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Resumo 
 
Foram realizadas avaliações de Emergia em onze fazendas do Município de 
Pardinho/SP, utilizando-se dados de 1997. Após cada estudo individual, foram feitas 
comparações de índices de Emergia de todas as fazendas para analisar a agricultura 
regional e prever suas possíveis tendências. Para reduzir as variações sistêmicas, 
foram selecionadas fazendas em áreas adjacentes com meso-clima e características 
de solo semelhantes.  Contribuições ambientais consideradas foram: chuva, perda de 
solo ligada ao tipo de uso do solo, água usada dos rios que cruzam as propriedades. 
Insumos provenientes da  economia  humana que  foram considerados: sementes, 
fertilizantes químicos, pesticidas e herbicidas, combustíveis e eletricidade, força de 
trabalho para administração de fazenda  em geral, materiais para a pecuária animal, 
bem como serviços comprados e os recursos das fazendas.   
 
Foram calculados vários índices de Emergia para avaliação do sistema de fazendas: 
Transformidades, Razão de Produção Emergética (EYR), Razão de Investimento 
Emergético (EIR), Razão de Carga Ambiental (ELR) e Índice de Sustentabilidade (SI).  
Estes índices medem as contribuições de um produto para a economia, comparam os 
desempenhos com outras atividades econômicas, medem a carga ambiental relativa e 
verificam sistemas relação custo/benefício ecológico, respectivamente. A 
transformidade do leite mostra uma grande variação, de acordo com o tipo de fazenda, 
indo de 0.85 E6 sej/J  (Chácara Cabeceira do Rio Pardo, 50.8 ha) até 6.48 E6 sej/J  
(Chácara Moraes, 38.7 ha), quase oito vezes maior, mas dentro do escopo de valores 
para produtos da pecuária. As transformidades da carne de gado foram menores, 
entre 1.58 E6 sej/J (para a Chácara Mariana, 24.2 ha), e 1.35 E6 sej/j (para o Sítio 
Maria Branca, 48.4 ha). Isto ocorreu devido ao uso de pequena infra-estrutura e baixa 
manutenção com os animais pastando livremente. A Transformidade de carne de 
porco foi calculada em detalhes para uma fazenda e resultou em 5.17 E5 sej/J 
(Chácara Vale do Sol, 26.6 ha), com uso mínimo de insumos externos. Em geral, os 
índices de emergia mostraram consistência em relação à sustentabilidade das 
fazendas. Foi observado que sistemas simples e diversificados, com baixos valores de 
insumos comprados por recursos ambientais, poderiam ser, ao final das contas, mais 
sustentáveis se eles conseguissem manter a atual estrutura (EIR perto de 1).   
 
Os resultados foram comparados com índices regionais de Emergia para verificar as 
probabilidades destes sistemas agrícolas sobreviverem economicamente nesta área. 
Os resultados mostram uma região com Razão de Investimento Emergético 
razoavelmente intensivo (EIR=4.9) e fazendas com um valor razoável abaixo deste 
nível (EIR=1.58). Assim, dependendo de possibilidades futuras de provisão de energia 
a baixos preços, estes sistemas não poderão competir com os sistemas de produção 
mais intensivos, mas no caso oposto, se a energia não for facilmente disponível, estes 
sistemas rurais superarão os outros mais intensivos em energia. Para evitar a falência 
das propriedades, estes fazendeiros foram cautelosos em relação a uma rápida 
modernização. Neste sentido, eles têm sido bastante prudentes em relação a 
mudanças na tecnologia leiteira e seus novos procedimentos intensivos em fontes de 
energia externas.  
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Metodologia de Avaliação Emergética de Sistemas Agrícolas Individuais 

Das quatorze fazendas visitadas no Município de Pardinho, nove foram avaliadas 
usando a metodologia emergética. Nove delas produzem leite, enquanto seis 
produzem carne de porco ou gado, ou galinha, e sete possuem plantações de milho 
para forragem animal. As razões de produção das colheitas e da produção de leite 
foram conferidas com os valores regionais  esperados. 
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Figura 1  - Tipico Diagrama de Emergia de uma Fazenda

0.17

99.7

5.05

Combus-
tiveis

Eletrici-
dade

Força-
humana

Produtos
serviços

  Mercado

      Floresta

Chuva

Fazenda Água Santa  (387,2 ha) Fluxos em E15 sej / j ano

Para reduzir as variações sistêmicas, as fazendas foram selecionadas em áreas 
adjacentes com meso-clima e características de terra semelhantes. Foram calculadas 
as Transformidades relativas para o leite e a produção de carne. As contribuições 
ambientais foram as seguintes: chuva (dados de 1997), perda de solo relacionada ao 
tipo de uso da terra e água usada dos córregos que cruzam as propriedades. Os 
insumos provenientes de contribuições humanas incluem sementes, fertilizantes 
químicos, pesticidas e herbicidas, combustíveis e eletricidade, força de trabalho para 
administração das fazendas em geral e, especificamente, para o cuidado com os 
animais, bem como produtos e serviços comprados e as instalações das fazendas. Os 
passos do procedimento de avaliação incluíram a criação de diagramas de sistemas 
de energia, a preparação de tabelas de avaliação emergética, o cálculo dos índices de 
Emergia e sua interpretação. Foram calculadas as Transformidades, razões de 
rendimento, investimento e índice de sustentabilidade determinando as contribuições 
relativas de um produto para a economia, sua carga sobre o ambiente, fazendo 
comparações com as outras fazendas.   
 
