveniente do que escolher a energia do sol. Assim todas as formas de energia são 
colocadas em termos da energia solar equivalente.  
 
As unidades de emergia são unidades de trabalho e se expressam em emJoules (seJ) para 
distingui-las dos Joules de energia simples (J) que não levam em conta a memória 
emergética. A emergia mede o trabalho realizado nos processos que ocorrem na biosfera 
necessários para produzir um recurso, sendo que o potencial de trabalho de cada fluxo de 
entrada  que participa desse sistema é expresso em emJoules. Quanto mais trabalho é 
realizado para produzir um recurso, mais emergia é transformada e maior a transformidade. 
 
Para obter o valor da energia solar equivalente de um recurso é necessário conhecer o 
fluxograma completo do processo de transformação que ocorre em etapas sucessivas até 
obter ele. Depois de reconhecer os processos que integram o fluxograma completo devem 
se obter os valores em massa ou energia dos fluxos de entrada de cada processo para serem 
multiplicados pela transformidades respectivas. A somatória das emergias fornece o valor 
da emergia necessária para produzir certa quantidade de um recurso e assim pode-se 
calcular a relação emergia por unidade (EPU) a nova denominação dada a transformidade. 
Este trabalho tem sido feito por diversos pesquisadores para uma grande variedade de 
recursos e serviços naturais dos ciclos biogeoquímicos da Terra e também para produtos 
comerciais (Odum, 1996, 2000).  
 
A relação entre total de emergia utilizada e a energia do produto pode ser considerada 
como um coeficiente de transformação, daí vem o nome de transformidade, as dimensões 
deste parâmetro se expressam em seJ/J ou seJ/kg. Como seu nome implica ela pode ser 
utilizada para converter um fluxo de energia no fluxo correspondente de trabalho 
necessário para produzi-lo, simplesmente multiplicando a emergia pela transformidade.  
 
Por conveniência, pra não ter que calcular a emergia de um insumo a partir de seu fluxo 
grama completo cada vez que se faz uma avaliação emergética, se recomenda aproveitar as 
transformidades que calculadas previamente por outros pesquisadores. Uma lista com os 
valores das transformidades dos principais recursos na biosfera e na economia humana é 
oferecida na Tabela 1. No apêndice se oferecem as definições dos termos utilizados na 
contabilidade emergética.  
 
O valor de um recurso expressado em termos de emergia leva em consideração os valores 
dos recursos energéticos e materiais dentro de um mesmo marco de referência conceitual. 
As transformidades fornecem um fator de qualidade da energia do recurso, pois elas levam 
em conta todo o trajeto das energias e materiais que participam do processo convergente 
que ocorre na biosfera para produzir um recurso. Embutidos no valor de emergia estão os 
serviços oferecidos pela natureza, geralmente sem custo monetário, pois estão fora do 
marco de referencia da metodologia econômica convencional. Assim, o valor emergético 
calculado para os serviços ambientais é geralmente maior que o valor obtido pelo método 
econômico de disposição a pagar. 
 
A contabilidade e o diagnóstico de sistemas com base na emergia 

No livro Environmental Accounting (Odum, 1996) explica com detalhe a metodologia 
emergética. A primeira tarefa é fazer um diagrama do processo que se deseja analisar para 
identificar todos os fluxos que atravessam as fronteiras do sistema e as variações dos 
estoques internos. Utilizam-se os símbolos mostrados na Tabela 1. 
 



Tabela 1. Símbolos da linguagem de fluxos de energia 

 

Linha de fluxo:  
O caminho de uma força cujo fluxo é proporcional à quantidade de 
energia potencial existente no estoque ou da fonte de onde provem. 

 

Fonte:  
Fonte externa de energia que proporciona uma força (X) de acordo 
com um programa controlado desde fora: sol, eletricidade. 

 

Estoque:  
Um acúmulo de energia de materiais que se estabelece dentro do 
sistema pela diferença entre entrada e saídas, uma variável de estado?  
dQ1/dt= X - k1*Q1 - k2*Q1 

 

Sumidouro de energia:  
Dispersão de energia degrada que ocorre em todas as transformações, 
processos e armazenamentos (estoques) 

 

Interação positiva:  
A interação de duas portas de ligação que permite a produção de um 
recurso novo em proporção (k) aos fluxos atuantes (Q1 e Q2). O 
resultado é um fluxo que se expressa como o produto k*Q1*Q2, eg. 
A interação entre luz e fósforo no crescimento de uma planta 

 

Interação negativa:  
Neste tipo de interação a força Q1 em vez de multiplicar divide 
k*(Q2/Q1), eg. o efeito de substâncias tóxicas sobre uma população 

 

Consumidor:  
Unidade que transforma e estoque energia e da um retorno ao sistema 
que pode aumentar ou melhorar os influxos, eg. um leão, uma cidade 

 

Produtor:  
Unidade que coleta e transforma energia de baixa intensidade com 
apoio de interações de fluxos de alta qualidade, eg. uma planta  

 

Caixa:  
Símbolo utilizado para delimitar um sistema. Também se usa para 
demarcar um subsistema sem mostrar os processos internos que 
ocorrem nele, eg. um processo industrial. 

 

Transação:  
Uma unidade que indica um intercâmbio de bens e serviços (linha 
sólida) em escambo ou por dinheiro (linha pontilhada). O preço é 
mostrado como um campo de força externo.  

