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Resumo 
 
O procedimento para fazer uma avaliação de emergia de um sistema, incluindo vários 
padrões hierárquicos, é explicado utilizando-se, como exemplo, a produção agrícola de 
tomates no estado da Flórida (EUA), em 1989. As etapas do procedimento incluem 
desenhar os diagramas de sistemas de energia, preparar uma tabela de avaliação de 
emergia e calcular índices emergéticos para a interpretação.  As transformações, 
rendimento, investimento e relações de troca são calculados para determinar as 
contribuições relativas de um produto à economia, seu impacto ambiental e permitir 
comparações com outras atividades econômicas. O rendimento emergético avaliado foi 
baixo para a produção de tomates na Flórida (1,06). A transformidade da produção (3.7 E5 
sej/J) estava na ponta de uma típica tabela para os vegetais provenientes da agricultura 
industrializada.  A razão de investimento emergético (16) era mais alta que as razões 
regionais de outras atividades econômicas (7), indicando que a produção de tomate era 
vulnerável, em termos econômicos, frente a outras colheitas ou tomates de outra região. A 
emergia advinda da venda da produção estava 62% maior que a emergia contida no 
produto, algo incomum na agricultura, onde os produtos normalmente têm maior valor real 
do que o que está expresso no dinheiro pago pelo trabalho e serviços. 
 
 
Introdução 
 
Considerando-se que a maioria das decisões sobre o uso de um recurso são feitas 
antecipando-se os lucros econômicos a curto prazo, métodos quantitativos são necessários 
para determinar a política pública de longo prazo mais benéfica. Usando um exemplo 
agrícola, este capítulo apresenta uma avaliação de emergia, um procedimento de base 
energética, para avaliação, planejamento e gestão ambiental. O método utiliza uma visão de 
sistemas que permite que fatores de interação entre a economia e o ambiente  sejam 
incorporados. Em resumo, a partir da avaliação de emergia de um sistema é feita uma 
tabela que inclui a entrada de insumos no sistema, os produtos e aqueles itens de especial 
interesse no sistema. A Emergia solar é calculada para cada item da tabela, e várias somas, 
quocientes e índices são calculados no intuito de visualizar o papel do sistema no ambiente 
e na economia.  Calculando o que é requerido para fazer um produto, em unidades de uma 
mesma fonte comum, encontra-se uma medida comum de trabalho e de riqueza, que inclui 
tanto o trabalho da natureza quanto os serviços humanos na economia. 
 
Definições 
 
A Emergia é definida como toda a energia disponível usada no trabalho de fabricação de um 
produto, expresso em unidades de um tipo energia.  A unidade de emergia é o emjoule(sej). 
Se o tipo de emergia é solar, a unidade é o emjoule solar. O conceito de emergia foi 
concebido em 1967(b) e adotado em 1983 (Odum, 1986; Scienceman, 1987). A 
transformidade é definida como a emergia de um determinado tipo requerida para fazer uma 
unidade de energia de outro tipo. É o quociente da emergia pela energia. A unidade de 
transformidade é emjoule por Joule. Se o tipo de emergia é solar, então a unidade de 
transformidade solar é emjoule solar por Joule (sej/J). Veja o exemplo da Figura 1. Este 
conceito foi definido em 1971 e mencionado novamente em 1983 (Odum,1971, 1988). 
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Procedimentos para uma avaliação emergética de um sistema 
 

 
 

Figura 1 - Fontes de energia do sistema produtor de tomate. 
 
