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“Apesar de tudo, à medida que avançamos  
 para a terra desconhecida do amanhã,  

é melhor ter um mapa geral e incompleto,  
sujeito a revisões, do que não ter mapa algum”  

 
(Alvin Toffler).  

  
Resumo 
 
O conceito de emergia ou memória energética (Scienceman,1987, Odum,1996, Ortega, 
1998) permite formular todos os fatores que contribuem na produção de bens e serviços 
num mesmo denominador: a energia da radiação solar equivalente ou necessária para o 
processo integral de produção.  Desta maneira, propõe-se, aqui, a  quantificar e valorar a 
contribuição da Natureza (fontes de energia renováveis e não-renováveis), que outras 
técnicas geralmente não contabilizam ou a fazem de maneira parcial. 
 
Para fazer a análise dos fluxos de emergia de ecossistemas dominados pelo homem é 
indispensável contar com a informação sobre a equivalência em Joules de energia solar( 
sej) e do monetário circulante (sej/dólar) para o ano de referência. Para tal, é necessário 
fazer a análise emergética do sistema Brasil para estimar a emergia movimentada no país, 
durante o período anual desejado, e sua relação com o circulante convertido em dólares 
americanos.  A análise dos fluxos de emergia de um país pode servir para calcular o saldo 
de emergia e as taxas de intercâmbio de emergia que o sistema nacional obtém ao importar 
e exportar produtos e serviços. Com isto, a  análise emergética de um país  busca contribuir 
para a discussão de novas políticas públicas que levem à preservação de nossos ativos em 
“capital natural ” e a uma nova forma de planejar a gestão de produtos, processos e 
serviços, na perspectiva do Desenvolvimento Sustentável.  O Eco-Desenvolvimento  
agrícola, do ponto de vista emergético, consiste em propor sistemas de extração e 
aproveitamento agro-industrial mais adequados para os diferentes ecossistemas do país, 
em função de seus  recursos humanos,  da infra-estrutura econômica e da capacidade de 
produção renovável de seus ecossistemas. 
 
O presente trabalho analisa a composição energética e material do PNB brasileiro, valendo-
se da metodologia emergética para estimar os valores das energias naturais, em termos de 
Joules de energia solar, incorporadas aos produtos, processos e serviços no território 
nacional. A partir desse mapa (balanço de emergia), realizado para os anos de 1981, 1989 e 
1996, extraímos índices que nos possibilitam compreender o papel da natureza na geração 
de riqueza no Brasil, o impacto das atividades humanas nos ecossistemas brasileiros, bem 
como pensar formas de valorizar os recursos naturais indispensáveis à nossa subsistência.   
 
As pesquisas científicas em torno da metodologia emergética continuam progredindo e 
considera-se que, em breve, contar-se-á com o instrumental adequado para contabilizar 
também a contribuição da informação (cultura humana e biodiversidade) nos processos 
produtivos.  Porém, o avanço existente nesta metodologia já  permite fazer análises de 
sistemas de maneira mais completa que as metodologias econômicas ou físicas  
tradicionais, levando-se a um novo entendimento dos ecossistemas, o qual  possibilitará 
discutir de forma mais abrangente as questões centrais da Sustentabilidade Ecológica e 
Econômica.  
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1. Introdução  
 
O Balanço de Emergia do Brasil  permite o estudo  das questões acerca do 
Desenvolvimento Sustentável e Capacidade de Suporte dos Ecossistemas, utilizando a 
Metodologia Emergética, com  o apoio das outras ferramentas científicas que estudam o 
meio ambiente e suas interligações com a economia e a cultura.  A metodologia emergética 
resgata a memória energética solar de todos os fluxos de energia e materiais necessários 
aos processos, produtos e serviços que caracterizam uma região. 
 
Na Metodologia Emergética, o Joule de energia de radiação solar equivalente da memória 
energética em cada produto e serviço (expresso por emjoule solar ou sej) passa a ser a 
medida comum que unifica natureza, economia e cultura, descortinando a enorme e 
ramificada cadeia energética que une as partes do sistema. 
 
Pode-se considerar que o desenvolvimento insustentável que vivemos deve-se, em parte, à 
falta de uma consciência sobre a origem, qualidade e quantidade da energia que usamos e 
ao desconhecimento das interligações entre os diversos subsistemas produtivos com as 
fontes de energia disponíveis.  É evidente a inadequação dos atuais projetos de 
desenvolvimento, produtos, organização social e valores em relação aos recursos 
necessários à nossa subsistência. 
 
A Teoria Geral dos Sistemas constitui-se na base científica da Metodologia Emergética, pois 
resgata a visão holística de planejamento e descarta posturas que desprezam variáveis 
importantes à obtenção de um desenvolvimento baseado (sustentado) em recursos 
renováveis. 
 
O estudo dos balanços emergéticos do Brasil se reveste de especial importância, pois esta 
metodologia permite contabilizar a contribuição da natureza e propor valores 
macroeconômicos emergéticos (emdólar) dos produtos e serviços, de maneira geral mais  
justos, e  que favorecem os países exportadores de recursos naturais ou produtos primários. 
A  economia do Brasil está fortemente ligada ao setor primário, o que na verdade é uma 
tônica nos países do chamado “grupo dos países em desenvolvimento”. E mesmo assim, o 
Brasil ocupa o nono lugar entre as economias desenvolvidas, no que diz respeito ao PNB, 
reflexo das enormes potencialidades da natureza neste país, apesar das enormes 
disparidades de distribuição de renda e crescente degradação ambiental. 
 
 
2. Materiais e métodos 
 
O primeiro passo de um Balanço Emergético Nacional é a elaboração de um diagrama 
explicativo do país, de acordo com as categorias emergéticas contabilizadas e passíveis de 
serem contabilizadas, e sua interface com as categorias do PNB, que descrevem o Produto 
Nacional Bruto (ver Figuras 1, 2 e 3). 
 
O segundo passo é a coleta de dados dos fluxos anuais de massa, volume e energia 
considerados na Metodologia Emergética e presentes no cálculo do PNB,  acrescentando os 
fluxos das principais contribuições ambientais.  
 
A seguir, realiza-se a conversão dos fluxos energéticos e materiais anuais, expressos em 
diversas unidades, para as unidades padrão (Joules ou gramas por ano),  por meio de 
cálculos específicos baseados na metodologia emergética (ver apêndice 1 e 2). 
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O próximo passo é aplicar as transformidades a cada fluxo correspondente, gerando os 
fluxos emergéticos, que organizados fornecem  os respectivos balanços  de emergia (ver 
Tabelas 01, 03 e 05). As transformidades são geradas a partir da avaliação emergética  de 
cada  recurso, produto ou serviço, sejam estes naturais ou econômicos, e neste sentido são 
específicas e indicam a ordem de grandeza e a qualidade da energia solar incorporada em 
cada caso. Existem tabelas de transformidade que recompilam os valores calculados por 
diversos pesquisadores, porém, freqüentemente, durante a elaboração das avaliações 
emergéticas, defronta-se com a ausência de dados de transformidade específicos e, nesse 
caso, utiliza-se os valores de transformidade de recursos, produtos ou serviços que mais se 
aproximam da situação sob análise. 
 
Finalizando, agrega-se as emergias de todos os produtos, processos e serviços internos ao 
país, chegando a um valor de Emergia Total utilizada pelo País (U) que representa a 
quantidade de  energia utilizada em processos naturais indexadas em Joules de energia 
solar, o qual fornece a base de recursos para a formação da riqueza nacional que, por sua 
vez, é  representada monetariamente pelo PNB. De posse de U, tem-se a relação entre a 
emergia usada e o dinheiro circulante no ano estudado, a Razão Emergia por Dinheiro 
(U/PNB). A partir desta razão, pode-se calcular o Valor Macroeconômico Emergético dos 
diversos itens que compõem o balanço. A partir dos valores macroeconômicos determina-se 
a taxa de Intercâmbio Emergético (EER, Emergy Exchange Rate) relativa ao Balanço 
Emergético do Brasil, 1996 (Tabela 11), que vem a ser a razão entre a emergia fornecida e 
a emergia recebida, embutida nos valores monetários, e que mostra a dimensão da 
desvalorização dos insumos da natureza.  
 
Levantamento de dados 
 
Basicamente nossa fonte principal de dados é o Anuário Estatístico do Brasil. Para dados de 
produção física, quanto para valores monetários associados, utilizamos estes dois tipos de 
dados para o Balanço Emergético do Brasil de 1996. A diferença básica entre as categorias 
emergéticas e as categorias constituintes do PNB, é que no PNB não são contabilizados 
produtos e serviços importados, ou seja, só entram no cálculo os processos, produtos e 
serviços produzidos em território nacional. Desta maneira, não considera-se os insumos 
importados,  enquanto que no Balanço Emergético se considera os produtos, insumos e 
serviços que movimentam e impulsionam a economia interna no país e são responsáveis 
pela subsistência da sociedade, logo se considera as importações de fluxos de emergia 
vindos do exterior. 
 
Toda a riqueza na forma de moeda circulante está intimamente vinculada ao fluxo de 
energia total.  Para explicitar isto, depois de avaliar os fluxos energéticos e materiais e os 
respectivos fluxos emergéticos do Brasil para o ano de 1996, associa-se a estes fluxos seu 
valor monetário . 
 
Para a obtenção de valores monetários médios para determinados setores da economia, 
deveria fazer-se uma ponderação de diferentes preços nos diferentes Estados da União, 
levando em consideração o peso de cada Estado na produção do setor. Contudo, utilizou-se 
os preços dos produtos e processos dos estados de maior produção como referência para 
todo o Brasil.  Este raciocínio é utilizado pela Fundação Luís de Queiroz (ESALQ-USP), na 
avaliação do preço médio do boi gordo, levando em consideração o preço no Estado de 
maior produção.  Esta Fundação realizou um estudo comparativo com a ponderação dos 
preços por Estado de acordo com a produção, e chegou a valores muito próximos àquele do 
Estado de maior produção. O mesmo raciocínio aplica-se à avaliação monetária da 
produção de aves, suínos, caprinos e eqüinos.  
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Os dados do Anuário Estatístico de 1996, no tocante à pecuária, não considera os dados do 
abate clandestino, o que prejudica a avaliação do fluxo emergético que perpassa o setor, 
logo necessitamos recorrer a outras publicações para obter dados que preenchessem esta 
lacuna. Por exemplo, no endereço da FAO na Internet (http://www.fao.org) encontra-se 
dados mais próximos da realidade dos abates de animais no Brasil. 
 
Quase todas as informações monetárias estão contidas no Anuário Estatístico do Brasil. 
Outras informações, geralmente preços médios de determinados grupos de produtos, como 
Carne Bovina, foram buscadas em revistas setoriais, como a DBO Rural (ano 13, número 
174-A), que forneceu o anuário da produção pecuária de corte no ano de 1995. Já o preço 
da energia elétrica no país foi calculado através de ponderação específica (ver Tabela 10) a 
partir do Balanço Energético Nacional (1996). 
 
