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Economia Ecológica e Análise Espacial de Recursos 

Ao redor do mundo, governos de todos os tamanhos estão se tornando conscientes da 
disponibilidade dos recursos para uso econômico dentro de suas jurisdições e aqueles 
recursos disponíveis para serem importados. Recursos orientam a economia independente 
de sua origem, mas a qualidade, quantidade e proximidade destes recursos aos centros 
econômicos são de vital importância para saber por quanto tempo um sistema humano pode 
se manter. Novos métodos para calcular a disponibilidade de recursos são necessários para 
fazer frente às crescentes necessidades e às mudanças tecnológicas que vêm afetando o 
desenvolvimento humano. Os mais eficientes métodos serão aqueles que incluam meios de 
se comparar as relações entre recursos ambientais e os processos econômicos numa 
mesma base. Em adição, métodos de avaliação efetivos deveriam incluir para se obter uma 
perspectiva espacial da organização e da disponibilidade destes recursos em relação a 
localização e organização de centros econômicos. 

Muitos planejadores têm interesse em entender como e em que extensão os recursos 
ambientais contribuem para os sistemas econômicos. Várias metodologias estão disponíveis 
para comparar recursos em termos econômicos, uma das mais populares é o fator 
“disponibilidade para pagar e conservar”. Contudo, este e muitos outros métodos similares 
deixam de lado as fontes naturais de energia e os processos necessários para tornar os 
recursos ambientais disponíveis para a economia, como, por exemplo, o sol, a chuva, o 
vento, a formação do solo, a fotossíntese e o movimento das marés. Estes serviços gratuitos 
da natureza são deixados de lado porque o dinheiro não circula nestes processos. Em 
outras palavras eles são vistos como gratuitos. 

Neste sentido, a Economia Ecológica é o estudo e a aplicação de metodologias que 
contabilizem as contribuições da energia do meio ambiente para os sistemas econômicos. 
Contudo, mesmo entre estas metodologias, poucas comparam as contribuições ambientais 
e seus desdobramentos econômicos numa mesma base de análise. Usualmente, questões 
de desenvolvimento, planejamento de políticas públicas e uso de recursos envolvem a 
avaliação dos impactos ambientais em relação aos ganhos econômicos. Muito 
freqüentemente impactos e benefícios são quantificados em diferentes unidades, gerando 
uma paralisia no processo de tomada de decisões porque nenhum meio comum foi utilizado 
para avaliar as transações entre o meio ambiente e o desenvolvimento. 

Outro aspecto que preocupa os planejadores é entender as relações espaciais entre 
diferentes recursos e centros de atividade econômica. Programas designados como 
sistemas de informações geográficas, ou mais comumente conhecidos como GIS, provêem 
a mais efetiva solução para este problema. A avançada tecnologia do GIS tem a capacidade 
de gerar mapas a partir de fontes de satélite, provendo informação espacial a respeito de 
uma área. Os mapas podem ser vistos num sistema de coordenadas tradicional como uma 
foto ou apenas como dados estruturados excluindo a visualização do mapa. 

Nos últimos 25 anos, a teoria emergética e a análise de sistemas têm sido refinadas e 
aplicadas como base para um processo de decisão de políticas publicas. A Teoria 
Emergética tem suas raízes no estudo da energia e nos princípios da termodinâmica geral, a 
qual teve seu início no século XVIII. A principal premissa é que se ambas as partes 
ambientais e econômicas de um sistema populacional humano requerem energia, é 
necessário medir as suas contribuições numa base comum. Dinheiro é insuficiente para 
fazer tais comparações porque só quantifica os serviços humanos. Isto também não 
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representa todas a contribuições diretas da natureza para os sistemas humanos, como por 
exemplo a reciclagem de nutrientes. Dinheiro pode apenas representar os valores das 
transações ocorrendo em setores econômicos de sistemas humanos.  