 
O processo de avaliação de Emergia inclui cinco passos: 
 
(A) Primeiramente, desenhamos um diagrama de sistemas de energias detalhado, de modo 

a obter uma avaliação ampla inicial, combinando informações dos participantes e 
organizando esforços para a coleta de dados. Os símbolos dos sistemas de energia 
estão determinados na Figura 2; 

 
(B) Em seguida, um diagrama agregado por grupos de componentes é gerado a partir do 

diagrama detalhado, nos quais irão se agrupar importantes tendências do sistema de 
interesse particular para questões atuais de políticas públicas, e também para serem 
avaliados separadamente; 

 
(C) Organiza-se, então, uma tabela de avaliação dos fluxos de emergia para realizar os 

cálculos das principais fontes e contribuições para o sistema.  Os dados primários, seus 
fluxos e reservas são avaliados em unidades de emergia e emdollars para facilitar 
comparações e conclusões ao nível de políticas públicas. Veja exemplo na Tabela 1; 

 
(D) A partir dos dados obtidos nas tabelas, é possível calcular índices de emergia para 

comparar sistemas, prever tendências e sugerir quais alternativas disponibilizariam mais 
emergia, seriam mais eficientes e mais prósperas. Veja exemplos na Tabela 2; 

 
(E) Políticas Públicas podem ser determinadas através de modelos, avaliações, índices e 

simulações construídas para considerar quais alternativas geram mais contribuições 
reais para a economia da humanidade e da natureza unificadas. 
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Cada um dos passos anteriores é explicado nos parágrafos seguintes 
 
Para entender, avaliar e simular, nossos procedimentos começam com um diagrama do 
sistema de interesse, ou um subsistema para o qual existe um problema.  Este diagrama 
inicial é feito em detalhes colocando-se no papel o que pode ser identificado como uma 
influência relevante, até mesmo se for secundária. O primeiro diagrama complexo é como 
um inventário.  O diagrama normalmente inclui o ambiente e a economia e é uma 
declaração de impacto organizada. 
 
A seguir temos os passos a serem seguidos a partir deste diagrama inicial: 
 
1. Definir o limite e a escala do sistema; 
 
2. Compilar uma lista de fontes importantes (determinantes externos, inputs externos, 

elementos que direcionam o sistema); 
 
3. Fazer uma lista dos componentes principais dentro da escala do sistema definido; 
 
4. Identificar uma lista de processos (fluxos, relações, interações, produção e consumo 

etc.), incluindo fluxos e transações de dinheiro que sejam importantes; 
 
5. Com estas listas representando aspectos importantes do sistema e o problema sob 

consideração, o diagrama é desenhado no quadro-negro e em folhas grandes de papel. 
Cada símbolo tem rigoroso significado energético e matemático (Figura 2) e o arranjo é 
hierarquizado.  

 
 
(A) Diagrama detalhado de sistemas de energia 
 
Estes conceitos são oferecidos de forma detalhada em outro trabalho (Odum, 1983), porém  
serão descritos brevemente nos parágrafos seguintes. Um exemplo de um diagrama de 
sistema que envolve a natureza e a economia humana é a fazenda de produção de tomates 
(Figura 3). 
 
Moldura do Sistema: Uma caixa retangular é desenhada para representar os limites que 
foram selecionados. 
 
Fontes: Qualquer insumo que cruze a fronteira do sistema é uma fonte de energia, inclusive 
fluxos puros de energia, materiais, informação, os genes de organismos viventes, serviços, 
bem como insumos cujo impacto ambiental é destrutivo. Tudo o que é introduzido 
representa-se por um símbolo circular. Fontes são organizadas ao redor da borda esquerda 
para a direita, em ordem de qualidade de energia, começando com a luz solar na esquerda 
e serviços humanos à direita. 
 
Linhas: Qualquer fluxo é representado por uma linha que inclui energia pura, materiais e 
informação.  Dinheiro é mostrado com linhas pontilhadas. Linhas sem setas estabelecem 
uma relação entre duas forças; elas podem fluir em qualquer direção. 
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Figura 2 - Símbolos da linguagem de fluxos de energia para representar sistemas. 
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Figura 3 - Diagramas de fluxos de energia da unidade produtora de tomates. 
 
 
Produtos: Qualquer produto que apresenta energia potencial disponível, materiais mais 
concentrados que o ambiente, ou informação utilizável. O produto é mostrado como um 
caminho a partir das três fronteiras do sistema, excetuando-se a parte de baixo (sumidouro 
de calor). 
 