Na averiguação dos valores monetários referentes aos fluxos energéticos e materiais, 
utilizou-se os fatores de conversão relativos à reforma monetária de 1994, na qual R$1,00 
corresponde a  2.750 cruzeiros reais  (valores para 1993)  e  2 750 000 cruzados  (valores 
para 1989). 
 
Ajustes de acordo com a origem do fluxos (diagrama simplificado agregado) 
 
Seguindo a proposta da metodologia emergética, após o trabalho de averiguação do valor 
emergético de todos os fluxos que compõem o sistema brasileiro, passamos à fase de 
ajustes, para os quais usamos um diagrama simplificado (Tabelas 02, 04, 05 e Figuras 4, 5, 
6) que agrega  todos os fluxos por categorias e descarta os casos que configuram dupla 
contagem em relação aos inputs da natureza.  
 
No capítulo de fontes renováveis (R) agrupamos os fluxos em duas vertentes:  
 
• "Rs", fluxos de energia solar, no qual escolhemos o fluxo de maior valor que agregaria  

as contribuições dos fluxos estreitamente vinculados à luz solar. O  potencial químico da 
água (chuva + rios), neste grupo, representa a qualidade e a dimensão da energia 
agregada em todas as contribuições que se originam diretamente na luz solar (ver 
Figura 2). 

• "Rm", fluxos de energia ligados à influência lunar,  temos apenas o fluxo emergético das 
marés relacionado à energia gravitacional da lua . 

 
Os fluxos emergéticos provenientes da energia hidroelétrica, da agricultura e da pecuária, 
bem como da pesca e da silvicultura, podem ser considerados como recursos naturais 
renováveis, logo foram agregados a R. 
 
No capítulo dos recursos não renováveis (N), agrupamos os fluxos em duas classes: 
 
• “Nn”, estoques não contabilizados monetariamente, representados pela perda de solo na 

agricultura.  Cabe aqui ressaltar o conceito de não renovável, que vem a ser a 
característica de um recurso quando sua taxa de extração excede sua taxa de reposição 
(Ulgiati et ali, comunicado pessoal,1997).  

• “Nc”, estoques contabilizados monetariamente, reúnem os fluxos emergéticos da lenha, 
exploração florestal, gás natural, petróleo e minérios.  Os dois primeiros, lenha e 
exploração florestal, apesar de estarem inseridos em sistemas autotróficos, possuem 
uma taxa de exploração elevada em consideração à taxa de reposição.  

• “Ne”, estoques de minérios diretamente exportados.  
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Nos capítulos de importação e exportação, ambos estão subdivididos em três categorias: 

• Combustíveis e Minérios; 
• Produtos; 
• Serviços.   
 
 
Emergia total do sistema Brasil 
 
Assim, passamos ao cálculo da Emergia total incidente no país (U), que vem a ser a soma 
das emergias agregadas, descartadas as duplas contas de emergia, na qual as emergias 
exportadas não entram na operação. Esta grandeza irá determinar quanto de energia 
incorporada, proveniente de processos naturais não contabilizados, está relacionada à 
geração de riqueza (PNB) no Brasil. 
 
O cálculo do PNB em US$, a partir dos dados do anuário estatístico, é feito através da 
conversão da moeda pela taxa de câmbio nominal do ano. Para efeito de comparação, 
averiguamos os valores obtidos pelas metodologias do Banco Mundial e do Ministério das 
Minas e Energia. As taxas de câmbio foram calculadas a partir de dados da International 
Financial Statistics, para o ano de 1981, e da média anual a partir dos dados, dia a dia, do 
Banco Central, através de seu site na Internet  (http://www.bcb.org.br), para os anos de 
1989 e 1996. Para o balanço de 1996, no que diz respeito ao câmbio, utilizamos o valor de 
conversão médio para os anos de 1994, 1995 e 1996, referente aos dados provenientes de 
cada ano  para o balanço de 1996 (Tabela 01), chegando em 0,8 dólares por real, o que é 
uma estimativa aproximada, mas adequada aos objetivos do trabalho. Contudo, nos 
próximos trabalhos, de natureza mais específica, seria interessante e apropriado utilizar a 
taxa de câmbio referente a cada ano. 
 
No capítulo dos valores monetários referentes a fontes de energia, como o petróleo, energia 
elétrica, gás natural, foram utilizados dados auxiliares do “Balanço Energético Nacional –
1996”, estudo que apresenta o diagnóstico energético do Brasil, constituindo- se em trabalho 
importante de referência para a metodologia Emergética. 
 
No capítulo de exportações e importações, o Anuário Estatístico indica a tonelagem de cada 
categoria e respectivo valor monetário, cabendo a tarefa de reagrupar estas categorias nas 
classes de fluxos da metodologia Emergética, mas basicamente todos os valores 
monetários estão ali em Dólares FOB, ou seja sem taxas alfandegárias. 
 
Os Balanços Emergéticos do Brasil, realizados por Odum (1981) e Comar (1989), foram 
revisados segundo as novas modificações introduzidas recentemente na metodologia 
emergética (Brown, 1996, Odum , 1996, ver Figuras 3 e 4 e Tabelas 04 e 07). Partiu-se do 
pressuposto de que os fluxos provenientes de fontes de energia renovável tiveram pouca ou 
inexpressiva modificação em seus estoques, unificando este  fluxo renovável de energia que 
incide no Brasil, para o  período de 1981 a 1996, no valor de 193,00E+22 sej/ano (Joules de 
energia solar por ano). Estes fluxos apenas sofrem modificações em períodos maiores de 
tempo (incluindo escalas de tempo geológico, ver Figura 3). 
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3. Resultados 
 
Esclarecimento preliminar: 
 
Este trabalho levou um ano inteiro de pesquisas e cálculos. Houve progresso significativo no 
levantamento de dados e na análise dos resultados, porém nosso estudo ainda apresenta 
deficiências, até por trabalhar com balanços de anos espaçados e não com uma série de 
anos. Logo, não tem a pretensão de apresentar resultados definitivos. 

 Tabela 01  Balanço Emergético do Brasil (1996)
Valor Valor Valor Valor 

Nota Item Fluxo Ref. U. Transformidade Ref. Emergia  Macroeconômico  Monetário Macroeconômico  Monetário Ref.

(sej/unidade) ( sej / ano ) ( emdólar/ano ) ( R$/ano) (emdólar/ano) ( US$/ano)
Recursos Naturais Renováveis 
01 luz solar 3,78E+22 A1 J 1,00E+00 [1 ] 3,78E+22 8,82E+09 (   ) 7,85E+09 (   ) B1

02 Potencial Quimico da Chuva 8,91E+19 A2 J 1,54E+04 [1 ] 1,37E+24 3,20E+11 (   ) 2,85E+11 (   ) B2

03 Potencial Quimico dos Rios 1,35E+19 A3 J 4,10E+04 [1 ] 5,53E+23 1,29E+11 (   ) 1,15E+11 (   ) B3

04 Geopotencial da Chuva 3,25E+19 A4 J 8,89E+03 [1 ] 2,89E+23 6,73E+10 (   ) 5,99E+10 (   ) B4

05 Vento 2,70E+18 A5 J 6,23E+02 [1 ] 1,68E+21 3,92E+08 (   ) 3,49E+08 (   ) B5

06 Ondas 1,44E+18 A6 J 2,59E+04 [1 ] 3,73E+22 8,70E+09 (   ) 7,74E+09 (   ) B6

07 Marés 2,37E+17 A7 J 2,36E+04 [1 ] 5,60E+21 1,30E+09 (   ) 1,16E+09 (   ) B7

08 Sedimentos 3,35E+14 A8 g 1,71E+09 [1 ] 5,73E+23 1,34E+11 (   ) 1,19E+11 (   ) B8

09 Soerguimento Geológico 5,45E+15 A9 J 2,90E+04 [2 ] 1,58E+20 3,69E+07 (   ) 3,28E+07 (   ) B9

10 Geopotencial dos Rios 9,42E+18 A10 J 8,89E+03 [1 ] 8,38E+22 1,95E+10 (   ) 1,74E+10 (   ) B10

Fontes Energia Renovável
11 Hidroeletricidade 3,33E+18 A11 J 1,59E+05 [2] 5,29E+23 1,23E+11 1,59E+10 1,10E+11 1,41E+10 B11

12 Agricultura 6,40E+18 A12 J 1,40E+05 [1 ] 8,97E+23 2,09E+11 2,80E+09 1,86E+11 2,49E+09 B12

13 Pecuária 3,90E+16 A13 J 2,00E+06 [1 ] 7,81E+22 1,82E+10 1,33E+10 1,62E+10 1,19E+10 B13

14 Pesca 2,95E+15 A14 J 2,00E+06 [1 ] 5,91E+21 1,38E+09 $ 1,23E+09 $ B14

15 Lenha 9,12E+17 A15 J 1,87E+04 [1 ] 1,70E+22 3,97E+09 2,02E+07 3,54E+09 1,80E+07 B15

16 Silvicultura 1,00E+16 A16 J 1,04E+05 [1 ] 1,04E+21 2,43E+08 1,91E+07 2,16E+08 1,70E+07 B16

17 Produção  Florestal 9,34E+17 A17 J 3,49E+04 [1 ] 3,26E+22 7,60E+09 1,18E+08 6,77E+09 1,05E+08 B17

Fontes Não Renováveis de Energia do País
18 Gás Natural 2,87E+16 A18 J 4,80E+04 [1 ] 1,38E+21 3,21E+08 1,42E+08 2,86E+08 1,26E+08 B18

19 Petróleo 1,42E+18 A19 J 5,30E+04 [1 ] 7,52E+22 1,75E+10 4,43E+08 1,56E+10 3,94E+08 B19

20 Minérios 2,44E+14 A20 g Em Anexo 4,86E+23 1,13E+11 2,51E+09 1,01E+11 2,23E+09 B20

21 Solos 2,97E+17 A21 J 7,38E+04 [1 ] 2,19E+22 5,11E+09 (  ) 4,55E+09 ( ) B21

Importações e Recursos de Outros Países
22 Petróleo e seus Derivados 2,16E+18 A22 J 6,00E+04 [1 ] 1,29E+23 3,02E+10 4,46E+09 2,68E+10 3,96E+09 B22

