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“ANÁLISE EMERGÉTICA: 

uma ferramenta para quantificar a sustentabilidade dos agro-ecossistemas.” 

 

Enrique Ortega 

 

1. Introdução 

Nos anos 70, causou grande impacto o livro Os Limites do Crescimento, fruto do trabalho de 
pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachussets (EUA) com o apoio financeiro 
do Clube de Roma.  Nesse livro foram apontados graves problemas que a Humanidade iria 
enfrentar, nas décadas seguintes, caso continuasse com o mesmo modelo de 
desenvolvimento. Entre os problemas citados se encontram: 

(a) Uso intenso dos energéticos fósseis e previsão do conseqüente fim das 
reservas; 

(b) Diminuição dos estoques de recursos naturais (biodiversidade); 

(c) Incremento da atividade industrial e da poluição; 

(d) Aumento e colapso da população; 

(e) Limitação da capacidade de produção de alimentos; 

(f) Inflexão de todas as curvas de crescimento no futuro. 

 

 

Figura 1 - Tendências de desenvolvimento globais (Hanson, 1999) 

 

Na década de 90, os mesmos pesquisadores puderam rever seus dados e previsões se 
confirmarem. Eles verificaram que as questões vitais, levantadas vinte anos antes, 
permaneceram vigentes e se agravaram (Meadows et. al., 1994).   

Apesar desse trabalho ter sido um dos pilares do movimento social que levou à realização 
do encontro das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente (Rio 92) e da 
proposta mundial para o Desenvolvimento Sustentável (Agenda 21) como alternativa à 
crise de desenvolvimento, a proposta inicial não vingou até o momento.   

A Agenda 21 (mundial, nacional, setorial, municipal, etc.) não é coercitiva, depende do 
convencimento e do consenso da sociedade em seus diversos níveis de organização global.  
A proposta é muito frágil, mas é uma esperança frente à enorme crise mundial. Esta crise é 
ocultada pela imprensa e pela mídia em geral (por diversos motivos) e, lamentavelmente, 
pela comunidade científica universitária. 
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1.1 Eficiência energética do sistema 

Quando os sistemas entram em crise, ressurge o interesse em conhecer sua eficiência e 
pensa-se em energia como padrão de medida.  Tudo é energia.  Podemos definí-la mais 
especificamente?  A visão sistêmica nos permite dizer que energia é a força de interação 
entre os componentes de um sistema (átomos, moléculas, massas, organismos, etc.), 
que pode constituir-se em uma  força motriz (energia potencial) para o funcionamento desse 
mesmo sistema ou de outro. 

A energia potencial apresenta a tendência de ser aproveitada e  fluir no sistema que tem 
acesso a ela, alimentando processos que modificam a qualidade da energia.  A energia 
disponível tende a degradar-se ou dispersar-se. Porém, ao mesmo tempo, gera um volume 
menor de energia que tem maior organização, uma força motriz diferenciada ou 
"qualificada", que pode denominar-se "trabalho do sistema".  Esse trabalho pode constituir 
estoques de energia potencial. 

Os sistemas têm acesso a vários tipos de energia. Consideramos como energia as energias 
naturais (eólica, marés, chuva, etc.), os materiais que participam dos processos nos 
ecossistemas naturais e antrópicos, o trabalho humano, os estoques de energia da natureza 
(solo, biodiversidade, depósitos de água), os fluxos monetários e de informação.   

A capacidade de uso da energia e o próprio uso dependem do sistema receptor.  Portanto, a 
energia em um contexto humano pode ser diferente da energia dos contextos animal, 
vegetal ou em níveis mais amplos. Para completar esta breve discussão sobre energia, 
torna-se necessário destacar algumas de suas características: intensidade, concentração ou 
qualidade e disponibilidade. 