Exemplo típico de Fazenda:  Fazenda Água Santa   

Esta fazenda, de 387 ha, é considerada grande para a região, onde as fazendas 
costumam ter  50 ha ou menos. Esta é uma fazenda produtora de leite com um plantel 
de 320 cabeças de gado. O gado pasta livremente, a maioria do tempo, dentro de 190 
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ha de pasto, com alimentação diária regular (forragem) composta principalmente de 
milho verde, localmente produzido em uma  área de 125 ha. Há uma área de 25 ha de 
floresta tropical original que permanece como zona tampão nas áreas ribeirinhas. 
Infelizmente, não está dentro do âmbito deste estudo avaliar e quantificar os serviços 
ecológicos que estas manchas de vegetação original estão oferecendo à unidade de 
produção, o que caracterizaria um outro projeto de pesquisa.   

A Figura 1 mostra os  três sistemas produtivos envolvidos: a) vegetação de floresta 
natural; b) colheitas de milho; c) pastagens, a relação deste último com a produção de 
leite se dá através do gado, que faz o papel de consumidor deste recurso e que depois 
irá estocar o leite; d) equipamentos e instalações da fazenda; e) fontes ambientais 
exteriores do tipo renovável e não-renovável e f) contribuições humanas para o 
processo produtivo. O processo de preparação do alimento do gado é mostrado por 
uma pequena caixa central no diagrama, que recebe a biomassa  vegetal, o trabalho 
humano e outros insumos  que compõem a alimentação do gado. A Tabela 1 
caracteriza os principais fluxos de Emergia do ambiente e de fontes humanas. A 
facilidade de visualização dos insumos do ambiente e da sociedade permite planejar 
cenários futuros diferentes, menos impactantes ambientalmente, dado que a 
importância das contribuições relativas é quantificada. Também são atribuídos pesos 
aos recursos ambientais e produtos resultantes, de modo que eles tenham um  valor 
que expresse sua função na realidade dos sistemas de produção. 

Figura 2 - Histograma de EMergia Contribuições relativas da Fazenda Água Santa
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Figura 2 -  Histograma de contribuições de Emergia da Fazenda Água Santa. 

 

A série de fluxos e estoques ambientais e os comprados da sociedade, os quais esta 
fazenda depende, são referidos como a Assinatura Emergética, representada por um 
simples histograma (Figura 2). Na fazenda Água Santa, o potencial químico da chuva 
é, sem dúvida, a contribuição mais alta, tanto para as contribuições ambientais quanto 
para as da sociedade (392.04 E15 sej/ano), seguida pelo trabalho humano  (294.98 
E15 sej/ano), os recursos e equipamentos da fazenda (137.84 E15 sej/ano) e a perda 
de solo ligada ao tipo de cultura utilizada (104.87 E15 sej/ano). A perda de solo total 
da fazenda foi calculada multiplicando-se as áreas com tipos diferentes de uso de terra 
pelo valor da perda de solo correspondente a cada tipo, para o Estado de São Paulo 
(F. Lombardi, Instituto Agronômico de Campinas, 1997, comunicação pessoal). 
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Tabela 1 - Avaliação Emergética da FAZENDA ÁGUA SANTA, Pardinho/SP. 

Nota Item Unidade/ano Fluxo Transformidade Emergia Solar 
           sej/unidade E15 sej/ano 

Insumos Ambientais (I):  Contribuições da Natureza 497.77 
1 Potencial químico da chuva   J 2.61E+13 1.50E+04 392.04 
2 Perda de solo   J 1.66E+12 6.30E+04 104.87 
3 Água despejada nos rios   J 2.09E+10 4.11E+04 0.86 

Retroalimentação da Economia(F): Insumos de Contribuições Humanas 675.63 
4 Sementes   $ 7.80E+03 4.82E+12 37.60 
5 Fertilizantes químicos   $ 7.70E+03 4.82E+12 37.11 
6 Inseticidas    $ 7.68E+02 4.82E+12 3.70 
7 Herbicidas    $ 4.34E+03 4.82E+12 20.91 
8 Combustíveis   J 6.86E+11 5.30E+04 36.36 
9 Eletricidade   $ 1.43E+03 4.82E+12 6.88 
10 Maquinário   g 1.46E+06 6.70E+09 9.78 
11 Trabalho humano   $ 6.12E+04 4.82E+12 294.98 
12 Produtos e serviços comprados   $ 1.06E+04 4.82E+12 51.13 
13 Bens da Fazenda   $ 2.86E+04 4.82E+12 137.84 
14 Tratamento dos animais   $ 8.16E+03 4.82E+12 39.33 

Emergia Total Usada ( Y )   1173.40
 
Cálculo da Transformidade dos Produtos (Tr) 
15 Produção de milho   J 3.87E+10              -  
16 Produção de leite   J 5.40E+11 2.17E+06 1173.40 

 
Razões de Emergia obtida 
Produção Emergética Líquida(EYR)  Y / F  Emergia Total / Emergia Comprada 1.74 
Carga Ambiental (ELR)  (N+F) / R Emergia Comprada / Emergia Renovável 1.57 
Índice de Sustentabilidade (SI)   EYR / ELR  Benefícios / Custos  1.11 
Investimento Emergético (EIR)   F / I Emergia Comprada / Emergia do Meio 

Ambiente (Renovável e não Renovável) 
1.36 

Emergia não Renovável /  
Emergia Renovável  

 (N+M) / R  1.24 

Renovabilidade  100 * (R/Y) Emergia Renovável/ Emergia total 33% 
Emergia dos Serviços / Emergia 
gratuita (renovável e não renovável) 