23 Pecuária e seus Produtos 3,60E+15 A23 J 2,00E+06 [1 ] 7,20E+21 1,68E+09 1,11E+09 1,49E+09 9,87E+08 B23

24 Produtos Agricolas e da Silvicultura 1,88E+17 A24 J 1,40E+05 [1 ] 2,64E+22 6,15E+09 2,13E+09 5,47E+09 1,89E+09 B24

25 Produtos Agroindustriais 3,85E+16 A25 J 2,00E+05 [1 ] 7,70E+21 1,80E+09 1,50E+09 1,60E+09 1,33E+09 B25

26 Produtos Minerais 5,52E+06 A26 g Em Anexo 1,43E+23 3,33E+10 2,58E+09 2,97E+10 2,29E+09 B26

27 Produtos Quimicos 1,26E+13 A27 g 3,80E+08 [1 ] 4,79E+21 1,12E+09 3,45E+08 9,93E+08 3,07E+08 B27

28 Plasticos e Borracha 2,94E+12 A28 g 4,30E+09 [4 ] 1,26E+22 2,95E+09 1,20E+09 2,62E+09 1,07E+09 B28

29 Produtos da Madeira 2,60E+16 A29 J 1,30E+06 [1 ] 3,38E+22 7,87E+09 5,54E+07 7,00E+09 4,93E+07 B29

30 Texteis 9,44E+15 A30 J 1,30E+06 [1 ] 1,23E+22 2,86E+09 1,16E+09 2,55E+09 1,03E+09 B30

31 Maquinas e Equipamentos 1,88E+12 A31 J 6,70E+09 [1 ] 1,26E+22 2,94E+09 1,72E+10 2,61E+09 1,53E+10 B31

32 Aço e outras ligas 3,27E+11 A32 J 2,64E+09 [1 ] 8,63E+20 2,01E+08 2,56E+08 1,79E+08 2,28E+08 B32

33 Papel e seus produtos 1,56E+16 A33 J 1,30E+06 [1 ] 2,02E+22 4,71E+09 1,01E+09 4,19E+09 8,98E+08 B33

34 Serviços e outras Transações Econômicas 5,31E+09 A34 $ 1,37E+12 [5] 7,27E+21 1,70E+09 1,65E+10 1,51E+09 1,47E+10 B34

Exportaçoes e Recursos para outros Países
35 Animais e seus produtos 2,28E+15 A35 J 2,00E+06 [1 ] 4,56E+21 1,06E+09 9,61E+08 9,46E+08 8,54E+08 B35

36 Produtos Agricolas e da Silvicultura 7,19E+16 A36 J 1,04E+05 [1 ] 7,48E+21 1,74E+09 2,59E+09 1,55E+09 2,30E+09 B36

37 Produtos Agroindustriais 3,55E+17 A37 J 2,00E+05 [1 ] 7,10E+22 1,65E+10 7,26E+09 1,47E+10 6,45E+09 B37

38 Produtos Minerais 1,39E+14 A38 J Em Anexo 2,11E+23 4,92E+10 2,31E+09 4,38E+10 2,05E+09 B38

39 Petróleo e seus Derivados 1,29E+17 A39 J 6,00E+04 [1 ] 7,76E+21 1,81E+09 3,29E+08 1,61E+09 2,92E+08 B39

40 Produtos Quimicos 2,84E+12 A40 J 3,80E+08 [1 ] 1,08E+21 2,52E+08 2,03E+09 2,24E+08 1,80E+09 B40

41 Plasticos e Borrachas 9,03E+11 A41 g 4,30E+09 [1 ] 3,88E+21 9,05E+08 1,20E+09 8,06E+08 1,07E+09 B41

42 Madeira e Seus Produtos 4,65E+16 A42 J 1,30E+06 [1 ] 6,05E+22 1,41E+10 9,10E+06 1,25E+10 8,09E+06 B42

43 Papel e seus produtos 4,83E+16 A43 J 1,30E+06 [1 ] 6,28E+22 1,46E+10 2,19E+09 1,30E+10 1,95E+09 B43

44 Texteis 4,98E+15 A44 J 1,30E+06 [1 ] 6,48E+21 1,51E+09 1,05E+09 1,34E+09 9,33E+08 B44

45 Maquinas e Equipamentos 1,68E+12 A45 J 6,70E+09 [1 ] 1,13E+22 2,62E+09 7,22E+09 2,34E+09 6,42E+09 B45

46 Aço e outras ligas 1,39E+13 A46 J 2,64E+09 [1 ] 3,67E+22 8,55E+09 5,50E+09 7,61E+09 4,89E+09 B46

47 Serviços e outras Transações Econômicas 4,45E+08 A47 $ 4,82E+12 [6 ] 2,14E+21 5,00E+08 8,75E+09 4,45E+08 7,78E+09 B47

Totais:
1. Emergia total usada no Sistema "Brasil"(sej/ano) 2,77E+24

2. PNB Brasileiro (1996) 6,47E+11 5,75E+11

3. Valor Ambiental associado ao PNB
4. População do País ( Habitantes) 1,52E+08

5. Razão Emergia por dinheiro( sej/Us$ ) 4,82E+12

6. Área territorial do País( km2) 8,55E+06
[1] “Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical Savannah”-Ecological Engineering 8 – 1997 Elsevier Science .

[2]“Energy AnallysisOverview of Brazil”-Howard T. Odum , em “Energy Systems Overview of the Amazon Basin “-CFW Publication-Center of Wetlands-University of Florida:
[3 ] "Emergy use, environmental loading and sustainability. An emergy analysis of Italy"- S. Ulgiati, H.T. Odum, S. Bastianoni. Ecological Modelling 73 (1994)pg.224

[4 ]"Ecology and Economy. Emergy analisys and  public policy in Texas. Lyndon B. Johnson School of Public Afffairs, Policy Research Report No. 78
[5]" Environmental Accounting.Emergy and Environmental Decision Making"Howard T. Odum.John Wiley & Sons,INC.

[6] Desse trabalho:Razão emergia/dinheiro

$ Valor Monetário Não avaliado
( )Valor monetário Inexistente
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Dada sua capacidade de análise, a metodologia utilizada pode contribuir para a 
discussão a respeito dos ajustes e mudanças que devem ser feitos para que se alcance 
um desenvolvimento sustentável. 
 
O balanço de emergia do Brasil deve ser visto como um mapa (Figuras 1, 2, 3) que nos 
dá uma visão geral e um panorama do sistema natureza-sociedade no espaço territorial  
brasileiro. Assim como todo mapa, há problemas e desvios de escala e até omissões. 
Dito isto, podemos, a partir dos diagramas e tabelas representativos dos balanços 
emergéticos realizados, indicar algumas tendências. 
 

 
Os recursos naturais renováveis, na média dos anos estudados (sol, chuva, etc) 
contribuem para a formação de 70% do PNB Brasileiro (ver Tabela 13). Portanto, mais da 
metade da economia brasileira é impulsionada pelos recursos renováveis da natureza. A 
eletricidade proveniente de hidroelétricas, por exemplo, é outro fluxo contido em R 

Tabela 08  Indices  eMergéticos do Brasil, 1996

Descrição Expressão Quantidade U n i d a d e

Fluxo de energia renovável R = Rm+Rs+Ra+Rg 1,93E+24 sej /ano

Fontes Naturais não renováveis internas ao País. N = Nn + Nc + Ne 6,34E+23 sej /ano

Fluxo de energia Incorporada importada FM2 +G2+ P2I 4,18E+23 sej /ano

Entrada total de Energia Incorporada R + N +FM2 +G2 +P2I 2,98E+24 sej /ano

Emergia total usada internamente no sistema U = R+Nn+Nc+FM2+G2+P2I 2,77E+24 sej /ano

Emergia total Exportada Ne +B+ P1E 4,87E+23 sej /ano

Fração da Emergia Usada vinda de fontes Nacionais (Nn + Nc + R ) / U 84,92% Porcentagem

Exportações menos Importações ( Ne+B+P1E ) - (FM2+G2+P2I) 6,85E+22 sej /ano

Razão de  Exportações por Importações ( Ne+B+P1E ) / (FM2+G2+P2I) 116,40% Porcentagem

Fração da Emergia que está sendo Exportada (Ne +B+ P1E) / U 17,55% Porcentagem

Fração da Emergia que está sendo Importação (FM2 +G2+ P2I) / U 15,08% Porcentagem

Fração da Emergia Usada que é gratuita (R+Nn) / U 70,44% Porcentagem

Fração usada localmente renovável R / U 69,65% Porcentagem

Uso  de Emergia  por Área( Densidade Emergética) U / Área 3,24E+17 sej/km2

Uso de Emergia per capita U / POP 1,82E+16 sej/habitante

Razão Emergia por Dinheiro P1 = U / PNB 4,82E+12 sej/Us$
Razão Emergia por Dinheiro P1 = U / PNB 4,28E+12 sej/R$

Capacidade de suporte renovável no presente nivel de vida (R / U) * POP 106.114.356,31 Habitantes
Capacidade de suporte desenvolvida no presente nível de vida (8R / U) * POP 848.914.850,48 Habitantes

Fração do Uso que é de Serviços Importados P2I / U 0,26% Porcentagem

Razão de Fluxos contabilizados monetáriamente
por fluxos gratuitos economicamente. ( FM2 + G2 + P2I + Nc ) / ( R + Nn ) 29,32% Porcentagem

Combustível por pessoa ( Fc + F2 ) / POP 1,35E+15 Porcentagem

Fração da Eletricidade Hidrelétrica 

por Emergia total usada EH/ U 19,08% Porcentagem

Razão de Carga Ambiental ( Nn+ Nc+ FM2+G2+P2I ) / R 43,57% Porcentagem

Componente Econômica da Emergia usada internamente. U - R 8,41E+23 Sej/ano

Fração da Emergia Usada que é contabilizado (U - R ) / U 30,35% Porcentagem

Razão de Investimento por Emergia ( FM2+G2+P2I ) / ( R+ Nn ) 21,41% Porcentagem

Razão Emergia por Reais , incorporada 

nas Importações P2 1,37E+12 sej/ano

Razão Emergia por Reais , incorporada 

nas Exportações P1 4,82E+12 sej/ano

Área do Território do País Área 8.547.403,50 Km2
População POP 152.347.603,00 Hab.

Produto Nacional Bruto ( em R$ ) PNB 646.949.549.000,00 Reais

Produto Nacional Bruto ( em Us$ ) PNB 575.000.000.000,00 Dolares

Combustiveis produzidos no Pais Fc 7,66E+22 Joules
Eletricidade Hidrelétrica usada no País. EL 5,29E+23 Joules

Dolares pagos pela Importação I 61.922.384.701,91 Dolares

Dolares pagos pela Exportação E 52.093.363.329,38 Dolares
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(recursos naturais renováveis) e uma de nossas principais fontes de energia elétrica, se 
relacionando com a geração de aproximadamente 110 bilhões de dólares, embora 
monetariamente movimente apenas 14 bilhões de dólares (1996). 
 

 
Pela metodologia emergética a produção agrícola é um fluxo agregado à categoria R 
(recursos naturais renováveis), representando, segundo dados de 1996, 110 bilhões de 
dólares ou 19% do PNB, diferente dos valores monetários relativos à produção agrícola 
representada pelas principais culturas em volume de produção que, segundo o Anuário 
Estatístico do IBGE, representam 0,43 % do PNB  ou 2 bilhões e meio de dólares. 
 
A partir da Tabela 01(1996), podemos analisar o comportamento dos sistemas 
autotróficos e estabelecer relações entre agricultura, pecuária, silvicultura e exploração 
florestal.  O fluxo emergético na Agricultura é 11,5 vezes maior que o da pecuária, porém, 
em termos econômicos as coisas se invertem, e observa-se que o valor monetário da 
pecuária é 4,77 o valor da agricultura, indicando que a agricultura tem um potencial de 
desenvolvimento, preservando e maximizando seus insumos naturais, 15 vezes 
superiores à pecuária. Contudo, isso não se expressa monetariamente, o que indica, 
dentro do quadro de preservação e valorização do meio ambiente, a necessidade de 
políticas públicas que valorizem e agreguem valor na agricultura. 
 