A energia pode ter diversos graus de intensidade .  A energia do cosmos precisa diminuir 
de intensidade para se aproximar das condições de aproveitamento por parte dos seres 
vivos na Terra.  A energia nuclear é tão intensa que requer várias etapas de 
acondicionamento para ser usada, geralmente como eletricidade. 

A concentração ocorre em etapas ou em processos diferentes em série.  A cada nível de 
concentração a energia adquire a capacidade de realizar um trabalho específico.  A 
energia participa, no cosmos e na natureza, de processos cíclicos nos quais vai sendo 
gradualmente modificada.  Parte da energia disponível, em cada etapa de transformação, se 
converte em energia com nível maior de utilidade para etapas posteriores (energia de maior 
qualidade que denominamos trabalho do sistema), outra parte é degradada ou dispersada 
(energia de baixa intensidade denominada, em muitos casos, como calor).  A energia, para 
ser aproveitada pelos humanos, requer ser transformada, por várias etapas, nas redes 
sistêmicas conhecidas como cadeias tróficas.  

A energia deve estar disponível, acessível e ser econômica. O desenvolvimento 
tecnológico permitiu à Humanidade o acesso a recursos produzidos pela natureza, durante 
centenas de milhões de anos (petróleo, gás, carvão, água, espécies, solo), para serem 
consumidos em um ou dois séculos. Entretanto, os recursos energéticos podem ficar 
indisponíveis ou sua exploração deixar de ser econômica.  Como exemplos temos o 
esgotamento de recursos, o aumento do custo dos recursos fósseis (em razão do 
maior custo de extração), a perda de capacidade do solo agrícola em fixar nitrogênio 
atmosférico e dissolver os nutrientes da rocha mãe. 

1.2 "Emergia": a energia gasta pela biosfera para produzir recursos 

Emergia é toda a energia externa e interna, renovável ou não, que a biosfera utiliza-se 
para produzir um recurso, seja natural ou antrópico.  Em outras palavras: a energia 
incorporada ao processo de obtenção do recurso.  Por que incluir os recursos antrópicos?  A 
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biosfera nos contém, portanto nossos produtos são produtos da biosfera. A economia 
humana é um subconjunto da economia biofísica. 
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Figura 2 - Visão resumida do funcionamento do planeta 
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Figura 3 - Visão resumida do funcionamento do sistema agrícola 

 

A biosfera dispõe de dois tipos de energia: 

(a) um fluxo de energia renovável (radiação solar, vento, chuva, soerguimento 
geológico, força de gravidade lunar), 
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(b) e um fluxo interno de energia acumulada (derivado de estoques com taxas de 
recomposição diferentes). 

 

Os fluxos internos da biosfera são: 

1) Fluxos dos estoques de renovação lenta:  podem ser renováveis dependendo 
da intensidade de uso e da capacidade de reconstitui-los. Estão vinculados à 
biodiversidade local: solo, água superficial, microbiota, cobertura vegetal e 
população animal associada; 

2) Fluxos dos estoques de renovação infinitamente lenta: energéticos e 
aqüíferos fósseis, espécies (biodiversidade global), atmosfera, alguns minerais; 

3) Fluxos de energia dos recursos primordiais: alguns minerais. 
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Figura 4 - Trabalho da biodiversidade no sistema agrícola 

 

1.3 Conceito de sustentabilidade ecológica - energética 

Podemos medir a sustentabilidade emergética através do índice de renovabilidade ou a 
proporção de emergia de tipo renovável pertinente à emergia total gasta para produzir um 
determinado recurso. Este índice sob a perspectiva metodológica emergética é denominado 
por renovabilidade. Este índice permite comparar a sustentabilidade das alternativas 
tecnológicas para um ecossistema.  Deste modo, contribui para a discussão das estratégias 
mais convenientes para se alcançar padrões melhores de sustentabilidade. 
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1.4 Conceito de sustentabilidade político - econômica 

A análise emergética mostra que o sistema econômico vigente é insustentável.  No entanto, 
ela pode mostrar possibilidades de arranjos adequados para o futuro.   

