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“ANÁLISE EMERGÉTICA DO SISTEMA AGROPECUARIO INTEGRADO KORIN” 

E. Ortega, K. Deluqui, M. Vasconcelos, G. Teira 

 
 

Introdução 

No Brasil existem muitas experiências de Agricultura Alternativa. Elas se desenvolvem em 
todas as regiões do país, realizando o trabalho de antecipar o futuro e elaborar cenários do 
que pode vir a ser o Desenvolvimento Sustentável.   

Muitas dessas experiências têm conseguido sucesso, tanto no desenvolvimento de 
alternativas de produção quanto de estratégias de organização e comercialização, o que 
permite que sobrevivam em um mundo em que prevalecem valores diferentes, os quais 
geram uma agricultura e uma indústria que serão insustentáveis num futuro de recursos 
energéticos limitados. 

Nessas experiências de produção ecológica há vertentes diferentes e todas se 
autodenominam de maneira diferente, porém os pesquisadores agrícolas consideram todas 
como um conjunto homogêneo que designam, cada vez mais, como Agroecologia (Altieri, 
1988). 

O importante é que estão conseguindo vincular objetivos com atitudes coerentes e 
desenvolver sistemas abertos de muita valia, pois podem servir de referência para analisar a 
realidade atual, a luz de outras possibilidades, além de serem modelos para o 
Desenvolvimento Sustentável. 

É da maior importância analisar sistemas de Agricultura Alternativa que tenham sucesso e 
colaborar para que continuem sendo preservados e, se possível, expandidos através da 
divulgação do seu modo de funcionamento.   

Nessa análise, entre outras técnicas, podem ser usadas as ferramentas de análise da 
Engenharia Ecológica (balanço de emergia, índices de comportamento ecológico - 
econômico, modelagem e simulação, etc). 

Os conhecimentos adquiridos poderão ser aplicados em trabalhos de: 

• Planejamento Regional que incorporem os objetivos do Desenvolvimento Regional; 

• Extensão: dar retorno aos agricultores que cedem as informações, dos resultados do 
diagnóstico efetuado, para propiciar um melhor aproveitamento do sistema através de 
uma interação otimizada entre a unidade de produção rural e o homem. 

 

Materiais e métodos 

Uma das experiências mais importantes no Brasil é, sem dúvida, a proposta desenvolvida 
pela Fundação Mokiti Okada.  Este empreendimento conseguiu demostrar que é possível 
produzir alimentos sem usar agrotóxicos, nem fertilizantes químicos, dentro de esquemas de 
produção e comercialização modernos, rentáveis e geradores de emprego de boa qualidade 
no meio rural. 

Para os interessados em Agricultura Ecológica no Brasil, o sítio em Atibaia da Fundação 
Mokiti Okada constitui uma referência fundamental.  A metodologia desenvolvida por eles é 
conhecida como "Agricultura Natural".   
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Para substituir os fertilizantes químicos e os agrotóxicos, são utilizados três preparados 
biológicos que são produzidos na unidade de Ipeúna/SP. Trata-se das soluções líquidas 
denominadas EM-Bokashi, EM4 e EM5. 

O EM-Bokashi serve como composto orgânico, contém microorganismos que melhoram a 
estrutura do solo.  Mantendo através de competição os microorganismos necessários para a 
fixação de nitrogênio, proporciona uma melhoria nas características físicas e químicas do 
solo. 

O preparado EM4 é utilizado como herbicida. Já o EM5 serve como fungicida e inseticida.  
Ambos (EM4 e EM5) funcionam através da competição com outros microorganismos que 
não interagem positivamente com as plantas, entre os quais os patógenos. 

 

Empresa "Korin Agropecuária" 

A seguir apresentamos um texto que nos foi cedido gentilmente pela empresa criada pela 
Fundação Mokiti Okada para levar adiante o sistema de agricultura natural em Atibaia. 