Tabela 09      Indices eMergéticos do Brasil, 1989
Descrição Expressão Quantidade

Fluxo de energia renovável(sej/ano) R = Rm+Rs+Ra+Rg 1,93E+24
Fontes Naturais não renováveis internas ao País.(sej/ano) N = Nn + Nc + Ne 6,10E+23

Fluxo de energia Incorporada importada(sej/ano) FM2 +G2+ P2I 3,70E+23
Entrada total de Energia Incorporada(sej/ano) R + N +FM2 +G2 +P2I 2,91E+24

Emergia total usada internamente no sistema(sej/ano) U = R+Nn+Nc+FM2+G2+P2I 2,81E+24
Emergia total Exportada(sej/ano) Ne +B+ P1E 2,77E+23

Fração da Emergia Usada vinda de fontes Nacionais (Nn + Nc + R ) / U 86,84%
Exportações menos Importações(sej/ano) ( Ne+B+P1E ) - (FM2+G2+P2I) -9,28E+22
Razão de  Exportações por Importações ( Ne+B+P1E ) / (FM2+G2+P2I) 74,94%

Fração da Emergia que está sendo Exportada (Ne +B+ P1E) / U 9,86%
Fração da Emergia que está sendo Importação (FM2 +G2+ P2I) / U 13,16%

Fração da Emergia Usada que é gratuita (R+Nn) / U 68,73%
Fração usada localmente renovável R / U 68,63%

Uso  de Emergia  por Área( Densidade Emergética-sej/km2) U / Área 3,29E+17
Uso de Emergia per capita( sej/habitante) U / POP 1,91E+16

Razão Emergia por Dinheiro(sej/Us$) P1 = U / PNB 6,02E+12
Capacidade de suporte renovável no presente nivel de vida(Hab.) (R / U) * POP 101.091.879,67

Capacidade de suporte desenvolvida no presente nível de vida( Hab.) (8R / U) * POP 808.735.037,37
Fração do Uso que é de Serviços Importados P2I / U 0,23%

Razão de Fluxos contabilizados monetáriamente
por fluxos gratuitos economicamente. ( FM2 + G2 + P2I + Nc ) / ( R + Nn ) 31,24%

Combustível por pessoa ( Fc + F2 ) / POP 1,30E+15
Fração da Eletricidade Hidrelétrica 

por Emergia total usada EH/ U 18,80%
Razão de Carga Ambiental ( Nn+ Nc+ FM2+G2+P2I ) / R 45,71%

Componente Econômica da Emergia usada internamente.( sej/ano) U - R 8,83E+23
Fração da Emergia Usada que é contabilizado (U - R ) / U 31,37%

Razão de Investimento por Emergia ( FM2+G2+P2I ) / ( R+ Nn ) 19,15%

Razão Emergia por Reais , incorporada 
nas Importações(sej/ano) P2 1,37E+12

Razão Emergia por Reais , incorporada 
nas Exportações(sej/ano) P1 6,02E+12
Área do Território do País Área 8.547.403,50

População(hab) POP 147.300.000,00
Produto Nacional Bruto ( em Us$ ) PNB 467.071.051.306,70

Combustiveis produzidos no Pais(Joules) Fc 7,93E+22
Eletricidade Hidrelétrica usada no País.(Joules) EL 5,29E+23

Dolares pagos pela Importação(US$) I 29.146.687.348,39
Dolares pagos pela Exportação(US$) E 44.526.625.866,94
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O fluxo emergético da extração de lenha é 17 vezes o valor do fluxo emergético em 
silvicultura, contudo seus valores econômicos são parecidos, indicando que é possível 
agregar valor e maximizar o valor monetário relativo à extração de lenha, de maneira a 
valorizar o investimento natural realizado pela natureza. A extração de madeira 
movimenta 6 vezes o montante de recursos monetários primários que circulam na 
silvicultura e seu fluxo emergético é  31 vezes maior  que o fluxo na silvicultura, indicando 
que há uma desvalorização da extração florestal, o que demonstra que esta deveria ser 
beneficiada por políticas econômicas e sociais, que também está associada à 
preservação da biodiversidade. 
 
Aliás, um dos grandes resultados deste trabalho é o diagnóstico que se faz da 
desvalorização econômica e ambiental em relação ao sistema florestal e sua exploração 
(ver Tabela 11, relação de intercâmbio emergético /EER para madeira). 
 
 
Trabalhando com os fluxos agregados para os anos de 1996, 1989, 1981(ver Tabela 07) 
e  com os índices emergéticos para os anos de 1981, 1989 e 1996 (Tabelas 08, 09 e 10) 

Tabela 10        Indices eMergéticos do Brasil,
1981

Descrição Expressão Quantidade
Fluxo de energia
renovável

R = Rm+Rs+Ra+Rg 1,93E+24
Fontes Naturais não renováveis internas ao
País.

N = Nn + Nc + Ne 5,25E+23
Fluxo de energia Incorporada
importada

FM2 +G2+ P2I 2,35E+23
Entrada total de Energia
Incorporada

R + N +FM2 +G2
+P2I

2,69E+24
Emergia total usada internamente no
sistema

U =
R+Nn+Nc+FM2+G2+P2I

2,62E+24
Emergia total
Exportada

Ne +B+ P1E 1,82E+23
Fração da Emergia Usada vinda de fontes
Nacionais

(Nn + Nc + R ) / U 91,05%
Exportações menos
Importações

( Ne+B+P1E ) -
(FM2+G2+P2I)

-5,28E+22
Razão de  Exportações por
Importações

( Ne+B+P1E ) /
(FM2+G2+P2I)

77,52%
Fração da Emergia que está sendo
Exportada

(Ne +B+ P1E) / U 6,94%
Fração da Emergia que está sendo
Importação

(FM2 +G2+ P2I) /
U

8,95%
Fração da Emergia Usada que é
gratuita

(R+Nn) / U 74,45%
Fração usada localmente
renovável

R / U 73,60%
Uso  de Emergia  por Área( Densidade
Emergética)

U / Área 3,07E+17
Uso de Emergia per
capita

U / POP 2,17E+16
Razão Emergia por
Dinheiro(Us$)

P1 = U / PNB 11,30E+12
Capacidade de suporte renovável no presente nivel de
vida

(R / U) * POP 89.059.485,04
Capacidade de suporte desenvolvida no presente nível de
vida

(8R / U) * POP 712.475.880,30
Fração do Uso que é de Serviços
Importados

P2I / U 0,18%
Razão de Fluxos contabilizados
monetáriamentepor fluxos gratuitos

economicamente.
( FM2 + G2 + P2I + Nc ) / ( R + Nn
)

25,33%
Combustível por pessoa ( Fc + F2 ) / POP 2,00E+15

Fração da Eletricidade
Hidrelétricapor Emergia total

usada
EH/ U 20,17%

Razão de Carga
Ambiental

( Nn+ Nc+ FM2+G2+P2I ) /
R

35,86%
Componente Econômica da Emergia usada
internamente.

U - R 6,92E+23
Fração da Emergia Usada que é
contabilizado

(U - R ) / U 26,40%
Razão de Investimento por
Emergia

( FM2+G2+P2I ) / ( R+ Nn
)

12,02%
Razão Emergia por Reais , incorporada

nas Importações P2 1,37E+12
Razão Emergia por Reais , incorporada

nas Exportações P1 1,13E+13
Área do Território do
País(km2)

Área 8.547.403,50
População ( Hab. ) POP 121.000.000,00

Produto Nacional Bruto ( em Us$
)

PNB 243.340.000.000,0
0Combustiveis produzidos no

Pais
Fc 1,14E+23

Eletricidade Hidrelétrica usada no
País.

EL 5,29E+23
Dolares pagos pela
Importação

I 24.960.550.000,0
0Dolares pagos pela

Exportação
E 20.132.401.000,0

0
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e com os gráficos das Figuras 7, 8 e 9, podemos descrever o comportamento do país em 
termos de emergia nos últimos 15 anos: 
 
A Emergia per capita caiu 33% desde 1981, decrescendo de 2,17 E+16 sej/hab para 1,82 
E+16 sej/hab em 1996, enquanto que a razão emergia por dinheiro (U/PNB) no mesmo 
período caiu 57%, indo de 11,30 E+12 sej/US$ a 4,82 E+12 sej/US$ no período, tendo o 
PNB crescido 250%, de 243 bilhões em 1981 para 575 bilhões em 1996. Estes valores 
indicam que é necessário menos emergia por pessoa para produzir um dólar na 
economia, ou que o crescimento da economia se desvinculou de sua infra-estrutura 
emergética quase inalterada no período, estando o U girando em torno de 270,00 E+22 
Joules de energia solar incorporada por ano (Tabela 07) entre 1981 e 1996, e também 
que, para o mesmo período, por cada dólar na economia, temos menos emergia 
correspondente, ou seja, cada dólar se relaciona com menos emergia e tornou-se menos 
valioso, indicando um efeito inflacionário, no qual com mais dinheiro se compra menos 
emergia. 
 

Figura 5. Emergia per capita
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Entre 1981 e 1996, o uso de combustível por pessoa caiu 33%, 2,00 E+15 sej/hab em 
1981 para 1,35 E+15 sej/hab em1996, o que indica um empobrecimento emergético da 
população mesmo com o aumento do PNB. Esta é a representação emergética da 
concentração de renda do país, uma das maiores do mundo. A renda per capita do país 
foi de 2000 dólares por habitante em 1981, subindo para 3780 dólares em 1996, 
indicando um crescimento de 189% em 15 anos ou 12,6% ao ano, dados que não 
indicam uma melhoria da qualidade de vida, pois se chocam com os dados de emergia 
per capita e de combustível em sej/ano por pessoa, ambos em queda de 33%, indicando 
que o desenvolvimento brasileiro no período foi socialmente injusto. 
 
Neste período de 15 anos, aumentamos a Capacidade de Suporte Renovável (Tabelas 
08, 09, 10) no presente nível de vida, de 89 milhões de habitantes (1981) para 106 
milhões de habitantes (1996), enquanto nossa população total era 121 milhões de 
habitantes em 1981, pulando para 152 milhões em 1996, índice que nos coloca entre as 
nações que tem capital natural renovável próprio para sustentar 2/3 da população. Não 
obstante, se analisarmos o índice de Capacidade Suporte junto com a Razão de Carga 
Ambiental (ELR, Environment Loading Ratio), no período, vemos que esta capacidade de 
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suporte pode estar ameaçada no futuro, pois houve um crescimento de 10% no índice 
ELR em apenas 15 anos, passando de 35,86% em 1981 a 43,57% em 1996.  
 
Grande parte da economia do Brasil está vinculada ao setor primário que ocupa ainda 
uma boa parcela da população. Nesse setor estão sendo aplicados bastantes recursos, o 
que causa certa preocupação, pois, se a nossa economia está fortemente ligada aos 
recursos naturais, os investimentos alocados neste setor  tendem a poupar mão-de-obra 
e podem produzir desemprego (um impacto importante sobre uma parcela considerável 
da população). O índice Razão de Investimento por Emergia (EIR, Emergy Investment 
Ratio) cresceu 9% no período de 1981 até 1996, indo de 12,02% a 21,41%, o que mostra 
uma injeção de  investimentos sobre o meio rural, capitalizando-o, porém expulsando 
pessoas do campo. 
 