 
Para desenhar o diagrama do sistema se utilizam estes símbolos, uma apresentação mais 
ampla sobre símbolos e funções ecossistêmicas se encontra no livro Systems Ecology 
(Odum, 1994). O propósito da elaboração do diagrama é realizar um inventário critico de 
processos, estoques e fluxos importantes para o sistema e que, portanto devem ser 
avaliados. Além disso, a construção do diagrama permite entender a lógica do sistema. A 
partir do diagrama se constroem tabelas dos fluxos de entrada de materiais, trabalho e 
energia do sistema, ver a Tabela 2.  
 



A organização de dados que se adota para montar a tabela permite colocar os valores 
obtidos de cada fluxo de entrada e das mudanças dos estoques internos, os valores das 
transformidades para multiplicar esses valores para obter os fluxos de emergia, os quais 
também podem ser expressos em dólares emergéticos equivalentes. Não se adicionam 
todos os fluxos renováveis da natureza que provem da mesma fonte para evitar dupla 
contagem, somente o fluxo maior é considerado. Se a tabela for feita para avaliar um 
processo, ela apresentará os dados dos fluxos por unidade de tempo (geralmente se usa 
uma base anual). Se a tabela for feita para avaliar estoques deverá considerar prazos de 
tempo maiores que um ano. Na avaliação de sistemas a agrícolas a base será (kg, J, ou 
US$)/(ha.ano). 
 
Tabela 2. Tabela padrão utilizada no cálculo dos fluxos de emergia de um sistema. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Nota Item Valor 

numérico 
Unidade Emergia/Unidade 

(seJ/unidade) 
Fluxo de 

emergia solar 
equivalente 

(E+15 seJ/ano) 

Em$/ano  
(referência) 

1 Fluxo 1 xx.x J/ano xxx.x xxx.x xxx.x 
2 Fluxo 2 xx.x kg/ano xxx.x xxx.x xxx.x 

. 
n Fluxo n xx.x $/ano xxx.x xxx.x xxx.x 

 
Coluna #1: número seqüencial que corresponde as anotações colocadas embaixo da tabela 

que fornecem referências dos dados utilizados e fórmulas de cálculo utilizadas. 

Coluna #2: nome do item (que deve ser aparecer no diagrama). 

Coluna #3: valor numérico do fluxo em Joules, quilogramas, dólares ou outras unidades 
por unidade de tempo (e de área). As unidades são mostradas na coluna #4. 

Coluna #5: valor da transformidade usada no cálculo do fluxo de emergia, se expressa em 
unidades de Joules de emergia solar equivalente por Joule. Como as entradas 
podem estar em unidades de diverso tipo (quilogramas, horas de trabalho 
humano ou de máquina, dólares) devem ser usados fatores de conversão 
adequados (seJ/hora; seJ/kg, seJ/$). A transformidade pode ser obtida de 
estudos prévios ou senão ser calculada. Se for usada uma transformidades de 
outros autores deve citar-se a referencia ao pé da tabela. 

Coluna #6: fluxo de emergia solar, calculado como produto da coluna 3 vezes a coluna 5. 

Coluna #7: fluxo em dólares emergéticos. Este valor é obtido ao dividir o fluxo de emergia 
da coluna # 6 pela razão (emergia/PIB) do país para o ano da avaliação. A razão 
emergia por PIB (seJ/$) é calculada de forma independente e se encontra em 
bases de dados. Esta coluna expressa a magnitude da atividade econômica 
contida em cada fluxo externo ou em cada estoque interno utilizado. 

 
Em outra tabela se colocam todos os fluxos de saída, com seus valores expressos nas 
unidades comuns (kg/tempo) e também em termos de Joules/tempo da energia potencial 
contida no fluxo ou da energia que este exige para amortecer seu impacto ambiental. 
  
O passo final na avaliação emergética é a interpretação dos resultados quantitativos. Em 
alguns casos a avaliação é feita para determinar os indicadores de uma proposta única, em 



outros casos para comparar diferentes alternativas. A avaliação pode procurar o melhor uso 
dos recursos para maximizar a vitalidade da economia, no curto, médio ou longo prazo. O 
passo final é calcular os indicadores emergéticos que correlacionam a atividade do 
ambiente e a atividade humana e permitem predizer o comportamento do sistema em 
termos de viabilidade econômica e ecológica, capacidade de suporte ou ajuste ao meio. Os 
resultados da tabela de cálculo dos fluxos de emergia, permitem comparar os custos 
emergéticos e os benefícios assim como perceber possibilidades de gestão sustentável dos 
recursos. As definições dos índices são oferecidas no final deste texto. 
 
Como os valores dos fluxos de emergia são valores grandes costuma-se converter eles a 
termos mais familiares. Assim a emergia solar equivalente é convertida em dólares 
emergéticos (em$) utilizando a razão de emergia por dólar (seJ/$). Essa razão se obtém 
dividindo o valor emergético de todos os recursos utilizados em um dado ano pelo valor do 
Produto Interno Bruto (PIB) da economia local (o dinheiro que circula na economia nesse 
ano). Este índice mede o poder de compra. A emergia pode ser convertida em dólares 
emergéticos dividindo a emergia do recurso pela “transformidade do dólar”. O termo 
dólares emergéticos (em$) permite distinguir este valor do valor monetário (dólares, $). 
 