Fluxos de energia que se agregam: Caminhos de Energia que somam os fluxos quando 
eles se encontram, ou quando eles se direcionam para o mesmo estoque. Todo fluxo, dentro 
ou fora de um estoque, deve ser do mesmo tipo e medido nas mesmas unidades. 
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Interseção: Dois ou mais fluxos que são diferentes e que são exigidos para um processo 
são desenhados com um símbolo de interseção. Os fluxos desta interseção são conectados 
da esquerda para a direita pela ordem de sua transformidade, sendo que o fluxo de mais 
baixa qualidade se coloca à margem esquerda. 
  
Retro-alimentações: Produtos de alta qualidade direcionados a consumidores, tais como 
informações, controles, e materiais escassos que são retro-alimentados da direita para a 
esquerda no diagrama.  Estas retro-alimentações representam uma perda de concentração, 
onde, por divergência, um serviço é normalmente difundido para uma área maior. 
 
Balanço de Materiais: Considerando que todos os materiais de entrada se acumulam no 
sistema ou o abandonam, cada fluxo de entrada, como água ou dinheiro, precisa ter fluxos 
de saída desenhados. 
 
(B) Diagramas Agregados 
 
Diagramas agregados são simplificados a partir dos diagramas detalhados, não para deixar 
coisas de fora, mas para combiná-las em categorias agregadas com o propósito de 
responder a uma questão específica. A Figura 3a simplifica aqueles diagramas preliminares 
que tentam mostrar tudo o que vem em mente a respeito do sistema. A Figura 3b é 
mostrada mais adiante.  
 
Diagramas simplificados e suas fontes de insumos (aqueles que cruzam os limites do 
sistema) têm de ser avaliados: fluxos de entrada ambiental (sol, vento, chuva, rios, e 
processos geológicos); os recursos comprados (combustíveis, minerais, eletricidade, 
alimentos, fibras, madeira); trabalho humano e serviços; trocas financeiras; fluxos de 
informação e exportações.  Avaliações iniciais e uma definição clara do problema ajudam a 
decidir o que é importante, a ponto de ser mantido como unidade separada no diagrama. 
 
Os componentes de entrada incluem as áreas principais de uso do solo; grandes 
armazenamentos de combustível, água, ou solo; as interfaces econômicas principais com 
recursos ambientais; e os consumidores finais.  Na circulação interior ao sistema de fluxos, 
o dinheiro não é desenhado, pois os principais fluxos de dinheiro entrando e saindo do 
sistema são mostrados.  
 
(C) Tabela de Análise Emergética 
 
Uma tabela de análise de emergia é preparada com 6 colunas e com os seguintes 
títulos: 
 
1 2 3 4 5 6 
Número Item Dados/ 

Unidades 
Emergia/ 
Unidade 

Emergia 
Solar 

Emdólar 
 

 
Se a tabela é para fluxos, representam-se fluxos por tempo (normalmente por ano). Se a 
tabela é para estoques de reserva, esta deverá incluir os seus respetivos períodos de 
esgotamento. 
 
A coluna 1 é o número do item, que é também o número da nota de rodapé na tabela onde 
as fontes de dados são citadas e os cálculos mostrados. 
 
A coluna 2 é o nome do item que  também é mostrado no diagrama agregado. 
 
A coluna 3 é a fonte de dados em Joules, gramas, ou dólares, derivados de várias fontes. 
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A coluna 4 é a Transformidade em emjoules (Joules indexados em energia solar) por 
unidade (sej/Joule; sej/grama; ou sej/dólar, veja definição abaixo.) Estes dados são obtidos 
de estudos prévios. 
 
A coluna 5 é a emergia solar, cujo valor obtém-se pelo produto das colunas 3 e 4. 
 