"Há 60 anos, quando teve início a prática da agricultura química, Mokiti Okada, um filósofo 
japonês, realizou estudos e pesquisas e desenvolveu a "Agricultura Natural" no Japão, 
alertando, assim, as pessoas para o perigo dos alimentos contaminados pelo uso abusivo 
dos agrotóxicos. Ele acreditava que chegaria um dia em que haveria alimentos em excesso 
mas que não seria possível comê-los devido ao alto índice de produtos químicos contidos 
neles.  Segundo Mokiti Okada, os alimentos naturais, além de proporcionar ao ser humano 
uma vida mais sadia, tornam-no mais produtivo, capacitando-o a contribuir de maneira mais 
significativa para o bem-estar da sociedade.  Por outro lado, o método preconizado por estar 
em conformidade com as leis da natureza, produziria alimentos que, além de apresentarem 
seu verdadeiro sabor, não agrediriam nem destruiriam o meio ambiente". 

"Em 1971, teve início no Brasil a prática da Agricultura Natural baseada nos princípios de 
Mokiti Okada, que visava o enriquecimento do solo a fim de que seus nutrientes tornassem 
a planta  resistente a pragas  e doenças.  Através da experiência adquirida com o passar 
dos anos, e graças ao sucesso que esta atividade obteve, surgiram novos e  maiores  
desafios, sendo o principal deles levar saúde ao maior número possível de pessoas.  Dando 
continuidade ao que foi iniciado há 26 anos, foi criada a KORIN Agropecuária em 1994.  
Korin é o nome de um pintor japonês". 

"Ampliando cada vez mais suas atividades, a empresa vem oferecendo uma grande 
variedade de produtos hortifrutigranjeiros (hortaliças, frutas, verduras, ovos) e promovendo a 
criação de aves e suínos nos quais não são utilizados hormônios e outros processos 
antinaturais.  Hoje, conta com seis pólos de agricultura natural, localizados nos Estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, e para atender um mercado interessado 
cada vez mais por uma alimentação mais natural e saudável, a KORIN Agropecuária criou 
os primeiros pontos de comercialização através de supermercados e restaurantes 
denominados KORIN Box e KORIN Grill, respectivamente". 

"Todo resultado positivo é reinvestido em pesquisas, novos pólos e lojas, de forma a 
expandir cada vez mais os produtos obtidos com o método de agricultura natural, os quais, 
sem fugir do alto padrão de qualidade, são mais saborosos e saudáveis.  A KORIN produz 
sua própria ração. Não existe o uso de estimulantes de crescimento a  base de antibióticos, 
atrativos artificiais ou conservantes.  A criação de suínos se baseia em métodos naturais, 
com uma alimentação a base de milho e farelo de soja. Obedece a um rígido padrão de 
qualidade, higiene e limpeza". 
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Características da unidade de produção Korin em 1997 

Local: Atibaia, Estado de São Paulo, Brasil. 

Altura sobre o nível do mar; 600 m (aproximadamente). 

Precipitação pluvial: 1.6 m3/ m2 ano. 

Matéria orgânica no solo: 4%. 

Pessoas trabalhando: 42.   

Pessoas morando na empresa rural:  12. 

Salário médio dos trabalhadores: US$ 347,83 / mês. 

Salário médio dos administradores: US$ 608,70 / mês. 

Trata-se de uma pequena fazenda de 17.4 hectares. 

Este espaço está dividido da seguinte forma: 

Zona de preservação (mata e brejo) 1.00 hectares 

Brejo com uso agrícola na época seca 2.50 hectares 

Lagoas 2.00 hectares 

Cultura com plástico 0.17 hectares 

Pousio 2.00 hectares 

Frutíferas (pêssego) 0.20 hectares 

Estufas 0.77 hectares 

Galpões (frangos e porcos) 0.27 hectares  

Administração, moradia, etc 0.05 hectares 

Outros 8.44 hectares 
 

Despesas totais: US$ 365.217,40 / ano. 

Vendas totais: US$ 659.335,65 / ano (estimativa). 

O valor correspondente real/dólar:  R$1.15/U$S1.0. 

Produtos principais:  Ovos, carne de porco, morango, hortaliças. 

Consumo interno:  Peixes. 

Insumos principais: 

Bandejas de isopor, plásticos de cobertura, sementes, ração animal. 

Infra-estrutura principal: 

Estufas com sistema de irrigação; 

Galpões e barracões. 

Desenvolvimento previsto: 

Criação de peixes em lagoas; 

Suspensão da criação de porcos (proibido em zona urbana); 

Mudança do sistema de criação de galinhas para uma fazenda maior na qual 
possam integrar-se a produção de milho e a criação de animais. 
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Figura 1 – Diagrama de fluxos de energia para o sistema da fazenda Korin.
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Figura 2 - Mapa da fazenda Korin. 