 S / (N+R)  0.59 

Serviços / Recursos Ambientais   S / (R+N+M) 0.34 
 
CÁLCULOS 

1 Potencial químico da chuva: (área, ha)(taxa anual de pluviosidade, m)(Energia Livre de Gibbs, J/g): 
 (387,2 ha)[10000 m2/ha](1.350 m/ano)(5 J/g)[1E6 g/m3] = 2.61E+13 J/ano 
2 Perda de solo devido ao seu uso:  (Peso, ton./ano)(% matéria orgânica)(valor calórico, kcal/g): 
 (1578 ton./ano)[1E6 g/ton.](0.07 g solo OM/g )(3.6 kcal/g)[4186 J/kcal] = 1.66E+12 J/ano 
3 Fluxo de água para os rios: animais - (320 cabeças)(30 litros/dia)[365 

dias/ano]= 
3.50E+06 litros/ano 

  (11600 litros/dias)(365 dias/ano)(1kg/1litro)(4.94 E3 J/kg)= 2.09E+10 J/ano 
4 Sementes:  (ha)(preço em $/kg)(kg/ha/ano) = (125ha)(1.30 

$/kg)(48kg/ha/ano)  
7.80E+03  $/ano 

5 Fertilizante químico:  (valores em $/kg)(kg/ano) = (0,35 $/kg)(22200 
kg/ano) = 

7.70E+03  $/ano 

6 Inseticidas:  (valores em $/litros)(litros/ano) = (15.35 $/litros)(50 
litros/ano) = 

7.68E+02  $/ano 

7 Herbicidas: (valor em $/litros)(litros/ano) = (7.23 $/litros)(600 litros/ano) = 4.34E+03  $/ano 
8 Combustíveis usados:  (litros usados/ano-álcool, gasolina, Diesel)(valor calórico, 

J/ton.) =  
 

 (4000 lit. álcool + 2000 litros gasolina + 8000 litros diesel)(49 E9 
J/ton.)/[1000 lit./ton.] =  

6.86E+11 J/ano 

9 Eletricidade: (custo por ano) = 1400 R$/ano * 1,02 $/R$ = 1.43E+03  $/ano 
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10 Maquinário (Peso em g/ano) = ( peso total em g) / (tempo de vida útil) =  
  =(14600 kg)[1000 g/kg] / (10 anos) =  1.46E+06 g/ano 

 
11 Trabalho humano (valor em $/ano) = 60000 R$/ano * 1,02 $/R$ = 6.12E+04  $/ano 
12 Produtos e serviços (Comprados/ano) = 10400 R$/ano * 1,02 $/R$ = 1.06E+04  $/ano 
13 Bens da Fazenda = (Valor das Construções e Propriedade)/ Tempo de vida útil =  
  (387,2ha)(0,60R$/m2*1,02$/R$)[1000m2/ha]/100year+(192200 

R$*1,02$/R$)/40year= 
2.86E+04  $/ano 

14 Cuidados animais: (rações, remédios, outros) = 8000 R$/ano * 1,02 $/R$ = 8.16E+03  $/ano 
15 Produção de milho (para ração do gado): (produção por ano, kg/ha/ano)(valor calórico, kc al/g): 
  (2640 kg/ha/ano)(3,5 kcal/g)(4186 J/kcal)[1E3 g/kg]= 3.87E+10 J/ano 

16 Leite - (180000 lit./ano)(6,25 kcal/g)(4176 J/kcal) (1000g/litros)(0,115 PS)=  5.40E+11 J/ano 
 

 
Tabela 2 - Avaliação Emergética da produção de milho, Fazenda Água Santa/SP. 
 
Nota     Item Unidade Unidades/ 

ano. ha 
Transformidade   

sej / unid 
Emergia Solar 

E12 sej /ano ha 
 
    
Insumos Ambientais (I)   1792.73 

1 Potencial químico da chuva   J 6.64E+10 1.50E+04 995.25 
2 Perda de solo agrícola   J 1.27E+10 6.30E+04 797.48 

    
Retroalimentação da Economia (F)  2097.61 

3 Sementes   g 2.00E+04 1.04E+09 20.80 
4 Calcário   g 2.00E+06 2.63E+07 52.60 
5 Nitrogênio   J 5.21E+07 1.69E+06 88.02 
6 Preparação e colheita   $ 1.62E+02 4.82E+12 780.84 
7 Fertilizante e sua aplicação   $ 1.82E+02 4.82E+12 875.79 
8 Herbicidas   $ 5.80E+01 4.82E+12 279.56 

 
Processo Produtivo   3890.34 

9 Produção de milho verde   J 7.47E+10   
 
Razões de Emergia   
Rendimento Líquido = Y/F =    1.855 
Razão de Carga Ambiental  = F+ N/ R = 1.170 
Índice de Sustentabilidade (SI) = (Y/F) / (F/I) = 1.585 
 
Transformidade do milho  = Emergia Total / energia produzida   
(I+F) / (Ep)  = (1792.7+2097.6) sej/ano/7.47 E10J/ano= 5.21E+04 sej/J 
 