A coluna 6 é o valor real  da riqueza estimado em emdólars para um ano especificado.  Este 
valor é obtido dividindo-se a emergia na coluna 5 pela relação de emergia/capital(dinheiro) 
para o ano selecionado.  A relação de emergia/capital(dinheiro) é obtida dividindo-se o 
produto nacional bruto pela emergia total do país, que vem a ser as contribuições da 
economia humana e da natureza no país naquele ano.  Estes valores são obtidos da análise 
de emergia de sistemas nacionais, como resumido na Figura 4. Veja exemplos publicados 
(Odum, Odum e Blisset, 1987; Pillet e Odum, 1984; Huang e Odum, 1991). 
 
 

 
 
 

Figura 4 - Razão emergia/dinheiro dos EUA em 1989. 
 
Na Figura 4, a emergia utilizada inclui recursos ambientais renováveis como a chuva, não 
renováveis como reservas de combustível e solo, bem como recursos e serviços 
importados. Países de base agrícola têm uma relação de emergia/capital mais alta porque 
suas economias envolvem o uso direto de recursos ambientais em níveis mais elevados 
sem a contrapartida monetária.  
 
 
(D) Índices de Emergia 
 
A seguir extraímos inferências dos índices de emergia obtidos a partir das análises de 
emergia. 
 
A transformidade solar de um artigo ou fluxo é a emergia solar exigida para gerar (criar) uma 
unidade daquele objeto ou recurso de forma rápida e eficaz. A Figura 1 mostra a 
transformidade solar definida como emergia solar requerida para produzir um Joule de outra 
forma de energia, por exemplo, a energia dos tomates (Tabela 2). As transformidades 
solares para as principais contribuições do clima global foram obtidas de balanços de 
energia mundiais. As transformidades solares de um ou mais produtos são obtidas destas 
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análises. A partir de muitas análises prévias, tabelas de transformidades solares estão agora 
disponíveis para nos auxiliar a fazer análises futuras com mais facilidade.  
 
A relação de produção emergética (EYR, Emergy Yield Ratio) é a emergia de um produto 
dividida pela emergia dos insumos retro-alimentados da economia (veja Figura 5). 
 
 

 
 

Figura 5 - Resultados da análise emergética da produção de tomate. 
 
 
Esta relação indica se o processo contribui mais para a economia ou se absorve mais 
emergia da economia em seu processamento. Relações para produtos agrícolas típicos 
variam entre valores inferiores a unidade até seis (valores estimados menores que a 
unidade podem ter sido obtidos separadamente com o uso de uma transformidade 
proveniente de outra fonte de dados). Processos que apresentam rendimento próximo à 
unidade não são viáveis como fontes de energia primárias (capazes de apoiar outros 
setores da economia). Quanto mais alta esta relação de rendimento mais alto será o 
incentivo para a economia comprar este produto. Valores atuais para a relação emergia de 
combustíveis fósseis variam de três a doze.  
 
As relações de investimento de emergia (EIR, Emergy Investment Ratio) relacionam as 
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emergias que são introduzidas através da economia com as emergias introduzidas pelo 
meio ambiente (Figura 5). Há várias relações definidas na Tabela 2 e que se referem à 
Figura 5a. Estas relações indicam se um processo é econômico ao usar investimentos da 
economia em comparação com projetos alternativos. Para ser econômico, o processo 
deverá ter uma relação equivalente ou inferior às suas alternativas (seus competidores).  Se 
a relação é menor que um, o ambiente provê mais para o processo, custos são menores e 
seus preços tendem a ser menores e o produto torna-se competitivo no mercado. Desde 
que uma operação com relação de investimento menor utilize menos investimentos do que 
seria possível, este processo agrícola tende a se expandir, aumentando em decorrência a 
compra de insumos e processando mais produtos com acréscimo nas vendas. 
 
Se uma relação de investimento de emergia é mais alta do que as alternativas, são maiores 
a intensidade dos insumos investidas pela economia e o impacto sobre o meio ambiente.  
Os custos são maiores e os preços tendem a ser muito elevados, conseqüentemente 
perdendo em competitividade.  Deste modo, operações com índices acima ou abaixo da 
relação de investimento regional tenderão a mudanças para se aproximarem do índice de 
investimento da economia que as circundam. 
 