Análise Emergética e Sistemas de Informação Geográfica 

Vários estudos têm combinado as vantagens dos métodos comparativos e abrangentes da 
análise emergética e as aplicações espaciais do GIS. Embora a maioria destes estudos têm 
sido feita nos últimos dez anos, atualmente cada vez mais pesquisadores estão achando os 
caminhos para melhorar a efetividade e a aplicabilidade do uso combinado destes métodos.  

Um dos primeiros estudos que combinaram a análise emergética e o GIS foi conduzido para 
encontrar soluções para o crescente interesse no turismo de Nayarit, México (Brown et. al., 
1992). Muitos mapas detalhados deste estado foram digitalizados, permitindo uma visão 
completa de todos os recursos naturais, áreas de meio ambiente sensível e usos da terra 
nesta região. Várias análises emergéticas foram feitas incluindo a análise do estado em 
questão, opções para tratamento de água, e as opções para turismo e desenvolvimento 
urbano ao longo da costa.  

Outro recente estudo usa as capacidades de simulação do GIS para modelar opções de 
gerenciamento da qualidade da água nos pântanos da região dos "Everglades", sul da 
Flórida ( Boggess,1994 ). Pelo menos 180 localidades foram revisadas nesta análise. A 
análise emergética dispõe dos meios para avaliar as melhores técnicas de restauração 
usadas por várias companhias de fosfato. 

Kendal (1997), Tilley e Brown (1998), ambos usando a análise emergética e o GIS, 
revisaram métodos para criar e manejar sistemas de águas das chuvas. Os desenhos 
destes sistemas,  em cada estudo, foram baseados nas técnicas da engenharia ecológica 
ou no uso de processos naturais e de funções dos ecossistemas, para prover o serviço 
desejado que pudesse ser controlado por humanos. 

Nem todos os estudos deste tipo são usados para comparar práticas de gerenciamento ou 
recomendar políticas públicas. Romitelli (1997) usou a análise emergética e o GIS para 
encontrar a maneira de melhor entender os processos organizacionais que atuam no 
desenvolvimento de bacias hidrográficas e sua contribuição para os ecossistemas rio 
abaixo, tais como os estuários. Howington (1994 e 1999) usou a análise emergética e o GIS 
para testar teorias a respeito do padrão de auto-organização de brejos construídos e bacias 
hidrográficas internacionais. 

Métodos Gerais de Planejamento da Análise Emergética e GIS 

Os métodos de planejamento de um projeto de pesquisa usando análise emergética e GIS 
dependem, em grande parte, dos objetivos do estudo. Por esta razão, o primeiro passo do 
planejamento é listar e definir claramente os objetivos e o formato dos resultados. É de 
particular importância assegurar que os objetivos do projeto dependam do uso combinado 
de ambos os métodos, isto porque os resultados poderiam ser obtidos usando-se um ou 
outro método. Qualquer análise rigorosa deve ser feita usando-se os meios mais simples 
possíveis, dado um objetivo final requerido. Métodos complicados não asseguram se os 
objetivos de um projeto serão precisamente preenchidos. 

Os objetivos podem incluir questões de interesse, tais como encontrar as relações entre as 
distâncias dos recursos e os centros econômicos e o estabelecimento de níveis de  
qualidade em termos de emergia. Ou o objetivo pode ser determinar o estoque de recursos 
específicos e a taxa de sua extração dado certos usos da terra ou práticas econômicas. O 
formato dos resultados seriam as unidades finais das operações emergéticas, tais como 
emergia, potência, densidade emergética, concentração emergética, etc. O formato final ou 
mapa deve ser considerado neste estágio. Em outras palavras, se os resultados serão 
expressos por um mapa ou por uma série de mapas. A figura 1 dá um exemplo dos 
componentes principais de um mapa de forma separada (a, b, c) e combinada (d).  
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  a) Pontas                     b) Linhas                     c) Polígonos                        d) Sobreposição  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Exemplo de sobreposição de diferentes aspectos de uma análise 
emergética espacial para consolidar os resultados  

 

Pode ser necessário que ambos os mapas e as tabelas da análise emergética sejam 
necessárias para mostrar os resultados finais do estudo. Porque muitas etapas são 
necessárias para qualquer projeto de GIS, deve-se planejar com cuidado cada mapa 
e tabela ou gráfico, se necessário logo no início do projeto para evitar ações 
desnecessárias (tais como duplicação de mapas sobrepostos e rastreamentos 
desnecessários) ou erros. 