 

Observações sobre os cálculos emergéticos 

No trabalho valorizou-se a contribuição da reserva natural como sendo a responsável 
pelo controle biológico, assim sendo, estimou-se como equivalente a parcela de 
defensivos agrícolas que seria utilizada nas culturas estudadas.  Calculado em 3kg/ano, e 
sua transformidade correspondente por kg, nos inseticidas e fungicidas.  

Para o cálculo da transformidade da mão-de-obra pode-se usar o valor da energia gasta 
por operários e administradores em Joules/ano. O valor da transformidade para a mão-
de-obra resulta da divisão da emergia incorporada pelo sistema (Y) dividida pelo valor da 
energia do trabalho realizado pelos trabalhadores.  

Trabalho total  Energia  em Joules/ano 

Mão-de-obra operária  
e administrativa  

42 operários X 3,0 kcal/dia.empregado X 25 dias/mês X 12 
meses/ano X 4186 J/kcal = 1.58 E+08 J/ano 
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 Transformidade (sej/J)  

Mão-de-Obra 8.45E+17 sej/J/ano / 1.58 E+08 J/ano = 5.35 E+9 

A transformidade obtida é alta em relação aos dados citados na literatura (Odum, 1996). 

Tabela 01: AVALIAÇÃO EMERGÉTICA DA FAZENDA KORIN - 12 de maio de 1998. 
Ref.     Item   Unid./ano sej/unidade emergia 

 CONTRIBUIÇÃO AMBIENTAL ( I )   3,40E+16 
 R: recursos renováveis    2,90E+16 

A1 Potencial químico da chuva   J/ano 1,39E+12 18200 2,53E+16 
A3 Ciclo Geológico    J/ano 1,00E+11 29000 2,90E+15 
A4 Benefício das Matas e Lagoas   kg/ano 52 1,48E+13 7,73E+14 

 N: recursos não renováveis     1,19E+16 
A2 Perda de solo no seu uso   J/ano 7,87E+10 73800 5,81E+15 
A5 Água do poço artesiano   J/ano 5,56E+10 110000 6,12E+15 

      
 CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA (F)   1,91E+18 
 Insumos    1,65E+18 

A6 Sementes  US$/ano 5217 4,82E+12 2,51E+16 
A7 Pintos de 01 dia US$/ano 14609 4,82E+12 7,04E+16 
A8 Ração animal por espécie     

 Poedeiras   US$/ano 77122 4,82E+12 3,72E+17 
 Matrizes de suínos US$/ano 483 4,82E+12 2,33E+15 
 Leitões  US$/ano 0 4,82E+12 0,00E+00 
 Porcos em engorda US$/ano 362 4,82E+12 1,74E+15 
 Pintos US$/ano 4339 4,82E+12 2,09E+16 

A9 Calcário kg/ano 1368 1,00E+12 1,37E+15 
A10 Insumos para compostagem:     

 Maravalha US$/ano 313 4,82E+12 1,51E+15 
 EM4 e EM5 (controle biol.): US$/ano 1571 4,82E+12 7,57E+15 
 EM-Bokashi  US$/ano 3965 4,82E+12 1,91E+16 

A11 Embalagens US$/ano 6957 4,82E+12 3,35E+16 
A12 Bandejas de isopor  US$/ano 6957 4,82E+12 3,35E+16 
A13 Plásticos     

 Reposição estufas  US$/ano 4346 4,82E+12 2,09E+16 
 Cobertura morango  US$/ano 1376 4,82E+12 6,63E+15 

A14 Uso de construções:     
 Casas, barracões e armazéns US$/ano 4348 4,82E+12 2,10E+16 
 Galpões (pintos, estoque)  US$/ano 1141 4,82E+12 5,50E+15 
 Galpões de avicultura US$/ano 1522 4,82E+12 7,33E+15 
 Galpões de suinocultura  US$/ano 654 4,82E+12 3,15E+15 
 Estufas US$/ano 3339 4,82E+12 1,61E+16 
 Lagoas  US$/ano 1739 4,82E+12 8,38E+15 
 Poço artesiano US$/ano 326 4,82E+12 1,57E+15 
 Sistema irrigação estufas US$/ano 1357 4,82E+12 6,54E+15 