NOTAS:     
1 Potencial químico da chuva: (área, ha)(Pluviosidade média anual, m)(Energia Livre Gibbs, J/g):  
  (1 ha)[10000 m2/ha](1.327 m/ano)(5 J/g)[1E6 g/m3] = 6.64E+10 J/ano 
2 Perda de solo pelo uso:  (peso, t/ano)(% matéria orgânica)(valor calórico, kcal/g):  
 (12 t/ano)[1E6 g/t](0.07 g matéria orgânica/g solo)(3.6 kcal/g)[4186 J/kcal] =  1.27E+10 J/ano 
3 Sementes:  (peso, g/ha):  (50 kg/ha)[1000 g/kg] =  5.00E+04 g/ano 
4 Calcário:  (peso, g/ha/ano):  (2 t/ha/ano)[1E6 g/t] =  2.00E+06 g/ano 
5 Nitrogênio:  (peso/ha/ano, g/ha/ano)=(2,4 E4 g/ha/ano)(2.17 E3 J/g)= 5.21E+07 J/ano 
6 Preparação e colheita -     
  (aragem, gradeamento, plantação, aplicações, mão-de-obra para colheita $/ha) = 1.62E+02 $/ano 
7 Fertilizantes e sua aplicação (fertilizantes e sulfatos, $/ha) = 1.82E+02 $/ano 
8 Herbicidas: (custo/ha, $/ha) =   5.80E+01 $/ano 
9 Produção de milho:  (produção anual, kg/ha/ano)(valor calórico, kcal/g):   
 (5100 kg/ha/ano)(3.5 kcal/g)(4186 J/kcal)[1E3 g/kg]=  7.47E+10 J/ano 
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Diagrama agregado para o cálculo dos índices de Emergia  

R : Emergia renovável  livre no ambiente (sol, vento, chuva);   
N : Emergia não renovável dos recursos ambientais (terra, madeira, minerais);  
M  : Emergia comprada na forma de minerais, combustíveis e matérias-primas;   
S : Emergia comprada em serviços e trabalho ou força de trabalho;   
I : Emergia dos insumos vindos da natureza (I = R + N) ; 
F : Emergia comprada da economia (F = M + S);  
Y : Emergia Total de sistema: ( Y = I + F).  

 
Razão de Investimento Emergético (EIR) 

Como a produção econômica está baseada na interação de insumos comprados e 
aqueles livres no meio ambiente, na forma produtiva ou em reservas, as Razões 
Emergéticas podem ser usadas para avaliar se a interface econômico-ambiental pode 
contribuir satisfatoriamente para a produtividade do sistema.  Este índice mostra a 
dependência do sistema em recursos externos comprados. Indiretamente, mede a 
carga do ambiente, porque os insumos comprados geralmente significam insumos 
intensivos no uso de energia não renovável.  Qualquer insumo pode se tornar um fator 
limitante quando outros insumos estão disponíveis em excesso.  Os insumos da 
Natureza e a Retroalimentação Econômica, de acordo com circunstâncias específicas, 
poderiam ser fatores limitantes.  Emparelhando fluxos de Emergia para a produção, 
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temos que estes podem ser potencialmente fatores limitantes, contudo, eles tendem a 
se equilibrar, pois o uso preferencial do fluxo emergético, para maximizar a produção, 
ocorre quando a retroalimentação emergética (F) encontra o insumo da natureza (I).   

Um sistema com mais baixa Razão de Investimento Emergético usa mais sua Emergia 
livre ambiental, necessitando comprar menos de fontes externas, diminuindo seus 
custos e sendo mais competitivo no mercado. Este sistema tenderá a ser 
economicamente viável se sua razão de Investimento Emergético (EIR) for menor ou 
igual a esta razão para a região. Neste caso, a Fazenda Água Santa tem uma Razão 
de Investimento Emergético (EIR) de 1.36 ( >1,0 ) e podendo ser aumentada até 3.64, 
igualando a taxa para o Município de Pardinho (veja a seção de avaliação emergética 
do município de Pardinho), e sendo mais competitiva, mas, ao fazer isto, a fazenda 
pode perder sustentabilidade ecológica, a menos que use esta Emergia capturada no 
exterior para a melhoria de seus processos biológicos internos.  Assim, a Razão 
Investimento Emergético, que é sustentável energeticamente, tende àquela com valor 
próximo ao valor da região, a fazenda poderia investir mais Emergia possivelmente em 
sua estrutura, força de trabalho, ou insumos, obtendo maior competitividade regional.  
A pergunta chave é se esta mesma adição de emergia deve ser dirigida para mitigar 
erosão e perda do solo e para melhor gerenciar e expandir a floresta nativa, controlar 
pragas e melhorar a estrutura da fazenda na perspectiva de produtividade de longo 
prazo.   

 

Razão de Carga Ambiental (Environmental Loading Ratio, ELR)   

Esta é a relação entre a Emergia comprada e a Emergia não renovável (F+N)  pela 
Emergia livre ambiental (R). Se esta relação tem um valor elevado, isto sugere um 
nível tecnológico alto em termos de uso emergético, bem como um alto nível de 
impacto ambiental.  Normalmente seus valores estão perto de valores de Investimento 
Emergético (EIR), mas não sempre. Sistemas usuários de fontes internas de recursos 
minerais ou combustíveis poderiam ter uma relação baixa de Investimento Emergético 
(EIR), mas neste caso o valor de ELR pode ser alto.   A razão de carga ambiental da 
Fazenda Água Santa (1.99) não põe muita carga sobre o ambiente.  Para o sistema de 
fazendas estudado o valor de ELR é um pouco maior (2.39).   