Mas a transformação do sistema capitalista é difícil. Atualmente há um grande descompasso 
entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento sustentável. Não se evidencia, de forma 
clara, a capacidade de ajuste necessária para atingir a almejada sustentabilidade.  Nem as 
empresas multinacionais, nem as nacionais, demonstram interesse nessa discussão. E os 
governos estão a reboque das forças de mercado.  

Cabe aos movimentos sociais dinamizar essa mudança e também aos cidadãos 
interessados em qualquer tipo de atividade humana. Por esse motivo, os pesquisadores 
universitários também devem e podem colaborar. 

 

2. Discussão de alternativas de contabilidade ambiental e econômica 

Apontar a realidade e as perspectivas ou cenários futuros é uma tarefa importante. Tão 
importante que não cabe deixá-la em mãos de grupos que detém o poder e se utilizam 
apenas de argumentos da cremástica (definição grega para a ciência que estuda a moeda e 
suas trocas, o que se assemelha à atual ciência econômica).  É necessário ter o 
conhecimento do funcionamento dos ecossistemas, da análise energética de sistemas e das 
questões sociais prioritárias.  Cabe a todos delinear os cenários do futuro. 

Visões particulares: Cada especialidade profissional desenvolve suas próprias ferramentas 
científicas para analisar o comportamento dos sistemas que estuda, dentro de certos 
paradigmas científicos vigentes.  

Por exemplo: 

Físico Termodinâmica 

Engenheiro Químico 

Químico 

Balanços de massa dos materiais  
Balanços de entalpia 
Balanços de momento 

Engenheiro Mecânico Balanços de força mecânica  
Análise de Exergia 

Engenheiro Agrônomo Balanço de energia ou de energia seqüestrada  
(input/output) 

 

Observação importante 

Estas ferramentas, em seus pressupostos, fazem considerações para simplificar os métodos 
de cálculo, estas são válidas de acordo com o campo profissional em que se trabalha.  
Entretanto, corre-se o risco de esquecer essas mesmas restrições quando se pretende 
analisar problemas mais amplos. 

Exemplos de limitações: 

• A Termodinâmica oferecida nos cursos universitários é geralmente relativa a 
sistemas fechados e isolados; 

• Os balanços de materiais de um processo isolado precisam ser ampliados, caso 
desejemos descrever todas as entradas e saídas de materiais de uma indústria 
inserida em um Ecossistema; 

• Os balanços de entalpia, ou energia simples, não levam em consideração o 
trabalho necessário para produzir a energia dos insumos que estão sendo 
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consumidos. Os balanços de energia seqüestrada, até pouco tempo atrás, não 
levavam em consideração as contribuições da natureza e dos serviços humanos.  

 

 

Outros profissionais com visão sistêmica e suas ferramentas de trabalho: 

 

Ecólogo Balanços de emergia e materiais nas cadeias tróficas 
Termodinâmica de sistemas biológicos  
Maximização na captação de energia disponível 
Reciclagem de materiais 
Sistemas naturais 

Analista de Sistemas  Teoria geral de sistemas 
Modelagem e simulação de sistemas  

Arquiteto  Planejamento urbano e regional 

Geoquímico Fluxos de energia e materiais da Biosfera 

 

3. Engenharia Ecológica. 

A ciência econômica convencional não consegue mensurar adequadamente os recursos da 
Biosfera.  Novas abordagens de tipo ecológico e energético são necessárias para entender 
a verdadeira economia do planeta. Para responder ao desafio de análise quantitativa da 
sustentabilidade, surgiram, nos últimos anos, duas novas disciplinas acadêmicas: a 
Engenharia Ecológica e a Economia Ecológica.  

Neste trabalho nos referiremos apenas à Engenharia Ecológica e à sua ferramenta principal, 
a metodologia emergética. O Dr. Howard T. Odum, da Universidade da Flórida, 
interessado em estudar a Ecologia dos Sistemas Antrópicos, e utilizando-se do 
conhecimento de diversos campos profissionais, propôs, ao final da década de 80, uma 
nova profissão: a Engenharia Ecológica. 