Freqüentemente, no uso de recursos ambientais, há sucesso inicial seguido por um excesso 
de desenvolvimento, o qual atrai muita emergia comprada para igualar as entradas 
ambientais e esgotando-se o capital  natural. Como resultado, o potencial econômico vai se 
perdendo a medida que o uso econômico pressiona os recursos ambientais . As relações de 
investimento de emergia (Tabela 2) mostram a intensidade do desenvolvimento e sua carga 
ambiental. Esta relação não deveria, contudo, exceder a relação de investimento emergético 
regional se este desenvolvimento é parte daquela economia regional. 
 
A relação de troca de emergia (EER, Emergy Exchange Ratio) é a relação entre a emergia 
recebida pela emergia cedida ao comércio ou transação de vendas.  Por exemplo, um 
comércio de madeira por petróleo pode ser expresso em unidades de emergia.  A área que 
recebe a maior emergia recebe a maior riqueza real e tem sua economia mais estimulada.   
  
Quando os produtos são vendidos, o pagamento em dinheiro é feito na troca.  A relação de 
troca emergética para um pagamento (Figura 6) é a emergia do produto dividida pelo valor 
da emergia do pagamento. A emergia do pagamento é aquela dos serviços que ela pode 
comprar. O pagamento é multiplicado pela relação de emergia/dinheiro da área onde o 
dinheiro será gasto (por exemplo, a dos Estados Unidos calculada na Figura 4).  
 

 
 
 

Figura 6 - Razão de intercâmbio emergético na produção de tomates na Flórida. 
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As matérias-primas, como minerais, produtos agrícolas, produtos da pesca e da silvicultura, 
tendem a ter alta relação de troca de emergia quando vendidos a preços de mercado.  Isto 
porque o dinheiro está sendo gasto apenas para pagar a parte humana do serviço e não o 
extenso trabalho da natureza que foi gasto nestes produtos. O exemplo neste artigo é uma 
exceção (veja abaixo). 
 
Quando produtos são trocados ou vendidos, o benefício relativo é determinado pela relação 
de troca de emergia (Figura 6). Uma economia local é agredida quando a venda de 
produtos novos fornece mais emergia do que aquela devolvida em termos de poder de 
compra. 
 
Reservando-se estes produtos para uso interno aumentará o nível de vida do país, ou um 
valor poderá ser adicionado ao processo vindo da economia até que seu preço de vendas 
seja alto bastante para fazer com que a relação de troca de emergia seja eqüitativa (uma 
troca justa). 
 
O valor do dólar emergético (abreviado como em$) se refere ao fluxo de dólar gerado 
diretamente e indiretamente no produto econômico bruto por uma emergia introduzida. Este 
é calculado dividindo-se a emergia introduzida pela relação de emergia/dinheiro para aquele 
ano (exemplo na  Tabela 1). 
 
(F) Questões de Políticas Públicas 
 
Além de interpretar os índices de emergia, várias questões de políticas públicas podem ser 
examinadas ao comparar as contribuições de emergia dos processos alternativos. As 
alternativas com alto fluxo de emergia podem ser recomendadas porque suas contribuições 
para a riqueza real são maiores. A hipótese é que as pessoas venham eventualmente a 
aceitar as alternativas de emergia mais altas porque estas sobrevivem e se mantêm. Por 
tentativa e erro, como também por argumento racional, alternativas são experimentadas de 
forma que a utilidade delas possa ser observada pelo processo de decisão pública.  Porém, 
fazendo-se uma análise de emergia, em primeiro lugar, uma pessoa deverá estar capacitada 
a melhorar o processo de busca das alternativas mais benéficas em termos de recursos 
ambientais e humanos. 
 
Exemplo: produção de tomates na Flórida 
 
Uma avaliação de emergia de tomates da Florida é incluída neste trabalho como exemplo do 
uso da metodologia emergética.  A produção de tomates é intensiva em trabalho humano e 
requer muitos insumos. Várias questões têm sido levantadas sobre o futuro da produção de 
tomates na Flórida devido à competição com o produto importado do México. 
 