A emergia e as decisões humanas 

Todas as decisões são decisões ambientais. Toda decisão política tem impacto sobre o 
ambiente, umas mais do que outras. Todas as ações do ser humano ocorrem dentro do 
ecossistema e da biosfera, cada ação exige recursos e gera resíduos. O impacto depende da 
forma da extração dos recursos, de usá-los e de como o ambiente é afetado pelos resíduos. 
Cada vez mais, as pessoas interessadas na conservação e gestão sustentável dos 
ecossistemas da biosfera reconhecem que o uso dos recursos naturais e a modificação da 
cobertura natural manifestam forças poderosas que estão fora do controle social. O uso 
racional do meio ambiente exige o conhecimento da capacidade ecológica de prover 
recursos materiais e serviços ambientais e da força humana aplicada para extrair recursos, 
transformar o meio e consumir os recursos produzidos nesse meio modificado.  
 
A demanda por Sustentabilidade expressa a preocupação com o desenvolvimento humano 
que se distancia em forma crescente da capacidade de suporte natural do meio, é outra 
forma de abordar o balanço entre as necessidades humanas e as exigências ecológicas para 
conseguir uma melhor interação de ambas. Os sistemas humanos não são sustentáveis se a 
extração de recursos para um propósito significa a perda de sistemas ecológicos que 
fornecem recursos para outro propósito ou se o resultado do desenvolvimento em uma área 
causa grandes perdas de produtividade ecológica e da vitalidade econômica em outra área. 
 
As decisões sobre conservação e gestão de recursos comparam perdas e benefícios, por 
exemplo, por um lado estão as demandas humanas (postos de trabalho, alimento a ser 
produzido, atividade econômica induzida) e por outro, as perdas dos estoques ecológicos e 
dos recursos derivados deles (produção primária, diversidade da fauna, funções ecológicas 
vitais para a regulação climática). Percebem-se os benefícios humanos e os impactos no 
ambiente, mas existe dificuldade de comparar seus valores. Para superar este impasse, 
tanto os benefícios quanto as perdas deveriam ser avaliados em uma mesma base de 
medida para permitir sua comparação. Assim, para viabilizar tecnicamente que a 
perspectiva da conservação e gestão ambiental de recursos funcione é necessário utilizar 
métodos que de avaliação que possam colocar na mesma unidade de medida os benefícios 
humanos e os serviços ecossistêmicos.  
 



A avaliação usando emergia permite medir benefícios humanos e serviços ecossistêmicos 
na mesma base de medida. A avaliação compararia três sistemas, um deles o da natureza 
intata, outro o da atividade humana ocupando o mesmo espaço e outro o da atividade 
humana ocupando apenas parte do espaço. Nos três modelos a ser avaliados todos os 
fluxos de entrada teriam que ser considerados e transformados nos correspondentes fluxos 
de emergia, assim como todos os fluxos de saída teriam que ter seus valores medidos ou 
estimados, tanto os produtos materiais quanto os serviços, tanto os produtos desejados 
quanto as saídas indesejadas (“externalidades negativas”) cujos custos de tratamento 
deveriam ser incluídos como entradas adicionais da alternativa avaliada. Desta forma se 
conseguiria colocar todos os fluxos na mesma unidade (emergia solar) e se poderiam 
comparar as alternativas como sistemas por meio dos indicadores emergéticos. Os fluxos 
relativos a contribuição da natureza considerados geralmente “gratuitos” passariam a ter 
seu valor reconhecido em uma base de medida que permitiria comparar eles com as 
entradas da economia e com as despesas adicionais decorrentes da solução das 
externalidades. Teríamos assim a possibilidade de uma análise “holística”.  
 
Em vista do anterior, a proposta atual dos pesquisadores que contribuem a desenvolver esta 
metodologia é denominar ela como "Síntese emergética" em vez de análise emergética 
considerando que se trata de uma integração ou fusão e não mais de uma redução ou 
separação que o termo análise implica. É uma ferramenta que complementa as avaliações 
de custo-benefício tradicionais para permitir uma melhor decisão na gestão de recursos. Os 
valores obtidos usando a contabilidade emergética não dependem das preferências 
humanas, nem de valores de mercado artificiais nem de preço sombra. 
 
Avaliação das contribuições ambientais 

 
Figura 4. Diagrama simplificado de um subsistema econômico (linha preta grossa) que usa três 

tipos de entradas: as contribuições ambientais renováveis (R); as ambientais não renováveis (N); os 
insumos comprados da economia (F) considerados não renováveis. Os indicadores emergéticos 

básicos utilizam esses fluxos agregados para fazer o diagnóstico do sistema modelado dessa forma. 
 



Na Figura 4 mostra-se o diagrama sistêmico de uma interface econômica que aproveita os 
recursos da natureza disponíveis no local e utiliza recursos provenientes da economia 
humana externa para produzir um produto que é transferido para outro sistema. O diagrama 
mostra que as contribuições não renováveis da natureza (N) provem de estoques internos 
produzidos lentamente pelos ecossistemas, mostra também que o ecossistema aproveita 
fluxos de energia externa e mobiliza recursos materiais das redondezas para produzir um 
fluxo contínuo de recursos renováveis (R) e finalmente que o sistema estudado obtém um 
retorno (F de feedback) da economia humana por meio de materiais (M) e serviços (S). 
Entre as coisas que adquire da economia estão a infraestrutura para viabilizar o processo 
que a ser realizado, serviços (trabalho humano e social de diversos tipos), recursos não 
renováveis (combustíveis fósseis e minerais, maquinaria, fertilizantes, etc.).  
 