 

Razão de Produção Emergética ( Emergy Yield Ratio, EYR)   

A Razão de Produção Emergética avalia o desempenho, ou eficiência, de uma 
unidade de produção ou processo.  É uma medida de sua contribuição líquida, além 
do que o sistema de produção consome para sua própria operação (Odum, 1996).  
Para que os sistemas de produção possam contribuir para a  economia global, esta 
relação deveria ser maior do que 1, caso contrário o processo consome mais do que 
produz.   A Razão de Produção Emergética (Y/F) para a Fazenda Água Santa era 
1.74, o que significa que pelo menos 0.74 de produção emergética contribuem para a 
economia regional.    

 
Tabela 3 -  Índices para avaliação Emergética de Sistemas. 
 

Tipo de Razão  Formula  

% Renováveis / Emergia Total     (%R)  100 (R / Y)  

Emergias não renováveis / Renováveis (NRR)  (N+M) / R  
Serviços / Emergia Gratuita Ambiental (SFR)  S / I  
Serviços / Recursos Materiais (SRR)  S / (R+N+M)  

Serviços / Emergia Total (SYR)  S / Y  
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Tabela 4 -  Comparando as Razões Emergéticas para Avaliação das Fazendas. 

 
  EIR NRR SFR SRR ELR 

# Equações (M+S)/(R+N) (N+M)/R S/(N+R) S/(R+N+M) (N+M+S)/R 

       

 Fazendas com baixos níveis de Recursos comprados na economia  em relação àqueles 
obtidos livres no ambiente   

6 Sítio Maria Branca 1.24 1.15 0.17 0.08 1.32 

11 Sítio Paraíso 1.11 1.05 0.09 0.05 1.15 

 Fazendas com similaridade entre Investimentos e Contribuições Ambientais  
1 Fazenda Água Santa 1.36 1.24 0.59 0.34 1.99 
3 Chácara Livramento 1.39 1.00 0.48 0.25 1.50 
7 Chácara Moraes 1.18 1.00 0.34 0.19 1.38 

 Fazendas com Grandes Investimentos em relação às Contribuições Ambientais 
5 Chácara Mariana 3.40 1.13 2.33 1.12 3.52 
8 C.Cabeceira Rio Pardo 2.87 1.31 1.64 0.74 3.02 
9 Fazenda Tijuco Preto 4.50 3.68 1.38 0.34 5.28 
13 Sítio Atalho Coxo 2.13 1.43 0.83 0.36 2.31 
14 Chácara Bom Retiro 2.45 1.77 0.77 0.29 2.57 

 Fazendas com baixo uso de mão-de-obra e consumo elevado de fertilizantes químicos 
12 Chácara Vale do Sol 2.10 3.21 0.06 0.02 3.30 

 
 
Comparando as Razões de Emergia de quatro categorias de Fazendas  
 
Quando se compara estas razões de emergia para as onze fazendas investigadas, 
pode-se distinguir quatro categorias principais, de acordo com as semelhanças entre 
as razões das respectivas  assinaturas emergéticas.  Veja Tabela 4. 
1. Fazendas onde todos o índices são constantemente semelhantes. O Sítio Maria 

Branca e o Sítio Paraíso mostram uma razão baixa de insumos comprados por 
aqueles que são livres no ambiente (1.24, 1.11) e igualmente baixa na relação 
entre insumos com algum grau de tecnologia desenvolvida e aqueles renováveis 
no ambiente (1.32, 1.15). 

2. Fazendas com proporções semelhantes entre investimentos na força de trabalho, 
bens e serviços, recursos e equipamentos da fazenda (pecuária animal) e 
contribuições ambientais. A Fazenda Água Santa, a Chácara Livramento e a 
Chácara Moraes estão aqui ranqueadas nas suas razões de recursos não 
renováveis para recursos renováveis perto de 1 (1.24, 1.00, 1.00), e a razão de 
recursos desenvolvidos para recursos livres ambientais (1.99, 1.50 e 1.37 
respectivamente). 

3. Fazendas com grandes investimentos comparados às contribuições ambientais, 
uma alta proporção entre insumos comprados e insumos livres da natureza (2.87 a 
4.5), alta taxa de serviços em relação aos recursos naturais (0.29 a 1.12) e as mais 
altas taxas de insumos da sociedade desenvolvida em relação a insumos 
ambientais livres (2.31 até 5.26). Nestas fazendas a força de trabalho foi, do ponto 
de vista emergético, relativamente mais alta que os componentes ambientais. 
Chácara Mariana, Chácara Cabeceira do Rio Pardo, Fazenda Tijuco Preto, Sítio 
Atalho Coxo e Chácara Bom Retiro estão dentro desta categoria.    
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4. A fazenda Chácara Vale do Sol, com baixo uso de força de trabalho (0.02 para a 
relação serviços por recursos ambientais), tem alto uso de fertilizantes químicos e 
a mais alta proporção de perda de solo, levando a relação entre insumos 
desenvolvidos e aqueles livres no ambiente e renováveis ao patamar de 3.3. 

 

Avaliando os Índices de Sustentabilidade das Fazendas 
 

Uma medida agregada de rendimento e Carga Ambiental foi desenvolvida (Marrom e 
Ulgiati, 1997) como a relação entre a Razão de Investimento Emergético (EYR) pela 
Razão de Carga Ambiental (ELR). O índice EYR/ELR é definido como o Índice de 
Sustentabilidade (SI) e contabiliza a habilidade do processo para explorar os recursos 
locais, equilibrando o uso de insumos emergéticos não renováveis e renováveis. 
Quanto maior este índice, mais ambientalmente saudável será o sistema. 