Outra importante decisão que deve ser feita inicialmente é a forma ou símbolo das 
representações geográficas que apareceram nos mapas finais. Esta decisão 
auxiliará a coleta dos dados e o desenvolvimento de uma base de dados associada 
aos mapas digitais.  

O próximo passo é decidir a escala do sistema espacial de interesse e a desejada 
resolução dos resultados. A escala da área sob estudo determinaria as fronteiras do 
diagrama de sistemas e mapas. Por exemplo, a escala do projeto pode ser um 
estado, país, bacia hidrográfica ou fazenda. A resolução do estudo numa escala 
desejada determinará o detalhamento da informação geográfica que será mostrada 
no diagrama de sistemas e representada nos mapas, bem como os detalhes dos 
itens avaliados na análise emergética.  Muitos componentes de um sistema podem 
ser de interesse de um estudo e não de outro. Este passo é necessário para 
consolidar ou agregar os detalhes de um sistema em poucos componentes e 
processos que são mais simples de manejar, mesmo que diminuam a integridade 
dos objetivos do projeto. No próximo passo, o diagrama de sistema ou uma série de 
diagramas devem ser confeccionados para organizar os componentes e os 
processos de interesse do estudo. Muitos diagramas podem ser feitos para garantir 
que a resolução desejada do projeto seja representada com poucos detalhes extras 
quanto possíveis. Seria  útil neste estágio também listar os itens que seriam 
incluídos na análise emergética para que cada item fosse representado 
separadamente no diagrama.  

Uma revisão das atuais teorias a respeito das relações espaciais e processos no 
sistema sob análise pode ser necessária. Alguns diagramas de sistemas 
representando áreas estudadas usando uma análise espacial podem ser mais bem 
entendidos se uma série de diagramas for feitos. Cada diagrama poderia representar 
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uma seção, tal como uma divisão da microbacia ou uma área particular de uma área 
maior sob estudo.  

Uma vez que a lista de itens constantes da análise emergética estiver feita, uma lista 
dos aspectos a serem cobertos pelo GIS pode ser feita. Esta lista pode representar a 
base de mapas que serão sobrepostos para calcular a emergia total de uma área, ou 
a lista irá colocar lado a lado os mapas finais do projeto. Geralmente uma cobertura 
de GIS é necessária para cada item da análise emergética, mas alguns 
rastreamentos podem ser usados em mais de um item, dependendo da possibilidade 
de representação dos dados para ambos em uma cobertura. É geralmente útil 
desenhar um gráfico do fluxo de mapas desejados e depois trabalhar em 
retrospectiva para definir os mapas básicos requeridos e rastreamentos necessários 
para completar o projeto. O gráfico deste fluxo pode incluir notas escritas a respeito 
de como as coberturas e mapas básicos serão associados (sobrepostos). 

O formato original dos mapas básicos e a complexidade dos cálculos emergéticos 
dos itens ditarão quantas coberturas e mapas básicos são necessários. Se os 
mapas já elaborados puderem ser usados como base para as coberturas ou 
rastreamentos então estes mapas devem ser levados em consideração. Alguns 
mapas básicos podem ter apenas uma das variáveis necessárias para o cálculo da 
emergia de um certo item. Isto significa a necessidade de se criar mais de uma 
cobertura para este item. Por exemplo, o cálculo do geopotencial pode requerer 
coberturas distintas de GIS para elevação, descarga dos rios e área da bacia. Estas 
três coberturas seriam sobrepostas e os dados assim organizados para fazer o 
cálculo final. 