No período de 15 anos as taxas de perda de solos nas atividades agrícolas e da pecuária 
cresceram 4 vezes (ver Tabela 07). Mesmo considerando o crescimento da fronteira 
agrícola, é um número muito alto que vem corroborar os dados de Razão de Carga 
Ambiental num país em que a agricultura corresponde a 1/5 do potencial de geração de 
riquezas. Para o ano de 1996, a perda de solo correspondeu à geração de 0,8% do PNB, 
ou 4,54 bilhões de dólares.  
 
No período analisado houve um crescimento de 177% nas importações em termos de 
Joules de energia solar incorporada, enquanto as exportações apresentaram crescimento 
de 282 % entre 1981 e 1996, o que reafirma, para o período, a constatação de que o país 
continua a ser exportador de emergia para o exterior, como nas avaliações anteriores de 
Odum (1981) e Comar(1989).  
 
Novamente analisando as Tabelas 08, 09 e 10 vemos que a fração da emergia que está 
sendo exportada vai de 6,94% da Emergia interna (U) em 1981 para 17,55% em 1996, 
um crescimento de 10,61% contra um crescimento de 6,13% para a emergia que está 
sendo importada, evidenciando o perfil exportador brasileiro em termos emergéticos, o 
que contradiz a balança de comércio atual. O Brasil é um exportador de emergia a baixo 
custo monetário para compradores externos. No período de 15 anos, as exportações 
brasileiras em números absolutos cresceram 32 bilhões de dólares e as importações 36 
bilhões de dólares.  
 
Na comparação entre países (Tabela 14) podemos ver como se estruturam as categorias 
emergéticas para os EUA, Itália e Brasil.  
 
 
• A Itália e os EUA têm participações no PNB ligadas a recursos naturais renováveis da 

ordem de 5 a 10 %, enquanto que no Brasil o valor está na faixa dos 70 %.  

• Enquanto no Brasil a somatória dos insumos importados está na faixa de 8,97% do 
PNB (1981) e 13,16% (1989), os EUA em 1983 tem 58,82 % do PNB e a Itália, 
62,13% (1989). 

• Além disso, os recursos naturais não renováveis em termos emergéticos somam na 
Itália 27,97% do PNB e nos EUA 35,44%, enquanto que o Brasil vai de um patamar 
em 1981 de 16,91% do PNB a 18,25% em 1989.  
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Estes números revelam dois modelos de desenvolvimento. EUA e Itália basearam sua 
economia e sociedade no modelo de energia fóssil integrada com insumos de outros 
países. Do outro lado, temos uma economia brasileira que está fortemente ligada à 
natureza e, num cenário de escassez de combustíveis fosseis, o Brasil poderia lançar 
mão de suas cotas de energia natural renovável diárias. O Brasil pode, até por ter um 
desenvolvimento econômico tardio, criar um novo desenvolvimento de base sustentável.  
 

Figura 7. Crescimento do PNB
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4. Discussão 
 
Feita a avaliação dos fluxos emergéticos para o território brasileiro, podemos estabelecer 
a relação entre os fluxos monetários e fluxos da natureza, resgatando o papel do meio 
ambiente na produção de bens e produtos, bem como de toda a infra-estrutura 
necessária ao pleno funcionamento da sociedade brasileira.  
 
Logo, a partir da razão Emergia Incidente por PNB, pode-se estabelecer valores 
macroeconômicos que diferem sensivelmente dos preços praticados usualmente. A 
determinação dos valores monetários dos preços do ponto de vista emergético deveria 
ser um processo que contabiliza os fatores ambientais além de fatores sociais, culturais e 
econômicos, cumprindo um papel de indicador do potencial de geração de riqueza a 
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partir de determinado fluxo de recursos naturais, visando  preservar e valorizar a natureza 
em seu trabalho “econômico”. Neste sentido, os valores macroeconômicos indicam o 
caminho da valorização dos ativos da natureza embutidos em produtos, processos e 
serviços. 
 
O procedimento correto para que se possa retirar elementos para análise, a partir dos 
índices e seus valores presentes no balanço emergético do Brasil , seria a presença de 
uma série de pelo menos 10 anos consecutivos de dados, lado a lado com uma análise 
qualitativa do comportamento, no período, dos principais vetores de desenvolvimento 
econômico e social. Contudo, isto não inviabiliza os resultados encontrados neste 
trabalho, que mostra a evolução da economia e da sociedade brasileira, nos últimos 15 
anos, podendo nos auxiliar no direcionamento de ações e pesquisas futuras. 
 

 
As revisões efetuadas nos balanços emergéticos do Brasil para os anos base de 1981 
(Odum) e 1989 (Comar) confirmam que é necessária uma análise de todos os setores 
que agregam valor ao PNB, agrupados por categorias, e não só dos setores mais 
significativos e competitivos do país.  Esta reformulação na metodologia tem como base 
os estudos de M.T Brown (1996) e Ulgiati (1993), os quais colaboraram para que as 
avaliações emergéticas tivessem maior exatidão e poder de análise. 
 
Dada a grande variedade brasileira de paisagens naturais, solos, relevos, bem como 
condições climáticas, uma conseqüência natural deste projeto é a elaboração de 
avaliações emergéticas por região. A região Norte, por exemplo, é a maior região do 
Brasil e recebe o maior fluxo de contribuições da natureza, contudo tem um dos 
desempenhos econômicos mais modestos do país. Fazer uma avaliação em cima da 
magnitude do território brasileiro mostra a necessidade inclusive de abandonar a divisão 
territorial por regiões e estados e passar a analisar regiões a partir de sua inserção dentro 
das grandes bacias hidrográficas brasileiras, e destas para micro-bacias, num esforço de 
aproximação que consiste em analisar áreas com particularidades comuns no que diz 
respeito às principais variáveis ambientais, econômicas e sociais.  
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F i g u r a  9 .  R e l a ç õ e s  d e  E m e r g i a  p o r  P N B ,  p o p u l a ç ã o  e  t e r r i t ó r i o  
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Os valores de transformidade têm de ser pensados de acordo com o país e a região que 
estão sendo estudados. Este é o caso do fluxo de energia hidrelétrica que possui valores 
de transformidade diferentes para avaliações feitas na Itália e na Venezuela, por 
exemplo. Na Itália o valor é maior devido ao maior investimento econômico, dado às 
condições do relevo, na construção das hidroelétricas e também porque o montante de 
energia extraído é menor, “encarecendo“ o valor da transformidade por unidade gerada 
de energia elétrica.  
 
Estudos sobre perdas de biodiversidade são importantes e devem ser efetuados como 
forma de avaliar o impacto da devastação animal e vegetal nos balanços emergéticos do 
país. Ao contabilizarmos a exploração de madeira de lei, não podemos nos esquecer que 
várias espécies estão sendo extintas, bem como estão sendo expulsos os povos que 
detém o conhecimento para o uso e aproveitamento desta biodiversidade, gerando 
problemas sociais e econômicos além dos ambientais. 
 
Em relação às transformidades de processos de produção de máquinas e equipamentos, 
se faz necessário à realização de estudos que avaliem o fluxo emergético relativo a cada 
categoria de máquinas e equipamentos, pois a utilização de um dado médio que indica o 
grau de qualidade da energia incorporada para toda uma categoria de produtos dificulta a 
realização de trabalhos de avaliação emergética mais específica. A elaboração de índices 
de transformidades dentro de subdivisões seria o mais indicado. Assim, se subdividirmos 
o capítulo em questão em bens de produção informatizados, bens de produção da 
indústria de base, bens de consumo e bens de consumo informatizados, por exemplo, 
poderíamos melhor avaliar estas cadeias produtivas e gerar índices de transformidade 
diferenciados, necessários a estudos de menor escala.  
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Neste sentido, procuramos, ao invés de utilizar uma transformidade média para Minérios, 
utilizar transformidades específicas para cada espécie de minério ou produto mineral, 
resultando nas tabelas anexas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 que trazem a emergia 
de cada mineral, seja na produção, exportação ou importação no respectivo ano de 
estudo (1981,1989,1996). 
 
As categorias da metodologia emergética, às vezes, não abrangem todas as atividades 
econômicas do país, mas as principais e de maior potencial de multiplicação energética, 
econômica e de impacto ambiental. Por exemplo, neste estudo não são consideradas as 
contribuições da pecuária leiteira, apenas as da pecuária de corte. 
 
Nas classes de produtos utilizados no Anuário Estatísticos do Brasil, no capítulo das 
Importações e Exportações, foi necessário fazer um remanejamento de acordo com as 
categorias da metodologia emergética.  Por exemplo, fibras sintéticas não entram na 
categoria têxtil e sim na categoria de Produtos químicos.  Enquanto ligas metálicas estão 
contidas na categoria Produtos Minerais. Na análise emergética os produtos são 
agregados de acordo com a matriz energética e ambiental ao qual estão vinculados. 
 
 
5. Conclusão 
 
Neste estudo procuramos deixar claro as enormes possibilidades deste país se 
desenvolver, gerando empregos e salários, e preservando seu maior ativo: a natureza.   
A valorização da natureza, a partir de um sistema de contabilidade da energia solar 
incorporada a produtos, processos e serviços, tem como objetivo indicar para a 
sociedade que nossa sobrevivência depende de nossa capacidade de julgar qual a 
capacidade de suporte de nossos diferentes habitats e saber escolher aqueles sistemas 
de produção que mais se encaixam nos ecossistemas em questão, dentro da perspectiva 
da sustentabilidade. Neste sentido, o trabalho é um convite à reflexão para os agentes do 
desenvolvimento econômico. 
 
Parte deste estudo compara balanços emergéticos dos anos de 1981 (Odum) e 1989 
(Comar) com os obtidos em 1996. Para podermos julgar qual as metodologias de 
tratamento de dados que são mais ajustáveis à metodologia emergética, devemos 
proceder à análise de uma série de 10 anos, identificando, a cada ano, também os 
principais acontecimentos que geraram as alterações e mudanças no comportamento das 
variáveis. Desta maneira, poderemos entender melhor a interação economia/natureza 
bem como seus ciclos.  
 
A metodologia emergética nos fornece uma visão quantificada do estado atual e dos 
padrões de desenvolvimento e de relacionamento economia/natureza, produzindo índices 
que orientam as ações dos atores econômicos e sociais no sentido da Sustentabilidade, 
que vem a ser o reconhecimento das capacidades de suporte das regiões que abrigam 
estes agentes e dos projetos econômicos e sociais que melhor se adaptam à região 
analisada, ou seja, que aproveitam ao máximo os insumos renováveis e não renováveis 
sem comprometer a capacidade de recomposição e formação  destes insumos pelo meio. 
 