 
Relacionando o Índice de Sustentabilidade (SI) com as outras Razões 
Emergéticas 
 

A Tabela 5 mostra as fazendas em ordem decrescente de sustentabilidade ecológica.  
O dados estão expostos graficamente na Figura 4. Os índices SI, %R e EYR mostram 
correlação direta com sustentabilidade ecológica. ELR mostra o caminho oposto, 
sendo a função inversa de sustentabilidade.  Os serviços foram  uma grande surpresa, 
diminuindo à medida que o Índice de Sustentabilidade aumenta.   

 
Tabela 5 - Índices de Emergia das fazendas produtoras de Leite em Pardinho/SP . 
  

  SI %R EYR ELR SYR Y S 
  Benefícios

/  Custos 
Renovável/ 

Total 
Emergia Total/ 

Economia 
Desenvolvidos
/ Renováveis 

Serviços/  
Emergia Total 

Emergia Total Área  
(ha) 

# Fazendas  EYR/ELR R / Y Y / F (N+F)/R S / Y  

 
Fazendas de Baixos Insumos  
11 Paraíso 1.66 0.47 1.91 1.15 0.04 21.8 72.6

6 Maria Branca 1.37 0.43 1.81 1.32 0.08 23.7 48.4
7 Moraes 1.35 0.42 1.85 1.38 0.16 24.2 38.7
2 Livramento 1.15 0.40 1.72 1.50 0.20 25.4 48.4
1 Água Santa  0.87 0.33 1.74 1.99 0.25 30.3 387.2

       
Valores Médios  1.23 0.41 1.80 1.47 0.15 25.1 99.1

         
Fazendas de Altos Insumos 
13 Atalho Coxo 0.64 0.30 1.47 2.31 0.26 33.48 66.6
14 Bom Retiro 0.55 0.28 1.41 2.57 0.22 36.32 29.0

8 Cabeceira  0.45 0.25 1.35 3.02 0.43 40.88 50.8
12 Vale do Sol 0.45 0.23 1.48 3.30 0.02 43.99 26.6

5 Mariana 0.37 0.22 1.29 3.52 0.53 46.09 50.8
9 Tijuco Preto  0.23 0.16 1.23 5.28 0.25 64.28 28.8

       
Valores Médios 0.41 0.23 1.36 3.30 0.24 43.79 36.1
 
Fazendas com alto padrão 

O Sítio Paraíso mostrou o Índice de Sustentabilidade (SI) mais alto, 1.66, assim como 
seu tamanho de 72.6 ha capturou a maior proporção relativa de energias 
ambientalmente livres e renováveis. Este índice de sustentabilidade do Sítio Paraíso 
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foi seguido pelo do Sítio Maria Branca (1.37). A Chácara Moraes veio próxima com 
1.35, a Chácara Livramento com 1.24, e finalmente a Fazenda Água Santa, com 0.87. 

 

Fazendas com baixo padrão 

Os Índices de Sustentabilidade para as fazendas seguintes foram os piores, em ordem 
de SI decrescente: Sítio Atalho Coxo (0.64), Chácara Bom Retiro (0.55), Chácara 
Cabeceira do Rio Pardo (0.45), Chácara Vale do Sol (0.45), Chácara Mariana (0.37) e 
Fazenda Tijuco Preto (0.23).  A Chácara Vale do Sol tem baixo nível de uso da força 
de trabalho. Dois  irmãos administram a fazenda, acarretando baixo índice emergético 
para serviços. Além isso, sua carga ambiental é muito alta, devido ao grande uso de 
fertilizantes químicos e à maior proporção, comparada com  as outras fazendas, em 
perda de solo, devido à declividade alta do terreno e técnicas agrícolas ruins. 

Figura 4 - Fazendas em ordem decrescente de Sustentabilidade
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Transformidades para o Leite em diferentes Fazendas. 

A transformidade é definida como o quociente da Emergia de um produto por sua 
energia (H.T. Odum, 1976b, 1988), e é expresso em emjoules por Joule (sej/J, Joules 
de emergia solar por Joule). É a Emergia solar requerida para fazer um Joule de um 
serviço ou produto. Quanto maior o número de transformações de energia que 
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contribuem para a formação de um produto, ou processo, mais alta a sua 
transformidade. Em cada transformação, a energia disponível é usada para produzir 
uma quantidade menor de energia de um outro tipo, com o aumento da Emergia por 
unidade produzida. Quanto mais alto o índice de Transformidade maior a importância 
do que foi produzido para os ecossistemas e para os humanos. Mas os sistemas de 
produção podem ter diferentes transformidades, de acordo com as circunstâncias 
ambientais e econômicas. 
 
As transformidades do leite, para diferentes sistemas de produção, foram calculadas 
para os sistemas individuais e  exibidas na Tabela 6, em unidades sej/J. Os valores 
vão de 0.85 E6 sej/J, para o leite produzido na Chácara Cabeceira do Rio Pardo, até 
6.48 E6 sej/J, para a Chácara Moraes. A variação observada é devido a vários fatores, 
um deles está associado com o tipo de produtos que a fazenda produz, quer dizer, 
quais as prioridades a que cada sistema de produção está se dedicando.  A Chácara 
Cabeceira do Rio Pardo tem a produção de leite mais elevada, com média de 7.45 
litros/dia por cabeça de gado, o que é considerada uma média muito boa para a região 
(os animais vêm de cruzamentos de raças rústicas, desenvolvidas para as duras 
condições brasileiras, e que têm produções de leite relativamente pequenas).  No caso 
da Chácara Moraes, com Transformidade do leite mais alta, 6.48 E6 sej/J, havia 
apenas vinte vacas, das quais apenas sete estavam produzindo leite. Também se 
criam ali porcos, o que dá uma ligeira produção maior  de energia em termos de carne 
de porco, 1.94 E10 J, como em leite produzido, 1.44 E10J.  
 