As entradas do ambiente (R e N) obtidas pela interface econômica são coisas tais como 
água e solo agrícola que devem ser avaliadas em função da emergia (trabalho) necessário 
para sua produção nos ecossistemas. As contribuições ambientais possuem alto valor 
emergético devido ao tempo que leva sua produção (por exemplo: centenas de anos para 
gerar l cm de solo com potencial agrícola), ou a grande área necessária para a convergência 
de serviços ambientais (água em um reservatório). 
 
Os ecossistemas fornecem serviços ambientais importantes. Entre eles a absorção e a 
reciclagem de resíduos e subprodutos, funções essenciais para manter a sustentabilidade do 
sistema. Quando a capacidade do ambiente de absorver resíduos é sobrecarregada, esse 
trabalho (gratuito) deve ser complementado por soluções tecnológicas (que são caras). A 
reciclagem de resíduos deve replicar os padrões de organização que existem na natureza, o 
que torna esses processos dependentes do tempo e da localização. Quando a área de 
suporte de um processo é levada em conta, os resíduos e os subprodutos são absorvidos e 
reciclados pelo ambiente nos ciclos biogeoquímicos acionados pelas forças externas que 
atuam na biosfera: a energia solar, o calor interno da Terra e a força das marés. 
 
Avaliação da emergia líquida 

Os investimentos em atividades devem gerar um retorno positivo. O conceito de benefício 
emergético líquido de um investimento ou ação de desenvolvimento quando visto de forma 
holística, deve capturar emergia do ambiente para produzir um recurso de forma tal que 
haja mais emergia no produto (“resultado”) do que nos insumos da economia investidos 
("custos"). A diferença é o benefício ou emergia neta disponibilizada aos consumidores.  
 
As sínteses emergéticas realizadas para avaliar propostas de ações de desenvolvimento 
sejam estas o uso extrativo de recursos do ambiente, nova infraestrutura, ou tratamento de 
resíduos ou tudo isso junto, devem contabilizar todas as emergias utilizadas nos processos, 
as emergias dos fluxos que serão perdidos como resultado do projeto, e finalmente a  
emergia que a economia ganha com o investimento previsto.  
 
A Figura 4 é um diagrama de fluxos de um sistema econômico que atua como interface 
com o meio ambiente e com a economia urbana. Nele se mostram as contribuições 
ambientais, dos investimentos da economia e das perdas ambientais (N). O indicador que 
permite calcular o saldo emergético é a razão de rendimento (“Emergy Yield Ratio”) ou 
EYR, que indica a proporção de emergia capturada da natureza em relação ao investimento 
feito (R+N)/F. O problema é que não diferencia entre captura de emergia renovável e de 
emergia não renovável. As frações (R/F e N/F) mostram de onde provem o ganho. 
 



Avaliação da capacidade de suporte de um sistema 

O conceito de capacidade de suporte considera a relação entre duas condições de operação 
do espaço geográfico. Se observa a atuação de duas forças que podem ser antagônicas e 
assim gerar um grande caos entrópico ou serem  balanceadas para estabelecer um sistema 
harmônico dinâmico e sustentável: 

1. O uso de recursos da economia para aumentar o consumo humano (recursos 
que geralmente são de tipo não renovável e geram alto impacto ambiental)  

2. A conservação e uso ecológico dos recursos naturais para garantir a resiliência 
do ecossistema de forma que ele tenha espaço suficiente para continuar realizando 
suas funções biogeoquímicas, entre elas: gerar biomassa de forma renovável para 
dar suporte a fauna e fornecer serviços ambientais vitais, como a infiltração de 
água e regulação dos fluxos hídricos, a captura e retenção de dióxido de carbono, a 
a regulação da temperatura e da umidade do ar, a manutenção da biodiversidade, a 
polinização e do controle biológico, a formação de solo, o oferecimento da beleza 
natural e de um marco de referencia para a interpretação da vida, a transformação 
química e biológica dos resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) colocados no 
ambiente,  em fim a maximização do potencial do ecossistema e de seus fluxos 
renováveis, 

 
Para manter uma população humana ou uma atividade econômica é necessário garantir um 
equilíbrio entre o uso de recursos externos de alto impacto e a capacidade do ecossistema 
de absorver os impactos gerados pelo uso desses recursos.  
 
O tamanho da população que pode ser sustentada pelo meio ambiente depende do balanço 
que se estabelece entre o uso do ambiente como fonte de recursos com potencial 
produtivo e como sumidouro de resíduos e fornecedor de serviços ambientais vitais. O 
mesmo se pode dizer a respeito da capacidade de suporte de uma atividade econômica. 
 