Acreditamos que a metodologia emergética fornece dados que auxiliam a tomada de 
decisões em programas de desenvolvimento, em especial no Brasil, onde a inflação, 
segundo o Banco Mundial, teve a média de 423,4% ao ano no período de 1980 a 1993, 
causando, além dos efeitos deletérios na economia, a degradação do meio ambiente, ao 
gerar insegurança na economia, consumo perdulário e menor compromisso quanto ao 
futuro dos recursos. Neste quadro a população acaba por optar pelo consumo, uma vez 
que o dinheiro perde seu valor rapidamente. Além disso, a inflação prejudicou todas as 
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estimativas e estatísticas oficiais no período, incluindo o PNB. Esse fato reforça a 
importância da Emergia, em especial no caso de países com alta taxa de inflação, onde 
são necessários parâmetros seguros, tais como indicadores ambientais com base em 
avaliações emergéticas, para a tomada de decisão em políticas de desenvolvimento. 
 
Ao proceder a revisão dos balanços emergéticos entre os anos de 1981 (Odum) e 1989 
(Comar), utilizando as novas versões da metodologia, verificamos uma diferença de 20% 
a 25% nos valores emergéticos totais incidentes no Brasil, demonstrando que realmente 
se faz necessário, ao realizar o balanço emergético das nações, a averiguação 
pormenorizada dos diversos setores econômicos por categorias, cobrindo assim todas as 
atividades que contribuem para a formação econômica do país. Tal prática leva ao maior 
conhecimento das diferentes atividades econômicas e é fundamental para a 
compreensão e para o acompanhamento dos principais fluxos e estoques de 
determinado país. 
 
Um dos pontos principais do trabalho é a compreensão do sistema analisado e a 
visualização das variáveis que controlam o sistema. A partir da análise da Figura 1, 
temos que vários fluxos não estão contabilizados, até porque fogem ao objetivo principal 
do trabalho, que é identificar a emergia incidente no país, que movimenta a economia e a 
sociedade como um todo. Contudo, o aprofundamento da análise leva a futuros 
trabalhos, nos quais o detalhamento de determinados sub-sistemas se faz necessário de 
acordo com a análise que se pretende fazer.  
 
No sub-sistema resíduos, por exemplo, qual a taxa de retroalimentação do tratamento de 
resíduos até as unidades de produção? Outro sub-sistema importante é o uso de água 
nos sistemas de produção e seu planejamento para otimizar seu uso de acordo com o 
ecossistema e o tipo de sistemas de produção. 
 
Outros fluxos emergéticos, que não estão contabilizados, são aqueles referentes ao sub-
sistema governamental e suas relações de alimentação e retroalimentação com os 
diversos setores da sociedade. Estas e outras questões estimulam e pedem o 
aperfeiçoamento constante da metodologia emergética. 
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Anexos 
 
Trinta e nove páginas com tabelas de dados, cálculos, resultados e gráficos que fazem 
parte deste capítulo, por motivos de economia de espaço, foram retirados do livro, porém 
estão disponíveis na Internet, na página do Laboratório de Engenharia Ecológica e 
Informática Aplicada da FEA-Unicamp: 

http://www.unicamp.br/fea/ortega/index.htm  
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  Apêndice 01  Memorial de Cálculo (Quantidades Energéticas e Materiais,1996). 
Recursos Naturais Renováveis 
1 luz solar = Ls        
Pc = Plataforma Continental= 6,70E+11 m2  até 200 metros de profundidade   
At=Area terrestre=  8,55E+12 m2     
In=Insolação média=  1,40E+06 Kcal/m2/ano     
Re=Reflectividade=  0,3 % em decimais    

 Ls (J/ ano) = 3,7823E+22  (Pc +At)*In* (1 - Re)*4186 J / Kcal  
2 Potencial Químico da Chuva=Pq       
At=Área terrestre + Área da Plataforma Cont. = 9,23E+12 m2     
Ev=Pluviosidade =  1,954 m/ano     
Eq=Energia potencial Química da chuva = 4940 J / kg     
Da = Densidade da Água =  1,00E+03 Kg/m3     

 Pq (J / ano ) = 8,91E+19  At * Ev * Eq *1000 Kg/ m3   
3 Potencial Químico dos Rios = Pr       
Ve = Vazão Média de Longo Período (Entradas) 
=  

86600 m3/s     

Vs = Vazão Média de Longo Período (Saídas) = 15150 m3/s     
Eq=Energia potencial Química da Água = 4,94E+03 J/Kg     
Da = Densidade da Água =  1,00E+03 Kg/m3     

 Pr( J ) =   1,35E+19  (Ve - Vs)*Eq*1000Kg/m3*3,153E+07 s/ano 
4 Geopotencial da Chuva=Pc        
At=Área Terrestre=  8,56E+12 m2     
Pc=Precipitação=  1,954 m3/m2/ano     
Me=Média de elevação do Relevo= 352 m     
Fl=Fluxo superficial da Precip.= 0,75 %     

 Pc ( J / ano ) =  3,25E+19  At*Fl*Pc*Me*9,8 m/s2*0,75*1000 kg/m3 
5Energia do Vento=Ev       
Ve= Velocidade média do Vento= 2,7 m/s     
Ca=Camada Atmosférica= 1000 m     
Da= Densidade do Ar= 1,23 kg/m3     
Ka=Calor específico do Ar= 0,24 kcal/grau kelvin    
Gt= Gradiente de temperatura= 3,00E-09 grau kelvin/m    
At= Área terrestre=  8,56E+12 m2     

 Ev ( J / ano ) = 2,70E+18  At* Ca*Da*Ka*Gt*Ve*4186 J/Kcal*3,154E+07 s/ 
ano 

6 Energia das Ondas=Eo       
To= Altura da Onda=  1,2 m     
Po=Profundidade da Onda= 0,7 m     
Ce= Extensão da Costa Exposta= 7,37E+06 m     
Dm= Densidade da água do Mar=  1025 kg/m3     
G=constante de gravidade= 9,8 m/s2     

 Eo ( J ) =  1,44E+18  1/8*Dm*Ce*G*(To)^2*[ (G*Po)^1/2 
]*3,154E+07s/ano 

7 Energia das Marés=Em       
Pc=Área da Plataforma Continental= 6,70E+11 m2     
Am=Amplitude média das Marés=  1 m     
Dm=Densidade da água do mar= 1,02E+03 kg/m3     
Mn= Número de marés por ano= 7,06E+02 ( 2 marés por dia em 365 dias)    

 Em=  2,37E+17  0,5*Pc*Mn*Am^2*Dm*9,8m/s2*0,1  
8 Energia dos Sedimentos        
Ad = Área de descarga dos sedimentos dos 
Andes = 

6,22E+11 m2     

Ps = Porcentagem dos Sed. Andinos para o 
Brasil = 

3,30E-01      

Tsa= Taxa de formação dos Sedimentos = 8,48E-04 m/ano     
Ds = Densidade dos sedimentos = 2,60E+06 g/m3     
At = Área Terrestre = 8,56E+12 m2     
Tsb = Taxa de formação dos Sedimentos no 
Brasil= 

5,00E-05 m/ano     

Dr=Descarga de Sedimentos dos Rios 
Brasi leiros=  

1,23E+15 g/ano     

 Es (g/ano) = 3,35E+14  (Ad*Ps*Tsa*Ds) + (At*Tsb*Ds) - Dr  
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9 Energia do Soerguimento Geológico= Sg 
At = Área Terrestre =  8,56E+12 m2     
Lg=levantamento geológico= 5,00E-05 m/ano     
Dt= Densidade terrestre= 2,60E+06 Kg/m3     

 Sg (J/ano) = 5,45E+15  At*Lg*Dt*9,8m/s2*0,5   
10 Energia geopotencial dos Rios=Er       
Vm= Vazão Média de Longo Período = 86600 m^3/s     
Me= Média de Altitude = 352 m     
G=constante da gravidade= 9,8 m/s^2     
Da = Densidade da água =  1000 kg/m3     

 Er ( J/ano) = 9,42211E+18  Vm* Me*G*3,153E+07 s /ano*Da  
Fontes de Energias  Renováveis Locais       
11 Hidroeletricidade=He       
Eh = Energia Hidráulica = 7,36E+07 Tep/ano     

 He=  3,33E+18  Eh*4,52E+10 J   
12  Energia da Produção Agrícola=Ea       
Ag=Produção Agrícola= 4,25E+08 ton/ano     
1.0 g de biomassa= 3.5 a 3.6 kcal/g       

 Ea=  6,40458E+18  Ag*(1.0E+06g/ton)*(3.6kcal/g)*(4186j/kcal) 
13Energia da Pecuária=Epe       
Pp=Produção da Pecuária= 1,06E+07 ton/ano     
0.22=22% de proteína       
4 kcal/g de animal abatido       

 Epe=  3,90E+16  Pp*(1E+06g/ton)*(4 kcal/g)*(4186j/kcal)*0.22  
14 Energia da Pesca = Eps       
Qp=quantidade pescada= 8,00E+05 ton/ano     
4 kcal/g de peixe capturado       
0.22=22% de proteína       

 Eps ( J/ano) = 2,95E+15  Qp*(1E+06g/ton)*(4 kcal/g)*(4196j/kcal)*0.22  
15 Energia da Lenha=El       

         
Pl=Produção de Lenha = 1,21E+08 m3/ano     
Dm= Densidade da Madeira= 5,00E+05 g/m3     
1.0 g de biomassa= 3.6 kcal/g       

 El ( J/ano ) = 9,12E+17  Pl*Dm*(3.6 kcal/g)*( 4186 j/kcal)    
16 Energia da Extração florestal= Eef       
Pf= Produção Florestal= 1,24E+08 m3/ano     
Dm= Densidade da Madeira= 5,00E+05 g/m3     
1.0 de biomassa= 3.6 kcal/g       

 Eef ( J / ano ) = 9,34E+17  Pf*Dm*(3.6 kcal/g)*(4186j/kcal)    
17 Energia da Silvicultura = Es       
Ps = Produção da Silvicultura = 665817 Ton/ano     
!.0 g de biomassa = 3.6 kcal/g       

 Es (J/ano) =  1,00E+16  Ps*(1.0E+06g/ton)*(3.6 kcal/g)*4186 J/Kcal 
Fontes Não Renováveis de Energia       
18Energia do Gás Natural=Egs       
Pgs = Produção de Gás Natural= 8,04E+09 m3/ano     
1 m3 = 3,28 ft3        
1 ft3  de Gás Natural = 1031BTU       
1 BTU = 1055 Joules        

 Egs (J/ano)  = 2,87E+16  Pgs*3,28*1031*1055 J   
19 Energia do Petróleo=Epe       
Pe = Produção de Petróleo = 3,39E+07 ton/ano     
1.0E+07 Kcal/ ton        

 Epe =   1,42E+18  Pe*( 1.0E+07 Kcal / ton)*4186 J/ Kcal  
20 Minérios = Mi        
Pm = Produção de Minérios 2,44E+08 ton/ano     

 Mi =   2,44E+14  Pm* 1E+06 g/ano   
21 Energia da Perda de Solo = Eps       
Ps1 = Perda de solo em Cult. Temp.=  2,50E+03 g/m2/ano     
Ps2 = Perda de solo em Pastagens = 9,00E+01 g/m2/ano     
Ps3= Perda de solo em Cult. Perm.=  4,00E+01 g/m2/ano     
Ag1 = Área Agrícola em Cult.Temp.=  4,60E+11 m2     
Ag2 = Área Agrícola em Pastagens.=  1,80E+12 m2     
Ag3 = Área Agrícola em Cult.Perm.=  6,05E+10 m2     
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1.00% de Matéria orgânica no solo       
1.0 g de Matéria orgânica =5.4Kcal   (Ps1*Ag1*0.01*5.4*4186J/Kcal ) +  