 
Tabela 6 - Comparação das unidades avaliadas e as transformidades do leite. 
 

       Transformidade 
      do Leite 

No. Nome  Ha Y / F F / I SI (sej / J) 
11 Sítio Paraíso 72.6 1.90 1.11 1.66 1.81E+06 
7 Chácara Moraes 38.7 1.85 1.18 1.35 6.48E+06 
3 Chácara Livramento 48.4 1.72 1.39 1.15 2.25E+06 
1 Fazenda Água Santa 387.2 1.74 1.36 0.87 2.17E+06 

13 Sítio Atalho Coxo 66.5 1.47 2.13 0.64 4.52E+06 
14 Chácara Bom Retiro 29.0 1.41 2.45 0.55 1.37E+06 
8 C.Cabeceira R. Pardo 50.8 1.35 2.87 0.45 0.85E+06 

12 Chácara Vale do Sol 26.6 1.48 2.10 0.45 1.78E+06 
9 Fazenda Tijuco Preto 28.8 1.23 4.45 0.23 2.84E+06 
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Figura 5 -Transformidades como Função de SI. 

 
A Figura 5 revela uma fraca relação entre as Transformidades do Leite e os índices de 
Sustentabilidade das Fazendas, o que deve ser avaliado. Neste estágio da pesquisa, 
só se pode dizer que a Transformidade do leite tem um valor próximo de 2 000000 
sej/J, mas com uma possível variação de 1 000000 sej/J que poderia ser atribuída a 
uma análise incompleta da produção. Os dois pontos no gráfico, com Transformidades 
para o Leite mais altas, são aqueles com sistemas de produção de carne e outros 
derivados da criação de porcos (e seus custos), contudo, em ambos os casos, 
representam uma produção pequena no sistema de agricultura global e, como tal, 
poderia ser descartado aqui.  Como tendência poderia ser esperada uma 
transformidade regional para o leite cru perto de 2 000000 sej/j. 
   
Outras Transformidades 
 
Algumas transformidades para carne de porco e gado foram calculadas nas unidades 
de produção. A produção de carne de porco com nível mais baixo tem valor de  0,52 
E6 sej/j para a Chácara Vale do Sol (26,6 ha), onde um cálculo mais detalhado foi 
feito, e com nível mais alto temos o valor de 7,61 E6 sej/j, na Chácara Mariana (24,2 
ha), calculado como um processo dentro do sistema total, sistema este que foi 
avaliado como um dos de mais baixa sustentabilidade (0,38, Tabela 5). 
 
Apenas duas fazendas criam gado de corte. Suas Transformidades para produção de 
carne de gado forma 1,58 E6 sej/j na Chácara Mariana (24,2 ha), e 1,35 E6 para o 
Sítio Maria Branca (48,8 ha). Embora a diferença seja pequena, os resultados são 
coerentes com seus respectivos Índices de Sustentabilidade de 0,38 e 1,46, inferindo 
que uma alta Transformidade para um mesmo processo está associada a um sistema 
menos eficiente. A Transformidade para a produção de milho verde foi calculada para 
a fazenda Água Branca baseada em dados detalhados de seus 125 hectares de 
plantação, resultando em 5,21 E4 sej/j. 
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Figura 6. Município de Pardinho EMergia diagrama
 

 
 
Avaliação Emergética do Município de Pardinho 
 
O município de Pardinho, com aproximadamente 200 km quadrados, é 
comparativamente um pequeno município em sua região, contando com 3500 
habitantes na zona urbana e 2500 na zona rural. Pardinho produz principalmente leite 
(6790 toneladas/ano), café (364,5 tonelada/ano) e soja (300 tonelada/ano). Tem duas 
fábricas de produtos de aço: implementos agrícolas e maquinário. 

No diagrama de energia (Figura 6), no qual os resultados da avaliação emergética 
foram indicados, mostra-se como principal contribuição para a economia municipal 
aquela relativa à rede de estradas do município, infra-estrutura urbana, serviços e 
construções, ou seja, à infra-estrutura do Município ( 484,57 E17 sej/ano, Tabela 7). O 
segundo fluxo de emergia mais expressivo é o proveniente das energias livres do 
ambiente, perfazendo 162,4 E17 sej/ano. E finalmente os produtos comprados, 97,64 
E17 sej/ano e serviços, 83,31 E17 sej/ano, sendo seguidos dos fluxos emergéticos da 
eletricidade e combustíveis (34,2 e 3,32 E17 sej/ano). As exportações de produtos 
agrícolas totalizaram 244,36 sej/ano. 

A Tabela 8 apresenta vários índices de emergia, onde se pode ver que a Razão de 
Investimento Emergético é de 3,64 e a razão de Produção Emergética é praticamente 
1 (0,99, linha 22). Em termos práticos, isso significa que todas as fazendas, como 
sistemas de produção dentro de um sistema maior municipal, poderiam investir mais 
em suas infra-estruturas até o patamar do índice de Investimento Emergético do 
Município. 
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Conclusões Preliminares 

Os dados apresentados mostram que a Metodologia Emergética, como Projeto de 
Avaliação, é consistente em seu uso das Razões de Emergia e que estas podem 
contribuir para avaliar o grau de sustentabilidade das unidades de produção agrícola, 
especialmente quando vistas dentro de sua  base regional de recursos e de sua 
economia (veja gráfico na Figura 4). Estudos complementares estão sendo feitos e 
serão publicados, levando-se em consideração os fatores econômicos na análise 
emergética. 