A experiência e o conhecimento revelam que para todo desenvolvimento econômico existe 
um limite devido ao limite na capacidade de suporte, além do qual um maior 
desenvolvimento é contraproducente porque causa um declínio na disponibilidade de 
recursos e serviços naturais e coloca em risco a integridade do ambiente. A relação entre a 
escala ou intensidade do desenvolvimento em relação ao tamanho da área do meio 
ambiente preservado que oferece suporte ambiental (serviços de geração de recursos e 
serviços ambientais) é critica  em termos de resiliência e sustentabilidade no longo prazo.  
 
Os grandes empreendimentos devem ter uma área suficiente de suporte de ecossistemas 
preservados na região que consiga equilibrar o impacto que geram. Ao aumentar a 
intensidade do desenvolvimento humano aumenta também seu consumo de recursos (de 
todo tipo) e em decorrência disso seu impacto ambiental, assim sendo, a área de vegetação 
natural preservada requerida para lhe dar suporte deve aumentar. 
 
A capacidade de suporte não é nada mais do que a capacidade do meio ambiente local 
para fornecer os recursos e funções ecossistêmicas necessárias para dar sustento a uma 
população ou a um empreendimento econômico contando apenas com a base de recursos 
renováveis da região já que a energia no renovável é, por definição, temporária e não vai 
estar disponível no futuro, fora isso o impacto que o usos desses recursos trazem ao meio 
ambiente pode-se acumular e ficar acima da resiliência do ecossistema prejudicando as 
gerações futuras. Em termos de emergia, a capacidade de suporte de uma área no longo 



prazo está restrita ao fluxo de recursos renováveis que o ecossistema é capaz de capturar e 
isso depende das características macro-físicas da região e da situação de preservação ou de 
degradação da área. Pode-se especificar que estamos discutindo o conceito de "capacidade 
de suporte renovável", já que se trata da capacidade que se consegue contando 
unicamente com fontes de energia e materiais renováveis.  
 
No entanto, como hoje a sociedade humana está organizada para aproveitar os recursos não 
renováveis, a capacidade de suporte de população e de atividades humanas aumentou 
acima do patamar oferecido pela capacidade de suporte renovável devido a possibilidade 
de gerar riqueza rapidamente usando energia potencial de excelente qualidade (alta 
transformidade) vendida a preço baixo por interesse da economia política. Desta forma se 
subsidia a economia urbano-industrial, mas essa política gera uma situação de alto risco 
porque o desenvolvimento das atividades industriais, das atividades agro-químicas e das 
atividades urbanas exigem cada vez mais recursos não renováveis e espaço físico tomado 
das áreas com vegetação nativa; assim o impacto ambiental cresce e existe o risco de 
exceder a capacidade de prestação de serviços ambientais do ecossistema em muitas 
regiões da Terra. Neste momento, a população que depende da capacidade de suporte 
artificial pode ser um tamanho muitas vezes superior à capacidade de suporte real.  
 
O cálculo da c capacidade de suporte renovável fornece um valor do limite inferior  da 
capacidade de suporte da região. A capacidade de suporte renovável se calcula usando 
partir do valor médio das entradas de emergia renovável da região e determinando quanta 
área é requerida para fornecer a emergia total que a população usa. Como as fontes de 
emergia renováveis dependem da área, a medição da capacidade de suporte se coloca em 
termos de área. No caso de desenvolvimento de atividades econômicas se procede de 
forma similar. Calcula-se a emergia que consomem e depois a área necessária para 
fornecer essa emergia. Os resultados obtidos em termos de emergia renovável equivalente 
permitem calcular a  área de suporte requerida. A capacidade de suporte renovável 
calculada desta forma permite discutir a sustentabilidade de longo prazo.. 
 
Existe também o calculo da capacidade de suporte não renovável que está relacionada 
com o “ajuste ao meio eco-econômico" que expressa a “capacidade de sobreviver” do 
desenvolvimento proposto em regime de competição no sistema local. Considera-se que o 
sistema local é composto por dois subsistemas, por um lado uma economia  dominada pelo 
homem usando recurso externos de alta transformidade e, por outro, um meio ambiente 
que oferece um suporte parcial a essa economia. Esta segunda abordagem se baseia na 
intensidade do desenvolvimento o que a metodologia emergética denomina carga 
ambiental ou intensidade de uso de recursos econômicos, por meio dos índices ELR e EIR. 
O ajuste ao meio considera que a nova alternativa de desenvolvimento para se tornar viável 
economicamente deve ter uma intensidade de uso de recursos um pouco maior a que existe 
na região, para poder alterar os padrões sociais, econômicos e ecológicos do ambiente em 
que vai se inserir. Dessa forma poderá se integrar mais facilmente nos padrões existentes. 
Este método de avaliação da capacidade de suporte usa atualmente a razão entre os fluxos 
agregados de emergia não renovável (N+F) e de emergia renovável (R), que é denominada 
Carga Ambiental (ELR) e fornece o valor limite superior da capacidade de suporte. 
Trata-se de um limite variável que depende do momento que a economia vive pode ser de 
grande abundância de recursos ou de recursos limitados. Até agora a carga ambiental e a 
capacidade de suporte não renovável estavam crescendo e seu crescimento começa a 
diminuir e aponta um declínio. 
 