A15 Uso das máquinas kg/ano 1263 6,70E+12 8,46E+15 
A16 Combustíveis:     

 Aração  J/ano 4,29E+10 66000 2,83E+15 
 Gradagem J/ano 4,29E+10 66000 2,83E+15 
 Subsolado  J/ano 1,72E+11 66000 1,13E+16 
 Rotoencanterado J/ano 2,98E+11 66000 1,97E+16 

A17 Eletricidade J/ano 3,90E+11 200000 7,80E+16 
A18 Mão-de-obra US$/ano 175304 4,82E+12 8,45E+17 

 Serviços    2,51E+17 
A19 Transporte     

 Mão-de-obra  US$/ano 12000 4,82E+12 5,78E+16 
 Matérias-primas e produtos  J/ano 2,98E+11 66000 1,97E+16 

A20 Pagamentos dos empréstimos    
 Construções US$/ano 11437 4,82E+12 5,51E+16 
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 Máquinas e equipamentos US$/ano 10435 4,82E+12 5,03E+16 
 Terreno  US$/ano 3783 4,82E+12 1,82E+16 

A21 Manutenção  US$/ano 10435 4,82E+12 5,03E+16 
A22 Impostos     

 EMERGIA TOTAL (Y)    1,94E+18 
 Emergia por hectare ano    1,11E+17 

Produção da Fazenda Korin 

A23 Produção  kg/ha.ano  Energia (J/ano)  

 Hortaliças 823860  9,31E+11  
 Morango 6400  1,45E+10  
 Pêssego 1056  2,39E+09  
 Ovos 144175  1,54E+13  

 Galinhas  11200  6,33E+10  
 Porcos gordos 26300  2,08E+11  
 Leitões 13500  1,07E+11  

 Energia Total 1026491  1,67E+13  
 Transformidade geral    116082 

 
A23 Produção   sej/ real Emergia do 

dinheiro 

 Hortaliças US$/ano 179543 4,82E+12 8,65E+17 
 Morango US$/ano 22261 4,82E+12 1,07E+17 
 Pêssego US$/ano 459 4,82E+12 2,21E+15 

 Ovos US$/ano 417899 4,82E+12 2,01E+18 
 Galinhas  US$/ano 4870 4,82E+12 2,35E+16 
 Porcos gordos US$/ano 16696 4,82E+12 8,05E+16 

 Leitões US$/ano 17609 4,82E+12 8,49E+16 
   659335  3,18E+18 

Índices emergéticos 

Emergia do Sistema 1,94E+18 
Transformidade da Produção  Tr = (Y) / Energia produto 116082 
Produção Emergética EYR = Y/F 1,02 
Investimento Emergético EIR = F/I 55,98 
Carga Ambiental  ELR = (N+F)/R 66,10 
Porcentagem de Emergia Renovável %R = 100(R/Y)  1,50 
Taxa de Intercâmbio Emergético EER = Y/Vendas*(sej/Dinheiro) 0,61 
Índice de Sustentabilidade Emergética ESI = EYR/ELR 0,02 

Foram feitas tabelas similares a esta para analisar cada um dos projetos que compõem a 
Fazenda Integrada Korin. Na tabela seguinte mostram-se os valores obtidos. 

Diagnóstico 

 Korin  Hortaliças Morango Porcos Ovos 

Emergia Total 1,9 E+18 6,9 E+17 1,6 E+17 1,8 E+17 7,6 E+17
Transformidade 116 082 743 992 11 342 841 561 470 982 151

EYR 1,02 1,01 1,00 1,00 1,00
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EIR 56,0 85,3 45,8 237,1 874,6
ELR 66 195 107 237 875
% Renovabilidade 1,5 0,5 0,9 0,4 0,1
EER 0,61 0,80 1,50 1,07 0,40

ESI 0,02 0,01 0,01 0,004 0,001

 

Comparação com índices médios do setor agrícola. 

O valor da transformidade da fazenda Korin, quando considerada toda a produção, é 
razoavelmente pequena (116082) indicando boa eficiência em relação ao setor. Os 
valores da transformidade dos produtos protéicos são altos (em torno de um milhão), os 
valores do ovo e da carne de porco estão nesse intervalo. As hortaliças demandam muita 
água e infra-estrutura (estufas). O morango demanda muito plástico e serviços, e exige 
muita mão-de-obra. 