Certos comandos do GIS poderiam ser usados para isolar áreas específicas, dentro 
da área de estudo principal, para a condução de análises emergéticas separadas. A 
figura 2 mostra dois exemplos do uso de um comando tampão, que delineia a 
margem espacial ao redor de um acidente ou representação geográfica, tal como 
uma rodovia ou um rio. A análise emergética focalizaria apenas a área dentro da 
margem ou área tampão. Depois que a representação gráfica for feita, a base de 
dados deve ser planejada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Dois exemplos do uso de comando tampão “buffer” para estabelecer 
margens de zona de influência e amortecimento do impacto. A) Comparação dos 

recursos necessários para construir e manter um corredor de vegetação de largura 
variável ao longo de uma estrada e B) análise emergética do curso de um rio 

mostrando uma área de inundação em um vale ou um delta. 

 

A base de dados deve permitir, para qualquer conversão de fonte de dados requerida, 
determinar a energia e a emergia para um dado item. É freqüentemente útil ter bases de 

A) B) 
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dados separados para cálculos atualizados de emergia. A base de dados diretamente 
associada à cobertura incluiria apenas a emergia final de cada representação  no mapa. 

Os passos finais de um projeto de análise emergética e GIS seriam os de criar mapas finais, 
determinar quaisquer cálculos e conversões remanescentes e colocar os resultados no 
formato final desejado. A exata natureza desta etapa depende completamente dos objetivos 
do projeto. Logo é impossível prever os resultados finais sem especificar os objetivos. Eles 
poderiam ser o cálculo da distância de recursos, estoques de acumulação, determinação da 
emergia total ou transformidade.  

 

Estudo de Caso de um Projeto de Engenharia Ecológica 

Introdução 

Este exemplo foi tirado de uma pesquisa de três anos a respeito das mudanças auto-
organizáveis de terras úmidas ("wetlands") construídas ao longo da costa da margem do 
lago Apopka, na região central do estado da Flórida (Best et. al., 1991; Howington, 1994: 
Howington et. al., 1997). A pesquisa para este estudo testou teorias concernentes ao efeito 
de subsídios externos na organização e estrutura de um ecossistema. Duas novas áreas 
alagadas (uma recebendo água do lago enriquecida com nutrientes, a qual foi considerada 
um fonte de energia subsidiária, e outra não recebendo este subsídio) foram estudadas. As 
terras úmidas  foram  designadas  para servir como sistema natural de filtragem para a 
circulação de água do lago e para reduzir os níveis altos de nutrientes do lago. O efeito do 
subsídio externo foi avaliado pela comparação das propriedades de comunidades vegetais e 
de aves em cada alagado.  

O lago Apopka é um grande lago na região central da Flórida com cerca de 124 km2 de 
área, raso (profundidade média de 1,7m) e hiper-eutrófico (Lowe et. al., 1992). Schelske e 
Brezonik (1992) sugeriram que, aproximadamente nos anos 40, um furacão removeu parte 
dos macrófitos enraizados no lago, o que levou aos estágios iniciais de aumento da 
disponibilidade de nutrientes e subseqüentes aumentos da produtividade das algas. Antes 
de 1947, parte da área que cerca o lago era um alagado de água fresca. Vários programas 
estaduais e federias auxiliaram fazendeiros locais na conversão destes alagados em áreas 
agrícolas. O enriquecimento dos nutrientes do lago foi aumentado pela água que retornou 
das áreas agrícolas. A prática usada pelos agricultores era periodicamente inundar seus 
campos com a água do lago e depois bombear de volta ao lago esta água enriquecida antes 
do plantio.  A continuação desta prática agrícola pode hoje, em parte, sustentar o atual 
‘status’ trófico do lago, o qual não é recomendável para pescadores e agências 
governamentais.  