Os dois enfoques combinados fornecem os valores limites inferior e superior da capacidade 
de suporte. No primeiro caso, a capacidade de suporte renovável assume que todos os 
recursos que sustentam uma população ou uma atividade econômica provem de fontes 
renováveis locais, seria capacidade de suporte sustentável ecologicamente. No segundo 
caso, corresponde a capacidade  de suporte adicional e transitória que se consegue usando 
recursos não renováveis para poder sobreviver e competir em um meio estruturado para 
usar recursos não renováveis subsidiados e onde não são cobradas as contribuições do 
ambiente nem as externalidades negativas geradas. 
 
Avaliação de alternativas de desenvolvimento 

Os processos de tomada de decisão nem sempre levam em consideração todas as 
alternativas possíveis. Muitas alternativas não conseguem ser formuladas e mesmo quando 
se expressam são ignoradas, sendo que muitas vezes elas podem ser as mais interessantes.  

Mas supondo que haja alternativas realmente diferentes e interessantes e supondo também 
que o processo de tomada de decisão as considere para fazer uma escolha, que critérios 
deveriam ser utilizados e em que forma a metodologia emergética poderia contribuir? Na 
tomada de decisão se julgam entre outras coisas:  

(1) Competitividade na etapa de crescimento: Quando se comparam alternativas de  
inversão, qual delas contribui com maior emergia para a economia pública? Esta forma 
de tomada de decisão desconsidera a origem dos recursos (geralmente não renováveis e 
externos, importados a preço abaixo de seu valor real para subsidiar a economia local), 
o impacto social interno e externo, a perda de resiliência. Assim se consegue que a 
alternativa seja mais rentável, porém quem paga a conta são o meio ambiente e a 
população. 

(2) Pressão social: Que alternativa resolve de forma rápida as demandas sócio-políticas 
que se manifestam com mais força? O subsistema social é capaz de gerir uma força 
para usar os recursos da natureza, mais nos momentos de mudança  exige a aplicação 
de uma força sociopolítica ou cultural para alterar os marcos legais vigentes. Essa força 
de alteração se aplica como pulso e modifica as estruturas internas do sistema que 
permanecem em quanto não forem questionadas. 

(3) Benefício/Impacto: Qual alternativa maximiza o uso de recursos renováveis e 
minimiza o impacto no ambiente?  

(4) Ajuste: Que opção apresenta uma intensidade emergética compatível com a economia 
local, considerando o momento histórico do desenvolvimento?   

(5) Sustentabilidade: Que opção se sustenta com os recursos renováveis da região? Como 
é  possível que o meio este degradado e por causa disso mostre baixa produtividade, 
deve-se considerar um processo de recuperação da biota nativa. 

(6) Resiliência: Que opção preserva a área contínua necessária para manter a capacidade 
de regeneração da flora e da fauna de forma a garantir no futuro a recuperação da 
produtividade biológica e das funções de regulação ambiental? 

 

 

Os indicadores de desempenho sistêmico obtidos nas avaliações emergéticas permitem 
oferecer respostas a algumas das questões colocadas. Ver a Tabela 2. 

 



Tabela 2. Critérios de avaliação de alternativas de investimento. 
 
Critério Parâmetro Fórmula 

Competitividade 
Densidade de Potencia Emergética 
Transformidade Solar  

ED=Y/área 
Tr = Y/Eo 

Pressão social Potência emergética/tempo da aplicação Eo/DT 

Benefício-Impacto Índice de Sustentabilidade Emergética ESI = EYR/ELR 

Ajuste 
Taxa de Carga Ambiental 
Razão de Investimento Emergético 

ELR =(N+F)/F 
EIR =F/(R+N) 

Sustentabilidade Percentual de Renovabilidade %Ren = R/Y 

Resiliência 
(Espécies)(emergia/espécie)(emergia/área) 
(Função)(emergia/função)(emergia/área) 

Área vital 
Área vital 

 
Outros indicadores permitem complementar a perspectiva de análise, entre eles: 

Emergia líquida Razão de Rendimento Emergético EYR=Y/F 

Troca justa Razão de Intercâmbio Emergético EER=Y/[$ x (sej/$)] 

Poder de compra da moeda Relação Emergia/PIB seJ/$ = Y/PIB 

Poder de compra pessoal Emergia per capita EPC=Y/pessoa 
 
Todos estes índices são listados e definidos no Apêndice. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A SÍNTESE EMERGÉTICA 

Se a visualização do sistema for correta e conseguir diagramar suas interações em forma de 
fluxos de energia materiais e informação e se os principais fluxos forem avaliados a 
metodologia de avaliação emergética permitiria um conhecimento profundo da realidade 
estudada. Devemos lembrar que o objetivo da análise emergética é manifestar como se 
aplicam os princípios sistêmicos de auto-organização para o aproveitamento dos recursos 
potenciais de maneira a fomentar a qualidade de vida em cada patamar da hierarquia de 
energia do universo.  
 
Mas, e se a metodologia emergética não conseguir identificar todos os fluxos de entrada 
importantes nem fazer a sua avaliação? E senão considerar todos os fluxos de saída? Nesse 
caso não se pode assumir que seja uma síntese, pois não se estaria visualizando permitindo 
o sistema como um todo e no diagnóstico emergético se estariam desconsiderando fluxos 
de grande importância. Consideramos que esse pode ser o caso se tomarmos, ao pé da letra, 
as Figuras 3 e 4 como referência para a análise de sistemas, pois nelas:  

• Não se explicita a entrada de energia denominada informação;  
• Não se inclui o consumo no diagrama (e, portanto não se calcula);  
• Não se mostra como o fluxo de emergia de recursos não renováveis modifica a 

estrutura hierárquica de transformação de emergia; 
• Não se mostra como o uso dos recursos não renováveis impacta o meio nem como 

as diversas “externalidades negativas” podem gerar o colapso do sistema.  
• Não se considera que uma fração dos recursos da economia pode ser renovável nas 

economias ecologicamente sustentáveis. 