As ferramentas de um Engenheiro Ecológico são as seguintes: 

• Termodinâmica de sistemas abertos e auto-organizados; 

• Visão de sistema: capacidade de identificar o espaço de atuação dos componentes, 
das interações, das fontes de energia externa, dos produtos, das perdas e dos 
resíduos, da unidade organizacional interior e exterior, dos vínculos com organizações 
externas; 

• Balanço de emergia: a contabilidade ambiental, econômica e social dos sistemas, 
considerando a energia contida nas diferentes contribuições que o sistema recebe; 

• Cálculo da eficiência do sistema através das relações de Transformidade. A obtenção 
deste valor facilita outros cálculos da metodologia energética; 

• Modelagem e simulação do comportamento dos estoques internos do sistema em 
função de mudanças nas forças externas. 

A Engenharia Ecológica tem as seguintes percepções: 

• da hierarquia que prima nas diversas unidades de um  macro sistema; 
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• do funcionamento da natureza em ciclos de produção e consumo e da tendência ao 
aumento desses ciclos quando o sistema aumenta sua área de atuação; 

• das mudanças no tempo de vida dos ciclos de organização do sistema; 

• do tempo necessário à produção de estoques energéticos existentes na natureza; 

• da qualidade , intensidade  ou densidade energética característica de cada recurso.  

 

A Engenharia Ecológica reconhece: 

• o valor da biodiversidade   e os muitos serviços  (gratuitos) que ela fornece aos 
sistemas produtivos antrópicos; 

• o alto valor da contribuição energética dos combustíveis fósseis (carvão, petróleo, 
gás natural) à economia atual e tem a consciência de seu esgotamento; 

• as limitações da capacidade de suporte da população humana dos diversos 
ecossistemas terrestres, camuflada pela alta disponibilidade (momentânea e forçada) 
de petróleo; 

• a existência de uma retroalimentação negativa para a Biosfera no último nível da 
cadeia trófica (a humanidade), que põe em perigo a própria espécie; 

• a necessidade de estratégias para repassar a visão energética-sistêmica à  
população nas diversas partes do mundo, da forma mais conveniente; 

• as necessidades de planejar o Desenvolvimento Sustentável; 

• as desigualdades existentes no intercâmbio de emergia entre sistemas 
econômicos, situação agravada pelos problemas metodológicos para reconhecer o 
valor das contribuições da natureza, da mão-de-obra familiar,  da mão-de-obra  
assalariada e das externalidades dos projetos produtivos; 

• a retribuição injusta ao trabalho humano, entre classes, regiões, países e blocos de 
países e o agravamento das tendências caóticas no mundo; 

• a capacidade da ciência de sistemas para visualizar e quantificar estes problemas e 
sugerir modelos alternativos e mecanismos de transição, no âmbito das políticas 
públicas, com planejamento descentralizado e participativo; 

• a necessidade de identificar e promover valores sociais vinculados à 
Sustentabilidade ; 

• a necessidade da metodologia emergética ser aberta para admitir melhorias (o que 
não desqualifica a pesquisa e o uso dos resultados obtidos até o momento). 

Resumindo: 

• Podemos pensar que atrás do conceito de emergia há uma visão científica 
abrangente que privilegia a percepção de um todo orgânico (o sistema e 
seus princípios de organização) e não a visão microscópica reducionista vigente 
na ciência convencional. 

• Na ciência tradicional prima o método analítico: o conhecimento da física e a 
matemática de processos isolados, sem interesse em discutir seu contexto 
espacial, temporal, social e ambiental.  Esse tipo de conhecimento pode ser 
profundo, porém, ao mesmo tempo, é restrito e atrelado aos valores 
econômicos vigentes.   
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• A visão sistêmica pode constituir-se em um novo paradigma científico, 
mas há um longo e difícil caminho pela frente, porém, necessário. 