Uma análise extensiva do uso da energia na agricultura da Flórida foi compilada por Fluck 
et. al. (1992) e Capuz e Kidder (1992). Esta análise emergética da produção de tomates 
utiliza estes dados prévios, bem como os dados de Pimentel et. al. (1995) e Ulgiati et. al. 
(1992). Dados semelhantes podem ser obtidos para outras regiões revisando Resumos 
Estatísticos e outros documentos governamentais para combustíveis, eletricidade, 
fertilizantes e compra de pesticidas, recibos para exportação, e outros dados pertinentes ao 
setor econômico avaliado.  
 
Passos do procedimento 
 
A Figura 3a é o diagrama do sistema de energia (Passo A) mostrando os principais inputs, 
(insumos), produtos, estoques dentro da área da fazenda e os fluxos de dinheiro (linhas 
tracejadas). Devido ao fato do solo estar sendo gasto acima de sua taxa de reposição, este 
foi considerado como recurso não renovável. 
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A Figura 3b é um diagrama agregado (Passo B) mostrando as principais categorias de 
insumos renováveis e não renováveis. Os valores dos fluxos de Emergia são escritos nas 
linhas da Figura 5b de acordo com o que foi apresentado na Figura 5a. 
 
A Tabela 1 contém a avaliação de emergia (Passo C). Cada fluxo de Emergia é avaliado ao 
longo de cada linha numerada que cruza as fronteiras do sistema na Figura 3. 
 
 
Nota Item Dados, 

Unidades 
Transformidade 
(sej/unidade) 

Emergia  
x E13 sej/ano 

Emdólares 

1 Sol 5.93 E13 J 1 sej/J 6 36 
2 Chuva 6.02 E10 J 1.54 E4 sej/J 93 569 
3 Solo Usado 6.33 E7  J 7.38 E4 sej/J 0.5 2 
4 Combustível 8.43 E7  J 6.60 E4 sej/J 1 3 
5 Potássio 1.40 E5  g 1.10 E9 sej/g 15 94 
6 Calcário 3.29 E6  g 1.00 E9 sej/g 329 2019 
7 Pesticidas 1.59 E5  g 1.50 E10 sej/g 239 1464 
8 Fosfato 4.60 E4  g P 2.20 E10 sej/g P 101 621 
9 Nitrogênio 4.75 E4  g N 2.41 E10 sej/g N 115 703 
10 Trabalho 1.20 E9  J 8.10 E4 sej/J 10 60 
11 Serviços 4.38 E3  89$ 1.63 E12 sej/$ 714 4382 
12 Produção anual 4.43 E10  J 3.70 E5 sej/J 1617 9920 
13  Pagamento  2.60 E4  (89$) 1.63 E12 sej/$ 4238 26,000 

 
Tabela 1 - Avaliação de Emergia de Tomates da Flórida  por hectare por ano. 

 

*o valor do Emdólar (Em$) é o fluxo de emergia na coluna 5 dividido por 1.63E12 sej/$, valor 
emergético macroeconômico para os Estados Unidos no ano de 1989  (Odum 1996). Os 
números dos itens são também os números das linhas na Figura 3. 

 

1. Energia Anual = (Insolação total média J/ano)(Área)(1-reflexão) 
 

Insolação:   6.90 E9   J/m2/ano  (Vishner 1954); Reflexão: 0.14 (Odum 1987) 
Energia Anual =  (6,9 E9 J/m2/ano)(1 E4 m2/ha)(1 - 0.14) = 5.93 E13 J/ha/ano 

 

2. Energia Anual =  (J/acre/ano)(2.47 acres/ha)(área) 
 

J/acre: 2.44 E10 J/acre/ano   (estimativa AFSIRS, Smajstrla, 1990) 
Energia anual =  (2,44 E10 J/acre/ano)(2.47 acre/ha)(1 ha) = 6.02 E10 J/ha/ano 