 
Nas Figuras 5, 6, 7, 8,9, 10 e 11 procura-se visualizar as questões críticas identificadas. 
 

 

Figura 5. A informação no setor primário é uma força importante  
a qual muitas vezes configura a forma de organizar a produção. 

 

 

Figura 6. A informação e o fluxo de investimentos externos são forças que atuam no setor 
de consumo e transformação e definem a organização desse subsistema. O consumo de 
massa atual é várias vezes maior em termos de emergia que a capacidade de produção 
biológica do ecossistema devido a que se usa energia fóssil e minerais que permitem 

produzir uma gama muito grande de produtos industriais e insumos para a agricultura.  
 



 

Figura 7. Os recursos não renováveis geram uma cadeia de transformação que usa mais 
emergia, ela é composta por sistemas agroquímicos que sustentam cidades pequenas (CP) e 
médias (CM) que vivem de serviços, grandes cidades que processam petróleo e minerais e 
os transformam em produtos industriais (CG) e megalópoles (M) que vivem de finanças e 
administração. Essa cadeia antrópica toma o lugar da cadeia composta pela flora e fauna 

nativas que aproveita recursos renováveis. 

 
Figura 8. Estrutura da cadeia de transformação baseada em recursos não renováveis que 

através da informação estabelece o marco de funcionamento do sistema antrópico. 



 
Figura 9. O uso de recursos não renováveis gera um surto de crescimento acima da 

capacidade de suporte renovável, depois disso o sistema volta ao equilíbrio. 
 

 

 
Figura 10. Processos históricos que levaram a realização da Conferência Mundial Rio92. 

 



 
Figura 11. Formação da proposta da informação denominada Economia Verde e Nova 

Articulação Institucional que visa estabelecer um novo marco para a economia. 
 
Marco para avaliar a proposta da Economia Verde e a nova Articulação Internacional. 
 
Problema sistêmicos críticos Solução 

[1] Pico do petróleo e início do declínio de 
seu fornecimento com aumento de preço 
do principal insumo da economia 
industrial. 

Um novo modelo de desenvolvimento justo 
que tenha como prioridade a conversão e 
redução dos processos de produção e 
consumo para utilizar recursos e energia 
renováveis 

[2] Alta densidade de população, e consumo 
exacerbado, sobretudo nos países 
industrializados e em alguns países do 
Sudeste Asiático. 

Descentralizar e relocalizar as populações 
urbanas em todos os países do mundo. 
Reestruturação dos sistemas rurais e 
urbanos, repensar o consumismo. 

[3] Esgotamento de uma grande variedade 
de recursos naturais e perda de serviços 
ecossistêmicos. 

Recuperar os ecossistemas com espécies 
nativas em áreas contínuas. Esta política 
complementa as anteriores. 

[4] Degradação do ambiente e perda da 
biodiversidade e da cultura ecológica. 

Parar o crescimento humano. Estabelecer o 
paradigma do decrescimento. 

[5] Mudanças climáticas que afetarão a 
produtividade agrícola e provocarão 
migrações humanas. 

Mudar a política econômica e os incentivos 
bancários e governamentais para planejar a 
bacias hidrográficas sustentáveis.. 

[6] Acidificação dos oceanos tendo como 
conseqüências a perda da capacidade de 
sequestrar carbono e a perda da 
produtividade e diversidade. 

Reduzir o uso de fertilizantes químicos e o 
uso de maquinaria na agricultura. Promover 
a agricultura ecológica,  

[7] Influencia das substâncias tóxicas na 
superfície terrestre e nos corpos de água. 

Evitar biocidas. Mudar a visão da indústria 
química, farmacêutica e petroquímica. 

[8] A atitude das empresas e dos governos 
em continuar o crescimento econômico 
aumentando o consumo por meio da 
incorporação de mais recursos em uma 
época de ajuste a homeostase. 

Discussão pública do desenvolvimento 
mundial e de seus problemas. Considerar o 
ciclo seqüencial composto de várias etapas: 
equilíbrio, crescimento, clímax, declínio, 
recuperação, equilíbrio. 

[9] Influência das empreiteiras e das grandes 
corporações na política publica. 

Impedir o financiamento de campanhas por 
empresas, ou entidades ligadas a elas. 

[10] O setor financeiro que obtém grandes 
lucros mantém uma atitude especulativa 
distante da realidade social e ecológica. 

A sociedade deve se organizar para fazer 
prevalecer seus objetivos mais amplos e 
justos. 

 



Será que a proposta da economia Verde e a Articulação Institucional internacional que ela 
propõe atendem este marco de problemas e soluções?  
 
Vamos ouvir e discutir as propostas. Possivelmente as propostas da economia verde estão 
erradas porque foram pensadas dentro do marco conceitual do Capitalismo que tem como 
paradigma o Crescimento Contínuo e Ilimitado. 
 