A fazenda trabalha com produtos considerados de alto valor agregado, o que pode ser 
evidenciado pelo alto valor do índice EIR (56).  

Os produtos são muito atrativos para o consumidor e têm bons preços. Fora isso ele se 
dispõe a pagar um pouco mais por produtos sem agrotóxicos, circunstância que garante 
boa rentabilidade. A relação de intercâmbio emergético EER é favorável (0,6).  

A fazenda não usa agrotóxicos nem fertilizantes industriais, porém importa toda a 
alimentação animal, isso reduz seu rendimento emergético (EYR=1,02).  

A metodologia, neste momento, considera a importação de bens da economia principal 
como não renováveis e, em decorrência, a sustentabilidade (renovabilidade) é baixa 
(1,5%). Isto sugere a modificação na metodologia para classificar os recursos 
provenientes da economia como parte renováveis e parte não renováveis. 

Isso também explica a situação de que, apesar de ser uma fazenda ecológica que usa 
insumos de caráter renovável, eles são considerados não renováveis, pois vêm da 
economia humana (fora do sistema) geralmente de tipo não renovável.  Portanto, a carga 
ambiental calculada é muito alta, o valor do índice ELR chega a 66.  

Observações finais 

A Empresa Korin Agropecuária está aberta a visitas para o público interessado, devido ao 
seu interesse em divulgar a Agricultura Natural. Na visita realizada, os técnicos 
forneceram todos os dados de produção.  Alguns dados sobre administração ficaram 
faltando, devido a centralização deles na sede, mas não impediram a análise do sistema.  
A impressão final é que se trata de um dos sistemas de Engenharia Ecológica mais bem 
desenvolvidos dentre os que existem no Brasil. 

Trata-se de um sistema que aproveita ao máximo as características (vocação agrícola) 
da região e a proximidade do maior centro de consumo do país.  O grau de intensidade 
energética da unidade de produção é comparável ao da região onde se localiza.  
Possuindo uma estrutura eficiente de produção, planejamento e comercialização.  

Os trabalhadores têm ganhos não contabilizados: consomem alimentos produzidos nas 
instalações e moram num local privilegiado com belas paisagens e clima ameno.  

Seria conveniente ampliar o uso da metodologia da Agricultura Natural em regiões menos 
favorecidas em recursos e mercados.  

Contudo, este sistema ainda pode ser enriquecido com as experiências de outros 
sistemas de Agricultura Alternativa, tais como o plantio de árvores como coadjuvantes na 
produção agrícola em sistemas agroflorestais.  
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A análise do sistema rural pode ser melhorada através do uso de outras ferramentas 
científicas, tais como Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e Planejamento Regional 
Participativo e Estratégico em Bacias Hidrográficas. 

A empresa está situada em uma região que sofre de rápida urbanização e sente a 
necessidade de integração com outras fazendas produtoras de grãos e leguminosas, que 
utilizem da mesma técnica natural. 

A empresa Korin consegue realizar o tratamento de resíduos e uso de lagoas para 
piscicultura, o que somente seria possível para outras pequenas empresas dentro de um 
planejamento regional, em uma microbacia que fosse organizada por produtores 
associados (cooperativa) comprometidos a usar técnicas de agricultura orgânica. Como 
todos os sistemas, no início a empresa foi subsidiada, porém hoje ela é auto-suficiente 
economicamente. Novos empreendimentos estão sendo programados, entre eles a 
produção intensiva de peixes.  Na fase de pesquisa para implantação, eles contam com 
assistência técnica da Fundação Mokiti Okada, com sede central na cidade de São Paulo 
e unidade de pesquisa na cidade de Ipeúna. 

Um outro tema de pesquisa interessante seria determinar a capacidade de fixação de 
nitrogênio atmosférico dos microrganismos nas culturas e no composto orgânico utilizado. 

Cabe ressaltar que a empresa não tem nenhum problema com resíduos, tanto os líquidos 
quanto os sólidos. A água sai em boas condições após passar pelas lagoas de 
tratamento. Os sólidos ficam retidos em filtros e os resíduos dessa filtração vão para uma 
lagoa com aguapés, que também servem como fonte de adubo verde. A água depois 
disso passa para um brejo, onde tem o seu teor de matéria orgânica diminuído por 
digestão e fixação biológica, e finalmente escorre para a bacia hidrográfica do rio Atibaia. 