 Eps =   2,9 7E+17  (Ps2*Ag2*0,01*5,4*4186 J/Kcal)+  
Importações e Recursos de Outros Países   (Ps3*AG3*0,01*5,4*4186J/Kcal) Jano 
22 Energia do Petróleo e seus Derivados = Epe      
Ipe = Importação de Petróleo = 5,15E+07 ton/ano     
1.0E+07 Kcal / ton        
4186 J / kcal        

 Epe =   2,16E+18  Ipe*(1.0E+07 Kcal / ton)*4186 Kcal /J  
23Energia da pecuária e seus Produtos = 
Epp 

      

Ipp = Importações da Pecuária e seus Produtos 
= 

9,77E+05 ton/ano     

4 Kcal/g de Biomassa        
0.22=22% de Proteína       

 Epp =   3,60E+15  Ipp*(1.0E+06)*4*4186*0,22 J/ano  
24 Energia  dos Produtos Agrícolas e Florestais = Eaf      
Iaf = Importação de Produtos Agrícolas e 
Florestais = 

1,25E+07 ton/ano     

1.0E+06 g/ton        
3.6 Kcal/g de Biomassa        

 Eaf =   1,88E+17  Iaf*(1.0E+06 g/Ton)*(3.6 Kcal/g)*4186 J/kcal 
25 Energia dos Produtos Agroindustriais = Epa      
Ipa = Importação de prod. Agroind. =  2,55E+06 ton/ano     
1.0 g de Produtos Agroindustriais = 15100joules/g      
1.0E+06g/ton        

 Epa (j/ano) =  3,8 5E+16  Ipa*(1.0E+06 g/ton)*15.1E+03J/g  
26Energia dos Minerais  = Emi       
Imi = Importação de Minerais = 5,52E+06 ton/ano     

 Emi (g/ano) =  5,52E+12  Imi*(1.0E+06g/ton)   
27 Produtos químicos = Pq       
Ipq = Importação de Produtos Químicos = 1,26E+07 ton/ano     

 Pq (g/ano) =  1,26E+13 Ipq*1.0E+06 g/ton    
28 Energia de Plásticos e Borrachas = Epb       
Ipb = Import.de Plást. e Borrachas =  2,94E+06 Ton/ano     

 Epb (g/ano) =  2,94E+12  Ipb*(1,0E+06g/ton)   
29 Energia de Produtos da Madeira = Epm        
Ipm = Importação de Prod.da Madeira =  1,72E+06 ton/ano     
1.0 g do Produto da Madeira = 15100 J/g       

 Epm (j/ano) = 2,60E+16  Ipm*(1.0E+06 g/ ton)*15100 J/ g  
30 Energia dos Produtos Têxteis = Etx       
Itx = Importação de produtos têxteis = 6,25E+05 ton / ano     
1.0 g de produto têxtil = 15100 joules / g        

 Etx ( j/ano) =  9,44E+15  Itx*(1.0E+06 g/ ton)*15100 J/ g  
31 Máquinas e Equipamentos = Me       
Ime = Importação de Máq. e Equip. =  1,88E+06 ton / ano     

 Me (g/ano) =  1,88E+12 Ime*1.0E+06 g / ton    
32Aço e outras ligas = Ac       
Iac = Aço e ligas Importadas = 3,27E+05 ton / ano     

 Ac ( g/ ano) = 3,27E+11  Iac*1.0E+06 g/ton   

33 Papel e seus produtos = Pp       

Ipp = Import.de Papel e seus prod.= 1,03E+06 ton/ano     
1 g de papel = 15100 J/g       

 Pp (j/ano ) = 1,56E+16  Ipp*1,0e+6*15100 J/g   
34Serviços e outras Transações Econômicas = Te       
Te = Serviços e outras Transações Econômicas 
= 

5,31E+09 Dolares / ano    

Exportações e Recursos para outros Países       
35 Energia da  Pecuária e seus Produtos = 
Pe 

      

Epe =  Export.de prod.da pecuária =  6,19E+05 ton / ano     
1.0 g de Biomassa animal = 4 Kcal       
0.22 = 22 % de Proteína       

 Pe (j/ ano ) =  2,28E+15  Epe*( 4 Kcal/ g)* ( 1.0E+06 g/ ton )*0.22*4186 J/ 
Kcal 
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36 Energia dos Produtos Agrícolas e Florestais = Af  
Eaf = Exp. de Prod. Agríc.e Florestais =  4,77E+06 Ton / ano     
1.0 g de Biomassa Vegetal = 3.6 Kcal       

 Af ( J/ ano ) =  7,19E+16  Eaf*(1.0E+06 g/ ton)* (3.6 kcal / g )*4186 J/kcal 
37 Energia de Produtos Agroindustriais = Pa       
Epa = Export.de Prod. Agroindustriais = 2,35E+07 ton / ano     
1.0 g de Alimento Industrializado = 15100 J / g       

 Pa (J/ ano) =  3,55E+17  Epa* ( 1.0E+06 g/ ton )*15100 J/ g  
38 Minéri os = Mi        
Emi = Exportação de Minérios = 1,39E+08 Ton / ano     

 Mi ( g / ano ) =  1,39E+14 Emi*1.0E+06 g/ ano    
39 Energia do Petróleo e seus Derivados = 
Pd 

      

Epd = Export.de Petróleo e derivados =  3,09E+06 ton / ano     
Pe= 1.0E+07 kcal / ton       

 Pd (j/ ano) = 1,29E+17  Epd*(1.0E+07 kcal / ton)*4186 Kcal / J 
40 Produtos Químicos = Pq       
Epq = Export.de produtos químicos =  2,84E+06 ton / ano     

 Pq (g/ano ) =  2,84E+12  Epq*1.0E+06 g /ano   
41 Energia de Plásticos e Borrachas = Pb       
Epb = Export.de Plast.e Borrachas =  9,03E+05 ton / ano     

 Pb (j/ ano ) =  9,03E+11  Epb*1,0E+06g/ton   
42Energia dos Produtos  da Madeira = Pm       
Epm = Export.de Produtos da Madeira =  3,08E+06 ton / ano     
1.0  de Produtos da Madeira = 15100 J / g       

 Pm (j/ano ) =  4,65E+16  Epm*( 15100 J / g )*1.0E+06 g /ton  
43 Energia do Papel = Pa       
Epa =Export.de Papel e seus produtos =  3,20E+06 ton / ano     
1.0 g de papel = 15100 J/ g       

 Pa( J/ano) =  4,83E+16  Epa*( 15100 J/g)*1.0E+06 g/ ton  
44 Energia de Produtos Têxteis = Tx        
Etx = Exportação de Produtos texteis =  3,30E+05 ton / ano     
1.0 g de produtos texteis = 15100 J/ g       

 Tx (J / ano ) =  4,98E+15  Etx*(15100 J / g) *1.0E+06 g/ton  
45 Máquinas e Equipamentos = Me       
Eme = Export.de Máq.e Equip.=  1,68E+06 Ton / ano     

 Me ( g/ ano ) =  1,68E+12  Eme*1.0E+06 g / ton   
46 Aço e outras ligas = Ac        
Eac = Exportação de Aço =  1,39E+07 Ton / ano     
1.0E+06 g / ton        

 Ac ( g / ano ) =  1,39E+13  Eac*1.0E+06 g / ton   

47 Serviços e outras Transações Econômicas = Te       
Te = Serviços e outras Transações Econômicas 
= 

4,45E+08 dólares / ano    

 

Apêndice 02 - Referências aos Fluxos energéticos e materiais presentes no Balanço de 
Emergia do Brasil de 1996, e que são a base para a formulação dos balanços de emergia 
dos anos de 1989 e 1981. 
 
As fórmulas para os cálculos energéticos e materiais estão em "Environmental Accounting. 
Emergy and Environmental Decision Making", Howard T. Odum. John Wiley & Sons , Inc. Pg.294  a 
302. 
 
A1-Luz Solar: Insolação que cobre a área do país e sua plataforma continental. Para compor a 
equação que nos dá o fluxo em joules da energia solar incidente no território brasileiro utilizamos 
as seguintes referências: 
Plataforma Continental: “Energy Analysis Overview of Brazil”-Howard T. Odum , em “Energy 
Systems Overview of the Amazon Basin “, pag.70-CFW Publication-Center of Wetlands-University 
of Florida. 
Área Terrestre: Anuário Estatístico do Brasil (1996), IBGE-Tabela 1.7. 
Insolação Média : “Energy Analysis Overview of Brazil”-Howard T. Odum , em “Energy Systems 
Overview of the Amazon Basin “, pag.68-CFW Publication-Center of Wetlands-University of 
Florida. 
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Reflectividade: “Interface Ecosystems with an oil spill in a Venezuelan Tropical Savannah”-
Ecological Engineering 8, 1997 Elsevier Science , pag.72. 
 
A2-Potencial Químico da Chuva: É obtido pela pluviosidade média no território brasileiro 
multiplicada pela área do território incluindo a plataforma continental. O resultado, que é a vazão 
no território, é então multiplicado pela Energia livre de Gibbs(G) da água da chuva, que, por sua 
vez, é a capacidade de solubilização de solutos da água da chuva em relação à salinidade da 
água dos oceanos. 
Pluviosidade: Mapa “Disponibilidade Hídrica do Brasil” - Coordenação Geral de Recursos Hídricos, 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAE) - Ministério de Minas e Energia 
(1994). 
Energia Potencial Química da Chuva: “Interface Ecosystems with an oil spill in a Venezuelan 
Tropical Savannah”-Ecological Engineering 8, 1997 Elsevier Science,  pag.72. 
 
Área terrestre: Anuário Estatistico do Brasil (1996), IBGE-Tabela 1.7. 
 
A3-Potencial Químico dos Rios: Consiste na vazão total do volume dos rios de um país, ou seja, 
é o que entr a no país menos o que sai, não considerando o  que deságua no mar, multiplicado 
pela densidade da água. O resultado é multiplicado pela Energia Livre de Gibbs da água dos rios, 
relativamente à água do mar.  
Vazão Média de Longo Período: Mapa “Disponibilidade Hídrica do Brasil” - Coordenação Geral de 
Recursos Hídricos, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAE), Ministério de 
Minas e Energia. 
Energia Potencial Química da água: “Environmental Accounting. Emergy and Environmental 
Decision Making”, H.T. Odum. John Wiley & Sons, INC-pg.295. 
 