Pensando no nível de nutrientes do lago, o setor responsável pelas águas do distrito de St. 
John River (SJRWMD) construiu 200 hectares de alagado com água fresca nas terras 
agrícolas em questão com o objetivo de bombear água do lago através deste sistema. Lowe 
et. al. (1992) sugeriram que o bombeamento de água do lago para o sistema criado e a 
filtração do fósforo e dos sedimentos suspensos poderiam ser maximizados. Para 
determinar a eficiência deste sistema de tratamento, a SJRWND fez um estudo piloto 
chamado “Projeto Demonstrativo Apopka”. 

Uma análise emergética foi usada para determinar as fontes de energia e nutrientes 
influenciando a auto-organização de cada sistema. Em adição, os balanços de água e 
nutrientes de cada alagado foram avaliados e comparados. A comparação da estrutura da 
comunidade vegetal em cada sistema foi apresentada usando-se uma perspectiva em 
escala da paisagem. A cobertura vegetal do alagado subsidiado com água do lago foi 
determinada e a organização espacial da comunidade vegetal foi mensurada. Um censo da 
fauna também foi determinado, mas não está presente aqui, já que o GIS não foi utilizado 
para esta análise. 
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Método de Análise Emergética 

Primeiramente, os objetivos do projeto, que incluem a lista dos itens que são o foco da 
análise emergética, foram escritos. Vários diagramas de sistemas complexos foram feitos 
mostrando os caminhos e os componentes que se julgou importantes. Depois, um mini-
modelo agregado foi feito e usado num programa de simulação.  

Uma tabela da análise emergética foi avaliada colocando-se em perspectiva a relativa 
contribuição de bombas, água, nutrientes, serviços humanos e energias renováveis para os 
alagados. Água, nutrientes e balanços de energia de serviços renováveis e não renováveis 
foram determinados para avaliar a contribuição líquida de cada componente. Fontes 
renováveis incluem a luz do sol e o potencial químico da chuva. Fontes não renováveis 
ligadas à água bombeada, nutrientes e matéria orgânica do lago Apopka. Fontes compradas 
de recursos não renováveis incluíram a estrutura da bomba d’água, combustível para o 
funcionamento das bombas e serviços de construção, operação e manutenção do sistema 
em funcionamento. 

Os dados foram obtidos do SJRWMD depois de dois anos de operação deste projeto de 
demonstração. 

O fluxo de cada fonte foi convertido em Joules de energia solar equivalente (em Joule) por 
ano por hectare, usando-se valores predeterminados de transformidade. Estas 
transformidades tinham sido determinadas em outros estudos e seus valores não precisam 
ser recalculados. 

Visão Geral da Vegetação 

A riqueza da cobertura vegetal, complexidade e porcentagem coberta foram determinadas 
usando fotos aéreas e um programa de computação de mapas ARCinfo. Tipos de cobertura 
vegetal foram analisados para prover "insights" em uma paisagem e seus processos de 
sucessão ecológica, ocorrendo em alagados subsidiados e não subsidiados. Em novembro 
de 1990, novembro de 1991, abril de 1992, e novembro de 1992, o SJRWMD fotografou os 
alagados de um pequeno aeroplano Cesna. As fotos foram digitalizadas e analisadas no 
centro de Terras Úmidas e Recursos Hídricos (Universidade da Flórida, Gainesville, Flórida) 
usando ARCinfo, um programa para GIS. A tabela 1 descreve os oito tipos de estrutura de 
vegetação usados para generalizar os tipos de cobertura nas áreas avaliadas.  