Os Economistas Ecológicos sabem que os recursos da Terra são limitados e por tanto está 
mais do que na hora de concluir a etapa do crescimento mundial que gera problemas cada 
vez mais graves e dar início a um processo integrado de decrescimento, descentralização 
da população para recuperar o meio ambiente e produzir e consumir de forma ecológica.  
 
Também está na hora da população se esclarecer, se mobilizar para imaginar e promover a 
etapa do decrescimento rumo à utopia sustentável (muito diferente da distrofia que o 
mundo vive atualmente). 
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APÊNDICE : 

Definições 

Energia: algumas vezes é definida como a habilidade de produzir trabalho. Como a 
energia é uma propriedade de todas as coisas que pode ser transformada em calor sua 
medida nessa forma é em unidades de calor (BTU, calorias, Joules). 

Emergia: é uma expressão de toda a energia potencial usada (ou da energia gasta) nos 
processos de trabalho que geram um produto ou serviço em unidades de um tipo de 
energia. A emergia costuma-se expressar em termos de energia solar equivalente, assim a 
emergia de um produto  é a emergia solar equivalente que é requerida para gerar o produto. 
Algumas vezes é conveniente pensar a emergia como memória energética. 

emJoule: É a unidade de medida da emergia, “Joules emergéticos”. No caso da madeira é 
a emergia solar (Joules de energia solar) que foi requerida para produzi-la. 

Potência emergética: É uma expressão da emergia por unidade de tempo. É análogo à 
potência onde a unidade de medida é fluxo de energia por tempo. A potência emergética é 
uma medida da emergia usada em um processo por unidade de tempo.  

Emergia não renovável: É a emergia dos estoques de energia e de materiais, tais como 
combustíveis fósseis, minérios e solos, que são consumidos em taxas muito maiores do que 
as taxas de produção destes estoques pelos processos geológicos. 

Emergia renovável: É a emergia dos fluxos de energia da Biosfera que são mais ou menos 
constantes e recorrentes e, que, em última análise, dirigem os processos químicos e 
biológicos da Terra e contribuem com os processos geológicos.  

Emergia interna ou local: Os fluxos de emergia que são característicos de uma região, 
como por exemplo: radiação solar, vento, chuva e fluxo das marés.  

 

Índices 

Razão Emergia/Dinheiro (Razão Emergia/PIB): É a razão entre o uso de emergia na 
economia de uma região ou nação e o Produto Interno Bruto desta região ou nação. 
Constitui uma medida relativa do poder de compra quando se comparam as taxas de duas 
ou mais nações ou regiões.  

Densidade da potência emergética: É a razão entre a emergia total usada na economia de 
uma região ou nação e a área total desta região ou nação. As densidades energéticas 
renovável e não renovável são calculadas separadamente, pela divisão do total da potência 
emergética renovável (R) pela área e do total da potência emergética não renovável(N+F) 
pela área, respectivamente. 

Razão de troca emergética: É uma razão da emergia trocada em uma transação, que 
considera a emergia que entregue no produto (Y) dividida pela emergia recebida (dinheiro 
da venda). Esta razão expressa a relação de intercâmbio em uma ou mais parcerias de troca 
e é uma medida da vantagem relativa que se estabelece na troca entre parceiros.  

Razão de investimento emergético: É a razão entre a emergia que é alimentada de fora do 
sistema e a emergia das entradas locais do sistema (tanto as emergias internas renováveis 
como as não renováveis). Esta razão avalia se um processo utiliza bem a emergia que é 
investida em comparação a outras alternativas. 

Razão de carga ambiental: É a razão entre a emergia não renovável (local e importada de 
fora do sistema: N+F) em relação a emergia renovável local (R). 



Emergia per capita: É a razão entre a emergia total usada na economia de uma região ou 
nação e a população local. A emergia per capita pode ser usada como uma medida do 
padrão médio de vida da população.  

Índice de sustentabilidade emergética: É uma relação entre a razão de rendimento 
emergético (EYR) e a razão de carga ambiental (ELR). É uma medida da contribuição de 
um processo à economia por unidade de impacto ambiental. 

Razão de rendimento emergético: É a razão entre a emergia do produto de um sistema ou 
processo e a emergia dos recursos da economia utilizados. Esta razão ente benefício e 
custo em termos emergéticos. Fornece uma medida do quanto um processo irá contribuir 
com a economia.  

Percentual de emergia renovável (%Ren): É a razão entre a energia renovável (R) e a 
emergia total utilizada (Y). Considerando o longo prazo, pode-se dizer que somente os 
processos com elevado percentual de renovabilidade sobreviverão. 

Transformidade solar: É a razão entre a emergia solar requerida para gerar um produto 
ou serviço e a energia contida no produto ou serviço. As transformidades possuem a 
dimensão de emergia/energia (seJ/J). A transformidade de um produto é calculada como a 
emergia da soma de todas as entradas emergéticas do processo dividida pela energia do 
produto. As transformidades são usadas para converter recursos de diferentes tipos em 
emergia do mesmo tipo. A transformidade é uma medida do “valor”, em sistemas que 
operam sob as restrições do princípio da máxima emergia gerando produtos que estimulam 
a produtividade do processo, pelo menos tanto quanto seu custo (Odum, 1966). 
 