 

 

Definição de transformidade e uma reflexão sobre tempo e espaço 

Transformidade é a razão entre a emergia mínima necessária para um ecossistema 
produzir um recurso e a energia final contida nos recursos produzidos.  Ao 
analisarmos um sistema produtivo temos que vinculá-lo aos sistemas que 
produzem seus insumos, os quais podem estar em outras regiões e, 
inclusive, em outros tempos. E esses tempos podem ser históricos ou 
geológicos.  Por esta razão a emergia tem como sinônimo "memória energética". 

 

4. Exemplos de cálculos emergéticos e de interpretação de índices emergéticos 
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Figura 5 - Diagrama de fluxos de energia do sistema agrícola de produção de milho 
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Figura 6 - Diagrama dos fluxos de energia do sistema que produz eletricidade  

 

Obtenção da transformidade da eletricidade: 

 

Transformidade
Soma das emergias dos insumos

Energia do produto
=  

 

Uso da transformidade da eletricidade no cálculo dos fluxos de produto agrícola: 

 

seJ
ha ano

J
ha ano

seJ
J

= ×  

 

Da mesma maneira procede-se com o sistema que produz combustível (diesel): 

Obtenção da transformidade do combustível: 

 

Transformidade
Soma das emergias dos insumos

Energia do produto
=  

 

Uso no cálculo dos fluxos de emergia na produção do recurso agrícola: 

 

Emergia do combustivel consumida Combustivel usado Transformidade= ×  

seJ

ha ano

J

ha ano

seJ

J
= ×  
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Para alguns insumos, a Transformidade pode estar referida por unidade de massa 
(Transformidade mássica) e o cálculo é realizado dessa forma: 

 

 
seJ

ha ano

kg

ha ano

seJ

kg
= ×  

 

Aqui pode haver uma interação entre os cálculos emergético e exergético, usando a 
Transformidade energética.  A segunda relação utilizada na fórmula seria a exergia do 
produto: 

 

seJ

ha ano

kg

haano

J

kg

seJ

J
= × ×  

 

Também existe o trabalho humano. Neste caso teríamos o produto: horas efetivas de 
trabalho multiplicadas pelo consumo energético do sistema social (fornecedor do trabalho 
humano) que, por sua vez, é também multiplicado pela transformidade desse trabalho (que 
depende basicamente do investimento em educação): 

 

seJ
ha ano

horas
ha ano

J
hora

seJ
J

= × ×  

 

Procura-se colocar todos os fluxos como fluxos de materiais, energia ou trabalho, porém 
inevitavelmente alguns deles são monetários (empréstimos, licenças, seguros, 
impostos).Nesse caso se usa a transformidade da moeda: 

 

seJ
ha ano ha ano

seJ
= ×

$
$

 

 

O valor emergético da moeda é calculado usando os valores dos censos econômicos da 
seguinte forma: 

 

seJ Soma das emergias dos insumos consumidos pelo pais
PNB do pais equivalente em dolares$ ( )

=  

 

Este é um valor questionável por diversos motivos, mas, no momento, é a opção com que 
contamos para ponderar a emergia dos fluxos de dinheiro. 
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Diagrama de fluxos de emergia agregados para produção de madeira 

 

Figura 7 - Diagrama resumido da produção de madeira 

 
Fluxos emergéticos agregados: 

R = Recursos Renováveis 

N = Recursos não renováveis (consumo além da taxa de recomposição) 

M  = Materiais provenientes da Economia Humana 

S = Serviços Humanos 

 I = R + N  = Contribuição da Natureza 

F = M + S  = Contribuição da Economia Humana 

Y  = I  + F  = Contribuição total exterior ao Sistema 

 

Índices emergéticos: 
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Razão de Rendimento Emergético (Emergy Yield Ratio): 
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Razão de Investimento Emergético (Emergy Investment Ratio): 