Em relação ao brejo, consideramos que seria de grande interesse preservá-lo, e não 
transformá -lo em uma área de cultivo de hortaliças, projeto que estava, na época, sendo 
implementado pelos técnicos da empresa. O brejo presta um importante serviço 
ambiental, que consiste na depuração das águas usadas na produção rural infiltradas no 
lençol superficial antes de serem despejadas no rio. 

Recomendações para  melhorar o projeto e sua modelagem Emergética no futuro 

1. Considerar o uso indireto de fertilizantes, incluindo no diagrama de fluxos de energia 
do sistema a parte relativa à produção de rações para animais.  

2. Fazer uma estimativa da contribuição do nitrogênio do ar nas entradas de recursos 
renováveis. 

3. Diferenciar as transformidades da mão-de-obra direta e administrativa. 

4. Valorizar as horas de assessoria e pesquisa do grupo da administração central da 
Fazenda Korin. 

5. As estufas são altamente intensivas no uso de energia e materiais e caras. Uma 
alternativa agroecológica seria o uso de fileiras de árvores para substituir as estufas. 
As árvores permitiriam criar um microclima úmido, ajudar no controle biológico e 
incorporar nitrogênio e outros nutrientes provenientes de camadas profundas do solo. 

6. Melhorar o mapa, inserindo dados da propriedade e fotografias da fazenda Korin. 

7. É possível a produção de ração animal usando apenas adubação orgânica (verde e 
animal) ? Na fazenda visitada não há espaço. Em outra é possível? 

8. Integrar as análises energéticas, emergéticas e monetárias, item por item, se for 
possível. 

9. Incluir os diagramas de fluxo de energia que permitiram calcular as transformidades  
em separado de ovos, morango, hortaliças e suínos. 
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10. Discutir o resultado obtido de densidade energética muito alta para o sistema 
analisado. Sendo assim, o sistema Fazenda Korin é sustentável? A metodologia 
emergética atual é adequada para analisar este tipo de sistemas? 

11  Converter, até onde for possível os fluxos de materiais expressos em dinheiro para 
fluxos de massa ou de energia e, depois, usar a transformidade do material relativa à 
unidade usada. 
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Memorial de cálculo relativo à fazenda 

 
 Contribuição Ambiental     

A1 Potencial químico da chuva      
 (área, ha)(média da precipitação anual, m)(% retenção)(energia livre de Gibbs, J/g):  
  (1,6 m3 /m2ano)(10000 m2 / ha) (1E3 kg/m3) (5000 J/kg)[17,4 ha] = 1,39E+12 J/ano 

A2 Perda de solo no seu uso: (peso, t/ano)(% matéria orgânica)(valor calórico, kcal/g):  
 (5 000 kg/ha.ano)(0,4 kg MO/kg solo)(5400kcal/kg MO)(4186J/kcal)(17,4) = 7,87E+10 J/ano 

A3 Soergimento geológico:     
 1 000 000 J/m2/ano x 174 000 m2   1,00E+11 J/ano 

A4 Benefício das matas e lagoas:    
  controle biológico - 3kg de agrotóxico/ha/ano x 17,4 ha 5,22E+01 kg/ano 

A5 Água do poço artesiano     
 (36m3/h)X(1h/dia)X(6dias/semana)X(52 semanas/ano)(1000kg/m3)(4940 J/kg) 5,56E+10 J/ano 
      

 
 Insumos    

A6 Sementes: (US$434,78/mês X 12 meses/ano)  5217 US$/ano 
A7 Pintos de 01 dia: (US$2,60/animal X 467 animais/mês X 12 meses) 14619 US$/ano 
A8 Ração animal por espécie     

 Poedeiras:  6300kg/semana X 52,14semanas/ano X US$0,23/kg 77122 US$/ano 
 Matrizes de suínos: 4kg/dia X 365dias/ano X US$0,33/kg 482 US$/ano 
 Leitões    0 US$/ano 
 Porcos em engorda: 3kg/dia X 365dias/ano X US$0,33/kg 362 US$/ano 
 Pintos: (0,055 kg/dia.animal X 60 dias) X (8400 X 0,666 animais) X (0,23 
US$/ano) 