A riqueza dos tipos de cobertura vegetal foi usada para comparar a complexidade dos 
alagados emergentes no período de estudo. A riqueza da cobertura vegetal foi calculada 
usando o índice de Margalef de riqueza de espécies (Margalef 1958). Este índice foi 
modificado para uso do número de tipos de cobertura vegetal em cada alagado, como o 
número de espécies e o número de recortes de vegetação (ou polígonos representando um 
particular tipo de vegetação) dentro de um alagado ou parte dele, como número de 
indivíduos. Deste modo, a riqueza da cobertura vegetal foi calculada como se segue: 

 

R=(C-1)/(log(F))  

Onde: 
R = Riqueza da cobertura vegetal  
C = Tipo de cobertura vegetal 
F = Número de recortes (Polígonos) deste tipo de cobertura 

A complexidade da estrutura da vegetação foi determinada pela mensuração da 
dimensão fractal, tal como descrito por LaGro (1991). A área e o perímetro dos 
recortes de vegetação formados pelos diferentes tipos de coberturas vegetais, 
levando a  uma mensuração de duas dimensões para a estrutura de vegetação 
necessária aos cálculos. A complexidade foi calculada como se segue: 



 7

D= 2*(log(P)/log(A)) 

Onde: 
D = Dimensão fractal 
P = perímetro (polígono) do recorte de vegetação 
A = Área do recorte 

A cobertura percentual dá uma descrição adicional das mudanças na complexidade 
estrutural de cada alagado no decorrer do tempo. Os cálculos da porcentagem de 
cobertura vegetal de cada tipo dividiram a área total de cada tipo de vegetação pela 
área total de cada alagado: 

 
Cj= (Ctj/A)*100 
 
Onde: 

Cj  = Porcentagem do tipo de cobertura j presente no alagado. 
Ctj = Área total de cada tipo de cobertura vegetal 
A   = Área total do alagado. 

As porcentagens das coberturas vegetais das áreas em questão foram comparadas usando-
se uma análise multivariante. 

Diagrama de Sistemas 
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Figura 3: Diagrama de um marisma artificial; o bombeamento de água e nutrientes 
estimula o desenvolvimento de um ecossistema diferente 

 

Na figura 3, um diagrama de sistemas mostra processos importantes ocorrendo no 
alagado que recebe subsídios. Os alagados não subsidiados têm os mesmos 
componentes, com exceção do sistema de bombeamento. As fontes de energia que 
influenciam o sistema alagado incluem fontes renováveis e não renováveis. Fontes 
não renováveis foram adiante divididas em Fontes Livres contidas no Meio-Ambiente 



 8

e fontes comparadas, as quais foram obtidas após a transferência de dinheiro. O 
SJWMD foi uma fonte de dinheiro para os não renováveis comprados. 
Balanço de Água e Nutrientes 

O sistema de bombeamento fornece 96% da água que entra no alagado subsidiado. Já no 
não subsidiado as fontes de chuva provêem 100% da água. Além disso, a mudança da água 
no alagado subsidiado foi de aproximadamente 25 vezes mais rápida que no não 
subsidiado. Os balanços de nutrientes nos dois casos foram diferentes. O sistema de 
bombeamento supriu 55% do nitrogênio total e do fósforo entrando no alagado subsidiado, e 
os ricos nutrientes da turfa forneceram 35%. A chuva forneceu a maioria do nitrogênio total e 
do fósforo no alagado não subsidiado (75%). 

Comunidades Vegetais 

Dentro do período pesquisado, a riqueza dos tipos de cobertura vegetal mudou seguindo 
dois diferentes padrões em cada alagado, mas nenhum desses padrões pôde ser indicado 
como uma tendência definida. O alagado não subsidiado teve uma média de riqueza mais 
alta que o alagado subsidiado. Complexidade, medida pela dimensão fractal da estrutura da 
vegetação, foi similar para o alagado subsidiado e o não subsidiado. Além disso, a 
complexidade pareceu mudar dentro de um padrão similar para ambos os casos. Cada 
alagado pareceu mostrar complexidade moderada durante todo o período da pesquisa.  

 

Tipo de Cobertura: Incluem um ou mais tipos: 

Ervas Panicum spp., Bahia spp., Bidens spp. 