 

3. Perda líquida de solo = (área agrícola) (erosão J/m2/ha) - (área de sucessão) (taxa 
de formação) 
 
Taxa de erosão   = 7 g/m2/ano  [estimativa de Pimentel et al., 1995]; 
% de matéria orgânica no solo =  0,04  (Pimentel et al., 1995, p.1118); 
Matéria orgânica no solo usado = (massa total da camada superficial do solo)(% matéria 
orgânica);  
Perda de Energia = (perda de matéria orgânica)(5.4 kcal/g)(4186 J/kcal); 
A taxa de formação é aproximadamente 0 na Flórida 
Energia Anual = (1E4 m2/ha)( 6329 J/m2/ano) - 0 =  6.33E7 



 12 

4. Energia Anual = (galões de combustível, 3 litros) * (1.51E5 J/galão) 
 

galões: 5.58E2 dados FAECM (Fluck, 1992) incluem diesel, gasolina, lubrificantes; 
Energia anual = (5.582 E2 galões)(1.51 E5 J/galão) = 8.43 E7 J 

 

5. Uso Anual = (gramas do ingrediente ativo do fertilizante(78 gmol K/94 gmol DAP)  
 

gramas:  1.68E5 dados FAECM (Fluck, 1992) 

 

6. Uso Anual =  3.29E6 g  dados FAECM (Fluck, 1992 ) 

 

7. Uso Anual =  1.59E5 g dados FAECM (Fluck, 1992) (pesticidas, fungicidas, 
herbicidas) 

 
 
8. Uso Anual = (gramas do ingrediente ativo do fertilizante)(31 gmol P/132 gmol DAP) 
 

gramas: 1.96E5  dados FAECM (Fluck, 1992) 

 

9. Uso Anual =( gramas do ingrediente ativo do fertilizante)(28 gmol N/132 gmol DAP)  
 

gramas:  2.24E5  dados FAECM (Fluck, 1992) 

 

10. Energia Anual = (horas/ha/ano)*(3500 kcal/dia)*(4186J/Cal)  / (8 horas/dia) 
 

horas:  6.54E+02 dados FAECM (Fluck, 1992) 
Transformidade: 8.10E+04    (trabalho não qualificado, Odum and Odum 1983) 

 

11. Emergia Anual  = ($/ano)(sej/$) 
 

$/ano:  4.38E+03  dados FAECM (Fluck, 1992)  
Inclui custos de operação e material de estacamento 

 

12. A produção é de 3,69E+07 g/ha/ano , dados novos FAECM (Fluck, 1992) 
 

Produção = (3.69E7 g/ha/ano)(4.1 kcal/g carboidratos)(4186 J/kcal) (0.07% peso seco) 
Produção = 4.43 E10 J/ha/ano 

 

13. Preço $0.32/libra fresca 
 

454 gramas/libra 
Pagamento: (3.69 E7 g/ha/ano)($0.32/lb fresca)/(454 galões/libra) = $2.6 E4/ha/ano 

 
Para calcular índices de interpretação (Passo D), os fluxos da Tabela 1 são agrupados nas 
Figuras 3b e 5, de acordo com as categorias: renovável (R), não-renovável (N), materiais & 
combustíveis (M) e serviços e mão-de-obra (S). A partir destes valores foram calculados os 
índices da Tabela 2. 
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Tabela 2 
 
Índices de Emergia para Avaliação de Tomates na Tabela 1 (veja Figura 3 e 5). 
__________________________________________________________________ 
 
1.Transformidade solar de Tomates Colhidos (Figura 1) 
 

 
        Soma dos Insumos Emergéticos     1617 E13 sej/ha/ano 
Tr = -------------------------------------------- = ---------------------------- = 3.7 E5 sej/J 
        Energia da Produção                         4,43 E10 J 
 
 
2. Relação de Produção de Emergia (Figura 5) 
 
 
              Emergia Produzida (Y)            1617 E13 sej/ha/ano 
EYR = -------------------------------------- = ------------------------------ = 1.06 