A4- Geopotencial da Chuva: É a energia gravitacional aplicada ao escoamento das águas da 
chuva. 
Área terrestre: Anuário Estatístico do Brasil (1996), IBGE-Tabela 1.7. 
Precipitação: Mapa “Disponibilidade Hídrica do Brasil”- Coordenação Geral de Recursos Hidricos, 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAE)- Ministério de Minas e Energia. 
Média de Elevação do Relevo: -“Energy Anallysis Overview of Brazil”-Howard T. Odum , em 
“Energy Systems Overview of the Amazon Basin “, pag.70-CFW Publication-Center of Wetlands -
University of Florida. 
Fluxo superficial da Precipitação : “Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical 
Savannah”-Ecological Engineering 8, 1997 Elsevier Science, pag.72. 
 
A5-Energia do Vento: Utilizamos dados de velocidade média dos ventos da Venezuela pela 
dificuldade, no tempo de realização deste trabalho, de coletar dados médios para o Brasil. 
Contudo, por se tratar de dois países com a maioria de seus territórios em zona intertropical, 
acreditamos ser válido o uso deste dado a respeito da velocidade dos ventos no Brasil. 
Velocidade média do Vento: Utilizamos os valores da Venezuela contidos na referência “Interface 
Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical Savannah”-Ecological Engineering 8, 1997 
Elsevier Science, pag.72. 
Camada Atmosférica: “Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical Savannah”-
Ecological Engineering 8, 1997 Elsevier Science, pag.72. 
Densidade do Ar: “Interface Ecosystems wi th na oil spill in a Venezuelan Tropical Savannah”-
Ecological Engineering 8, 1997 Elsevier Science, pag.72. 
Calor específico do Ar: “Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical Savannah”-
Ecological Engineering 8, 1997 Elsevier Science, pag.72. 
Gradiente de temperatura: “ Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical 
Savannah”-Ecological Engineering 8, 1997 Elsevier Science, pag.72. 
Área terrestre: Anuário Estatístico do Brasil (1996), IBGE-tabela 1.7. 
 
A6 Energia das Ondas: Neste item, por falta de dados brasileiros médios, como no caso da 
energia dos ventos, partimos da idéia de que os dados médios da Venezuela, um país da faixa  
intertropical , devem se assemelhar aos dados médios nacionais que não estavam disponíveis 
para este trabalho. 
Altura da Onda: “Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical Savannah”-
Ecological Engineering 8, 1997 Elsevier Science, pag.72. 
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Profundidade da Onda: “Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical 
Savannah”-Ecological Engineering 8, 1997 Elsevier Science, pag.72. 
Extensão da Costa Exposta: Anuário Estatístico do Brasil (1996), IBGE-Tabela 1.6. 
Densidade da água do Mar: “Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical 
Savannah”-Ecologic al Engineering 8, 1997 Elsevier Science, pag.72. 
 
A7 Energia das Marés: É a energia das marés que é absorvida nos estuários do país. Como nos 
itens anteriores, pela não disponibilidade de dados médios nacionais para o ano de 1996, 
utilizamos os dados do trabalho “Energy AnallysisOverview of Brazil”-Howard T. Odum , em 
“Energy Systems Overview of the Amazon Basin “, pag.71-CFW Publication-Center of Wetlands -
University of Florida. Mesmo este trabalho sendo de 1981, acreditamos que não houve grandes 
alterações nas características das Marés. 
Área da Plataforma Continental: “Energy AnallysisOverview of Brazil”-Howard T. Odum , em 
“Energy Systems Overview of the Amazon Basin “, pag.70-CFW Publication-Center of Wetlands -
University of Florida: 
Amplitude média das Marés: “Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical 
Savannah”-Ecological Engineering 8, 1997 Elsevier Science, pag.73. 
Densidade da água do mar: “Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical 
Savannah”-Ecological Engineering 8, 1997 Elsevier Science, pag.73. 
Número de marés por ano: “ Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical 
Savannah”-Ecological Engineering 8, 1997 Elsevier Science, pag.73. 
 
A8 Sedimentos de Montanhas Limítrofes (Andes) : É a quantidade de sedimentos formados nos 
Andes que entram na bacia amazônica somada à  formação de sedimentos no território brasileiro, 
menos a descarga de sedimentos da bacia amazônica, o que resulta no total de sedimentos 
depositados no território brasileiro. A fórmula de conversão para gramas/ano está em “Energy 
Anallysis Overview of Brazil”-Howard T. Odum , contido em “Energy Systems Overview of the 
Amazon Basin “, pag.71-CFW Publication-Center of Wetlands -University of Florida. Utilizamos a 
fórmula de cálculo utilizada por Odum num trabalho de 1981, mas que continua válida para o item 
de sedimentos, pois são grandezas geológicas que pouco se alteram em curtos espaço de tempo. 
 
A9 Soerguimento Geológico: Representa a energia envolvida no levantamento natural do 
ter reno, a partir das placas geológicas que compõem o relevo do país. 
Área de Montanha: Anuário Estatístico do Brasil (1996), Tabela 1.4- Áreas Culminantes. 
Levantamento geológico: “Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical 
Savannah”-Ecological Engineering 8, 1997 Elsevier Science .-pag.73. 
Densidade terrestre: “Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical Savannah”-
Ecological Engineering 8, 1997 Elsevier Science .-pag.73. 
 
A10 Energia Geopotencial dos Rios : 
Vazão Média de Longo Período: Mapa “Disponibilidade Hídrica do Brasil”- Coordenação Geral de 
Recursos Hídricos, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAE)- Ministério de 
Minas e Energia. 
Média de Altitude: “Energy AnallysisOverview of Brazil”-Howard T. Odum , em “Energy Systems 
Overview of the Amazon Basin “, pag.70-CFW Publication-Center of Wetlands-University of Florida 
 
A11 Energia Hidraúlica: Dado que 1 joule corresponde a  0,289 calorias e que uma tonelada 
equivalente de Petróleo equivale a 10800 Mc al, temos que : 
Tonelada Equivalente de Petróleo = 4,52 E+10 J: Balanço Energético Nacional, 1996, pg.121, 
Ministério das Minas e Energia, Brasil. 
Energia Hidráulica: Anuário Estatístico do Brasil (1996), Tabela 4.52 (em toneladas equivalentes 
de petróleo). 
 
A12 Energia da Produção Agrícola: É a somatória dos fluxos das principais culturas 
permanentes do país e das culturas temporárias: 
Todos os produtos orgânicos têm sua energia avaliada de acordo com a razão de energia em 
Joules para 1 grama de determinada biomassa. 
Produção Agrícola: Anuário Estatístico do Brasil (1996), Tab.3.14 e Tab. 3.15. Na parte referente a 
frutas, tanto vindas de culturas permanentes ou temporárias, os dados de massa estão expressos 
em 1000 frutos. Para avaliar o peso médio de cada fruta utilizamos o método estatístico de Delphi, 
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que consiste basicamente em coletar respostas de um grupo de pessoas a respeito do peso que 
uma fruta deve ter e fazer uma média dos dados. 
 
A13 Energia da Pecuária: Partimos da idéia que o principal e maior fluxo energético da pecuária 
vem da Pecuária de Corte, e que a melhor maneira de avaliar a energia que entra no sistema 
Brasil a partir desta atividade é quantificar o peso das carcaças abatidas de cada espécie  e somá-
las : 
Bovinos: Coletamos dados da revista DBO Rural-fev/95 (ano13-n 174-A, págs. 20 a 36), que nos 
mostram que os dados do Anuário Estatístico não consideram o abate clandestino.É fundamental 
ao trabalho avaliar as energias primárias emergentes no sistema, portanto adotamos bases de 
dados que consideram este abate. 
Suínos, Ovinos, Caprinos e Equídeos: http://app.fao.org , site com dados estatísticos mundiais da 
Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. 
Aves: Neste caso utilizamos os dados do Anuário Estatístico (1996), Tabela 3.26. 
 
A14 Energia da Pesca: Dados atuais sobre produção pesqueira no Brasil são difíceis de se obter, 
ainda mais dados agregados, somando-se a isso a extinção da Sudepe-Superintendência para o 
Desenvolvimento da Pesca, em 1989. Neste sentido, utilizaremos dados da FAO, contidos no livro 
“Os Ecossistemas Brasileiros e os Principais Macrovetores de Desenvolvimento-Subsídios ao  
Planejamento da Gestão Ambiental“ pag.43. Estes dados são de 91, contudo a pesca tem  
decaído sua produção, tanto a continental quanto a litorânea, logo estes valores nos parecem 
válidos e necessários mesmo com a defasagem. Os dados de porcentagem de proteína no 
pescado e de energia em joules por grama de pescado estão no estudo “Interface Ecosystems 
with na oil spill in a Venezuelan Tropical Savannah”-Ecological Engineering 8, 1997, Elsevier 
Science, pag.73. 
 
A15 Energia da Lenha: 
 
Produção de lenha: Dado obtido através da somatória dos valores em metros cúbicos de espécies 
florestais nativas e espécies florestais plantadas, inicialmente obtidos do Anúario Estatístico, 
Tabelas 3.21 e 3.23(1996). 
Densidade da madeira : “ Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical 
Savannah”-Ecological Engineering 8, 1997, Elsevier Science, pag.7 3. 
 
A16 Energia na Silvicultura: 
Produção da Silvicultura: Anuário Estatístico, Tabelas 3.19 e 3.20(1996). 
Energia da Biomassa: “Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical Savannah”-
Ecological Engineering 8 – 1997 Elsevier Science .-pag.73. 
 
A17 Energia da Extração Florestal: 
Produção Florestal: Anuário Estatístico, Tabelas 3.21 e 3.23(1996).  
Densidade da madeira e energia da biomassa: “Interface Ecosystems with na oil spill in a 
Venezuelan Tropical Savannah”-Ecological Engineering 8, 1997, Elsevier Science, pag.73. 
 
A18 Energia do Gás Natural: 
Produção: Anuário Estatístico (1996), Tabela 4.59. 
Unidades e fórmulas de conversão: “Interface Ecosystems with na oil spill in a Venezuelan Tropical 
Savannah”-Ecological Engineering 8, 1997, Elsevier Science, pag.74. 
 
A19 Energia do Petróleo: 
Produção: Anuário Estatístico do Brasil (1996), Tabela 4.60. 
 
A20 Minérios: 
Produção Mineral: Sumário Mineral (1996)-Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 
 
A21 Energia da Perda de Solo: A razão de perda de solo em excesso é avaliada de acordo com 
o perfil de formação deste solo. Por exemplo, áreas de vegetação madura têm pouca perda de 
solo. O mesmo não acontece em áreas com vegetação de sucessão, e principalmente em áreas 
agrícolas, onde a perda é maior. Dentro das áreas agricultáveis, menor a perda em áreas de 
pastagem. 
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Perda de Solo: Dados médios fornecidos pelo Departamento de Solos da Faculdade de 
Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP. 
 
A22 –A34 Importações: 
Quantidades importadas por classe de produtos: Anuário Estatístico do Brasil (1996), Tabela 7.43. 
Valor Monetário de Serviços, turismo e outras transações econômicas: Anuário Estatístico do 
Brasil(1996), Tabela 7.52. 
 
A35-A47 Exportações: 
Quantidades Exportadas por  classe de Produtos: Anuário Estatístico do Brasil (1996), Tabela 7.38. 
Valor Monetário de Serviços, Turismo e outras transações econômicas: Anuário Estatístico do 
Brasil(1996), Tabela 7.52. 
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