Arbustos  Ludwigia spp., Eupatorium leptophyllum, Sambucus canadensis, Salix 
caroliana 

Água Livre  Áreas livres com menos de 25% de cobertura vegetal 

Espécies Aquáticas 
Flutuantes 

Hydrocotyle spp., Polygum spp., Alternathera spp. Eichhornia 
crassipes 

Emergentes Scripus spp., Sagittaria spp., Pontederia cordata 

Typha < Água livre Água livre com 25%-50% de cobertura de  ypha spp. 

Typha >= Água livre Água livre com mais de 50% de cobertura com Typha spp 

Comunidade de Typha Typha spp. dispersa com 25%  de cobertura de  emergentes ou 
arbustos; pode haver água livre 

 

Tabela1: Tipos de Coberturas Vegetais 

 
A cobertura vegetal mudou substancialmente com o tempo tanto no alagado 
subsidiado quanto no não subsidiado. Em novembro de 1990, os dois alagados 
tinham significantes e diferentes distribuições de tipos de cobertura vegetal. O 
alagado subsidiado era dominado por ervas (86,17%). A cobertura de arbustos e de 
água eram as únicas outras coberturas no alagado subsidiado, contudo cobrindo 
menos de 10%. 

Embora as ervas no alagado não subsidiado (43,04%) fossem a cobertura 
predominante, a cobertura de arbustos (27,79%) era maior neste alagado do que no 
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alagado subsidiado. A cobertura aquática flutuante e as comunidades dominantes  
de  Typha eram maiores do que 10% no alagado não subsidiado. 

Sobretudo a cobertura vegetal nos dois alagados tinha mudado consideravelmente 
neste ano. Em novembro de 1991, a porcentagem de cobertura de vários tipos nos 
dois alagados era novamente significantemente diferente. Typha >= Água livre no 
alagado subsidiado cobria a maior parte da área (34,20%), e Typha<Água livre 
alcançava a segunda maior área (28,58%, ver tabela 2). 

Os arbustos eram o tipo de cobertura  predominante no alagado não subsidiado em 
novembro de 1991 (59,86%). A próxima maior cobertura era a água livre com 
15,71%. Além disso Typha>=Água livre tinha crescido para 10,88% de cobertura no 
alagado não subsidiado. 

Em abril de 1992, a porcentagem de cobertura de vários tipos tinha distribuições  
significantes. Ambos os alagados refletiram a progressão para um tipo mais denso 
de cobertura que incluía a Typha spp. No alagado subsidiado a comunidade de 
Typha teve sua cobertura aumentada para 57,51%. Typha>=Água livre e água livre  
eram importantes coberturas no alagado subsidiado, contando naquele tempo com 
18,32% e 17,51% respectivamente.  

 
Parâmetro Alagado Subsidiado Alagado não subsidiado Diferenças significantes  

Riqueza 3.31 4.32 n = 13, df = 5.5, p = 0.02 

Complexidade 1.45 1.49 ------------------------------- 

Cobertura Dominante %     

Novembro/1990 Ervas 
86.17%  

Ervas 
43.04%  

n = 18,  df = 8,  p =0,02 

Novembro/1991 Typha >= Água livre 34.20%  Arbustos 
59.86%  

n = 18, df  = 8, p = 0.01 

Abril/1992 Comunidade de Typha 
34.07%  

Comunidade Typha 
15.98%  

n = 18, df = 8, p = 0.03 

Novembro/1992 Comunidade de Typha 
66.70%  

Comunidade de Typha n = 18, df = 8, p = 0.02 

Legenda n, número de polígonos 
analisados 

df, dimensão fractal do 
polígono analisado 

p, perímetro do polígono 
analisado 

 

Tabela 2.   Sumário da Estrutura da Comunidade Vegetal 

 
Em abril de 1992, a comunidade de Typha tinha-se tornado predominante no 
alagado não subsidiado com 70,71%. Por este tempo a vegetação de emergentes se 
tornou significativa com 12,74%. 