É necessário mais apoio ao setor agrícola, de diferentes maneiras, tais como preços 
melhores para os produtos agrícolas, melhores procedimentos governamentais em 
relação a trocas comerciais com produtos agrícolas subsidiados e importados, 
recursos econômicos para recuperação ambiental das fazendas, aumento da taxação 
para agricultores que usarem procedimentos danosos ao meio ambiente, taxação por 
perda de solo, multas por descarga de fertilizantes e pesticidas nos rios, programas de 
infra-estrutura estratégica básica, educação adequada para pequenos agricultores, 
tais como estudos de agroecologia, gerenciamento agrícola e organização dos 
agricultores. De fato parte destas ações já está sendo feitas por organizações não 
governamentais e agências governamentais agindo nesta área, mas podem ser 
consolidadas e melhor entendidas. Todos estes procedimentos podem se constituir em 
boas e necessárias políticas públicas para a preservação e melhoramento da 
agricultura dos pequenos agricultores que sustentam a economia das cidades de 
Pardinho e Botucatu. Logicamente, resultados mais concretos para mitigar os padrões 
negativos de desenvolvimento nos sistemas agrícolas sob estudo dependem de 
variáveis técnicas, políticas e culturais, que poderiam ser desencadeadas como 
seguimento deste estudo preliminar. 
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Anexos 
 
Tabela 7 - Município de Pardinho: Avaliação Emergética. 
 

Unid./ ano Transformid. Emergia Solar
sej/unid. E17 sej / ano

Contribuição Ambiental  ( I ) 207.20
1 Radiação Solar   J 9.85E+17 1.00E+00 9.85
2 Potencial Químico da Chuva   J 7.96E+14 1.50E+04 119.43
3 Energia Geopotêncial da Chuva   J 8.53E+13 8.89E+03 7.58

4 Energia Cinética dos Ventos   J 5.67E+15 6.23E+02 35.34
5 Água captada do Rio Pardo   J 1.03E+12 4.11E+04 0.42
6 Perda de solo por uso agrícola   J 4.25E+13 6.30E+04 26.77
7 Biomassa da Madeira   J 2.63E+14 6.70E+03 17.65

Retroalimentação em Importações 753.40
8 Diesel   J 2.11E+13 5.30E+04 11.19
9 Petróleo   J 1.58E+13 6.60E+04 10.45

10 Etanol (álcool)   J 7.92E+12 6.00E+04 4.75

11 Gás Natural   J 1.16E+13 4.80E+04 5.57
12 Eletricidade   J 1.71E+13 2.00E+05 34.20
13 Redes de estradas urbanas e

municipais
  $ 1.01E+07 4.82E+12 484.57

14 Serviços e infra-estrutura Urbana   $ 2.23E+04 4.82E+12 1.08
15 Construções   $ 4.28E+05 4.82E+12 20.64
16 Bens e produtos de consumo   $ 2.03E+06 4.82E+12 97.64

17 Serviços   $ 1.73E+06 4.82E+12 83.31

Exportações (para mercados internacionais)
18 Produtos Agrícolas   t 244.36

19 Produtos de aço – Máquinas
Agrícolas

  t 3.20E+01 1.80E+09 100,00

20 Produtos manufaturados de aço   t 3.60E+00 1.60E+10 600,00

Processos Produtivos ( Y ) 244.43

 
 
 
Tabela 8 - Índices de Emergia para o Município de Pardinho/SP, Brasil. 
 

No. Descrição Expressão Quantidade  

1 Fluxo de Emergia renovável  R 162.77 E17 sej/ano 
2 Fluxo não renováveis locais  N 550.71 E17 sej/ano 
3 Fluxos de Emergia Importada  F + G + P2I 247.12 E17 sej/ano 
5 Emergia Total usada, U  N + R + F + G + P2I  960.60 E17 sej/ano 
6 Emergia Total Exportada  B + P1E 244.36 E17 sej/ano 
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7 Fração da Emergia local  ( N + R ) / U 74.27%  
8 Importações - Exportações  ( F + G + P2I ) - ( B + P1E) 2.75 E17 sej/ano 
9 Importações / Exportações  ( F + G + P2I ) / ( B + P1E ) 1.01  
10 Fração de Emergia exportada  ( B + P1E ) / U 25.44%  
11 Fração renovável local  R / U 16.94%  
12 Fração da Emergia comprada  ( F + G + P2I ) / U 25.73%  
13 Fração de serviços importados  P2I  /  U 8.67%  
14 Fração da Emergia gratuita  ( R + No ) / U 19.78%  
15 Densidade Emergética  U / área 4.80E+11 sej/m² 
16 Emergia per capita  U / ( população) 1.60E+16 sej/pessoa 
17 Capacidade suporte renovável  

no presente nível de vida 
 ( R / U ) ( população ) 1.02E+03 pessoas  

18 Capacidade suporte desenvolvida 
no presente nível de vida 

 8R / ( U / população ) 4.80E+04 pessoas  

20 Combustível por pessoa  combustíveis / população 4.58E+14 sej/pessoa 
21 Carga Ambiental (ELR)  ( F + G + P2I + N ) / R 4.90 4.9 / 1  
22 Emergia Líquida (EYR)  Y / F 0.99  
23 Investimento Emergético (EIR)  F / I 3.64  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