 

EIR
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F
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Razão de Carga Ambiental (Environmental Loading Ratio): 

 

ELR
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emergia recursos renovaveis
N F

R
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+
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Porcentagem de Renovabilidade (% Renewability ): 

 

( )% .R
emergia dos recursos renovaveis

emergia total
R
Y

= = = =
25
125

02 20%  

 

Razão de Intercâmbio Emergético (Emergy Exchange Ratio): 

 

( )
EER

emergia cedida

emergia recebida
Y

recebido
seJ= =

×$
$
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Valores de referência mundiais (Brown, 1998): 
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% de Renovabilidade: %R = 28% 

Razão de Rendimento Emergético: EYR = 1.44 

Razão de Carga Ambiental: ELR = 2.56 

Razão de Investimento Emergético: EIR = 2.17 

Emergia por Dinheiro = 1.24 sej/dólar 

 

5. Reflexões finais sobre os índices obtidos com a metodologia emergética 

Os resultados obtidos por M. T. Brown (1998) na análise emergética da Biosfera geram 
preocupação aos cientistas. Os índices emergéticos mostram que a partir de 1962 a 
humanidade passou a usar mais recursos não renováveis do que renováveis e, atualmente, 
a razão está perto da relação 3/1. Estamos distantes de um desenvolvimento baseado 
principalmente em recursos naturais renováveis, nosso almejado futuro comum. O ajuste 
necessário deve ser feito por duas ou três gerações humanas, de acordo com Vaclav Smil 
(1997). 

A partir do diagrama da Biosfera preparado por Brown (1998) podemos refletir sobre o 
conceito lançado por ele: Emergia é o valor biosférico dos recursos. Textualmente: 

 

"A Emergia é a energia que a Biosfera investe para produzir seus bens e serviços 
(incluindo os bens e serviços da sociedade)." 

 

A população se ajustou a uma situação de grande energia disponível e, neste contexto, 
cresceu durante várias décadas. A expansão degrada os espaços remanescentes de 
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biodiversidade e põe em risco a capacidade de suporte dos ecossistemas futuros, que serão 
baseados em energia renovável e biodiversidade.  

Portanto, urge assumir os compromissos da Agenda 21. Existem avanços importantes na 
sua programação. Podemos considerar que se inicia agora a fase de implementação de 
ações consensuais em diversos âmbitos. Um deles é o planejamento regional integrado em 
bacias hidrográficas.  

É necessário analisar, de forma sistêmica, projetos de investimento, comparar alternativas e 
formular políticas públicas adequadas à transição ao Desenvolvimento Sustentável.  Urge 
ações deste tipo no governo, nas empresas, nos movimentos sociais, na mídia, etc.  Nos 
gráficos, mostramos o relevante papel que a Biodiversidade deverá ter no futuro sobre a 
Agricultura e sobre as demais atividades humanas.  

6. Sustentabilidade 

Seguem-se algumas sugestões para o documento da Agenda 21 da Agricultura Brasileira, 
um esforço valioso que merece todo o apoio possível e contribuições para o 
aperfeiçoamento e conversão em um programa de políticas públicas: 

(a) Discutir Desenvolvimento Sustentável de forma sistêmica; 

(b) Discutir a variável tempo em relação a "Sustentabilidade"; 

(c) Estudar a capacidade de carga humana dos ecossistemas e junto com ela a 
discussão sobre qualidade de vida sustentável; 

(d) Incluir uma análise dos fatores externos que afetam a agricultura brasileira e 
provocam sua insustentabilidade; 

(e) Discutir o marco jurídico do Desenvolvimento Sustentável; 

(f) Discutir as propostas para os encontros organizados pela OMC e outras instituições 
para regular o comércio internacional nas próximas décadas. 

 

Obs.: uma versão preliminar deste texto pode ser encontrada no endereço eletrônico: 
http://www.atech.br/agenda21.as/ . 
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