Emergia da Economia ( F)       1524 E13 sej/ha/ano       
 
 
3. Relação de Investimento de Emergia (Figura 5) 
 
 
              Emergia comprada (F)          1524 E13 sej/ha/ano 
EIR = ------------------------------------- = -------------------------------- = 16.2 
              Emergia da natureza ( I)        93.5 E13 sej/ha/ano       
 
 
4. Relação de Intercâmbio de Emergia (Figura 6) 
 
 
                                                    Emergia do Produto          1617 E13 sej/ano 
Razão de Troca Emergética = -------------------------------- = --------------------------- = 0.38 
                                                    Emergia Paga                   4238 E13 sej/ano 
 
 
5. Outras razões de Emergia para o Sistema Produtivo do Tomate 
 
• Emergia Não-renovável / Renovável = (N + M) / R = 810.5/93 = 8.7 
• Emergia dos Serviços / livre = S/ (N + R) =  714/93.5 = 7.6 
• Emergia dos Serviços / Recursos da natureza =  S / (R + N + M) = 714/903.5 = 0.8 
• Emergia da Economia / Emergia Renovável =  (N + M + S)/R = 1524/93 = 16.4 
__________________________________________________________________ 
 
Discussão de Índices e Implicações para as Políticas Públicas 
 
A transformidade solar do tomate (3.7 E5sej/J) está na ponta superior de uma cadeia 
representativa dos produtos da agricultura industrial, mais alta que a transformidade da 
cana-de-açúcar, que inclui uma quantidade menor de insumos comprados, e menor que a 
transformidade de produtos protéicos, como carne bovina, que envolve mais passos em seu 
processamento. 
 
A relação de produção de emergia (1.06) indica que quanto mais se requer emergia da 



 14 

economia mais esta emergia é utilizada na produção. Por conseguinte, esta produção de 
tomates não contribui muito para a economia. 
 
As relações de investimento de emergia (relação entre emergia comprada e emergia livre) 
(16.2) e a relação de emergia da economia por emergia renovável( 16.4) são  mais altas que 
as relações para atividades econômicas típicas no meio ambiente da Flórida (7/1). Em 
outras palavras, cada vez menos emergia do ambiente é usada para fazer frente aos 
investimentos de emergia vindos da economia. Isto significa que em 1989 já era esperado 
que a produção de tomates apresentasse dificuldades no futuro. 
 
Em 1998, estes tomates, de fato, já estavam perdendo mercado para as importações do 
produto.  
 
A relação de emergia não-renovável/renovável (8.7) indica dependência em recursos que 
não são sustentáveis, como petróleo, matéria-prima que fornece energia para técnicas 
agrícolas, como cobertura e estacamento. À medida que os recursos mundiais escasseiam, 
e os solos agrícolas diminuem, a  agricultura industrializada tenderá a diminuir. 
 
As relações de emergia dos serviços pela emergia livre no ambiente (7.6) e a relação dos 
serviços com outros tipos de emergia (0.8) são grandes e indicam o uso intensivo de mão-
de-obra agrícola.  Este plantio é vulnerável às taxas de salário ascendentes que ocorrem em 
uma região na qual o desenvolvimento urbano é rápido, como no sul da Flórida, onde 
fazendas mecanizadas estão sendo substituídas em decorrência das taxas de urbanização 
e desenvolvimento. 
 
A relação de troca de emergia entre produto e seu pagamento (0.38) é incomum, sendo 
menor que a unidade. Artigos agrícolas normalmente contribuem com mais emergia vinda 
do ambiente livre para os compradores do que eles pagam por estas emergias. Os tomates, 
plantados a alto custo e preço, têm se configurado em produto de luxo. 
 
Odum (1996) disponibilizou um livro a respeito da avaliação de emergia. Odum (1984) e 
Ulgiati et. al. (1992) também publicaram outras avaliações de emergia na agricultura. 
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