4334 US$/ano 

A9 Calcário: [(300 kg/ha X 0,38 ha/mês X 12 meses/ano)  1368 kg/ano 
A10 Insumos para 

compostagem: 
    

 Maravalha: (8m3 maravalha/mês X 12meses/ano X 26,08 US$/8m3) 313 US$/ano 
 EM4 e EM5 (controle biológico):  (2,86US$/lt X 1,5lts/dia X 365dias/ano) 1571 US$/ano 
 EM-Bokashi:  (0,2kg bokashi/m2.mês X 12meses/ano X 3800m2) X (0,43 
USR$/kg) 

3965 US$/ano 

A12 Bandejas de isopor:    5217 US$/ano 
A13 Plásticos:     

 Reposição estufas: (0,56US$/m2 X 7680m2estufa/ano) 4341 US$/ano 
 Cobertura morango: (0,78US$/m2 X 1757m2/ano)   1375 US$/ano 
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A14 Uso de construções:      
 Casas, barracões e armazéns: (500m2 X 173,91US$/m2)/20anos  4348 US$/ano 
 Galpões (pintos, estoque): (1640m2 X13,91US$/m2)/20anos 1141 US$/ano 
 Galpões de avicultura: (800m2 X 38,04US$/m2)/20anos 1522 US$/ano 
 Galpões de suinocultura: (964m2 X 13,56US$/m2)/20anos 654 US$/ano 
 Estufas: (7680m2 X 8,69US$/m2)/20anos  3339 US$/ano 
 Lagoas: (2ha X 10000m2/ha X  0,86US$/m2)/10 anos  1739 US$/ano 
 Poço artesiano: (13043,47US$/40anos)   326 US$/ano 
 Irrigação estufas: [(347US$/galpão X13galpões) + (2260,86US$/galpão grande)]/5anos  1357 US$/ano 

A15 Uso das máquinas (4 tratores): (12630kgs aço/10anos)  1263 kg/ano  
A16 Aração (4ha): (30hstrator/ano X 30lts/hr)    

 Gradagem (4ha): (60hstrator/ano X 15lts/hr)    
 Subsolado (4ha): (180hstrator/ano X 20lts/hr)    
 Rotoencanterado (4ha): (312hstrator/ano X 20lts/hr)    
 Total: 11640 litros/ano    5,55E+11 J/ano 

A17 Eletricidade (irrigação, iluminação, poedeiras):    
 [(9000kw.h/mês X 1000J/w.seg X 3600seg/h X 12 meses)  3,89E+11 J/ano 

A18 Mão-de-obra (lavoura, máquinas, administração):     
 (42empregados X 347,82US$/mês.empregado X 12 meses/ano) 175304 US$/ano 
 Serviços      

A19 Transporte:      
 Mão-de-obra: (1000US$/mês X 12 meses/ano)    12000 US$/ano 
 Matérias primas e produtos: (6hs/sem X 52,14sem/ano X 20lts diesel/hr)   2,98E+11 J/ano 

A20 Pagamentos dos empréstimos:     
 Construções (casas, barracões, armazéns): 228904,34US$/20anos 11437 US$/ano 
 Máquinas e equipamentos: (104347,82US$/10anos)  10435 US$/ano 
 Terreno (17,4ha X 8695,65US$/ha)   3783 US$/ano 

A21 Manutenção de equipamentos e construções: (869,56US$/mês X 12 meses)  10435 US$/ano 
A22 Impostos:    7652 US$/ano 
 
A23 Produção     

 Hortaliças: (240caixas/día X 11kg/caixa X 6dias/sem X 52,14sem/ano X 0,21US$/kg) 179543 US$/ano 
 Morango: (0,4kg/pé X 16000pés X 3,47US$/kg)  22261 US$/ano 
 Pêssego: (264pés X 4kg/pé X 0,43US$/kg)  459 US$/ano 
 Ovos: (7900ovos/dia X 365dia/ano X 1,73US$/12ovos) 417899 US$/ano 
 Galinhas: (5600gal/ano X 2kg/gal X 0,43US$/kg)  4870 US$/ano 
 Porcos gordos: (160porcos/ano X 80kgs/porco X 1,3US$/kg)  16696 US$/ano 
 Leitões: (3 x 250leitões/ano X 18kg/leitão X 1,3US$/kg)  17609 US$/ano 

 