Em novembro de 1992, os alagados novamente tinham distribuições 
significativamente diferentes. O alagado subsidiado estava coberto pela comunidade 
de Typha com 66,70% da cobertura total. A próxima maior cobertura era de 
Typha>=Água livre com 14,36% da cobertura. As coberturas remanescentes 
totalizavam algo em torno de menos que 10% cada. 
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A comunidade de Typha também foi a predominante no alagado não subsidiado,  
cobrindo 48,61%. Contudo, algumas coberturas se tornaram mais evidentes, tais 
como emergentes (21,53%) e Typha>=Água livre (18,12%). 

 

Análise Emergética 

As tabelas de análise emergética foram desenvolvidas separadamente para os dois 
tipos de alagados. A tabela 2 sumariza a análise emergética das fontes energéticas 
dos dois sistemas de alagados. Razões da energia livre no ambiente pela 
comparada (capacidade suporte do meio) e a razão das energias não renováveis 
pelas renováveis (razão de investimento) foram ambas calculadas e mostradas 
nesta tabela. 

 

Fluxos de Emergia Alagado Subsidiado Alagado sem Subsídio  

Emergia Renovável 9,7 E15 9,7 E15 

Emergia não renovável Livre 36,6 E15 9,7 E15 

Emergia não renovável Comprada 96,7 E15 0,6 E15 

Fluxo Total de Emergia 142,9 E15 19,9 E15 

Razão de Carga Ambiental (ELR) 13,8 0,1 

Razão de Investimento (EIR) 2,1 0,1 

 

Tabela 3:   Sumário da Análise Emergética em ambos os Alagados. 

 
As energias renováveis, em ambos os casos, incluíram a energia solar e o potencial 
químico da chuva. O fluxo total de emergia para estes fluxos foi o mesmo em ambos 
os casos. A contribuição emergética do nitrogênio total e do fósforo no alagado não 
subsidiado foi assumida como vinda apenas da chuva. A água adicional bombeada 
para o alagado subsidiado aumentou a emergia do nitrogênio total e do fósforo total 
em duas vezes superior ao nível presente no alagado não subsidiado. 

Fontes livres de energia não renovável, influenciando a auto-organização do alagado 
subsidiado, incluem nutrientes e o fitoplâncton bombeados para o alagado 
juntamente com a água do rio e o potencial químico da água bombeada. A emergia 
destes fluxos contribuíram com 26% do fluxo total de emergia para o alagado 
subsidiado.  

Apenas dois fluxos de fontes de energia não renováveis estão presentes no alagado 
subsidiado e não estão no não subsidiado. Eles são o combustível líquido para 
movimentar a bomba hidráulica e a estrutura física do sistema de bombeamento. A 
combinação destes dois fluxos nos dá 68% da emergia total do alagado subsidiado. 

A carga ambiental mostrou uma ampla diferença entre os dois alagados. No 
subsidiado a razão de carga ambiental foi de 13,8. No não subsidiado a carga 
ambiental foi de 0,1. As razões de investimentos mostraram-se com larga diferença 
na quantidade de energia comprada necessária para manter os fluxos dos inputs 
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ambientais. O alagado subsidiado teve um razão de investimento de 2,1,  enquanto 
o sistema não subsidiado teve uma razão de investimento de 0,1. 

A emergia total solar dos inputs no sistema subsidiado foi significantemente maior 
em relação ao não subsidiado. A Emergia total no alagado subsidiado foi de 
14,50E15 /ha ano em comparação com os 1,09E15/ha ano do sistema não 
subsidiado. O maior fator de contribuição para esta diferença foi o combustível 
usado para funcionar o sistema de bombeamento no alagado subsidiado (7,96E15 
sej/ha ano). 

 

 

Conclusões 

O enriquecimento de nutrientes disponíveis, graças ao subsídio externo da água do 
lago e o seu bombeamento, parecem ser processos de auto-organização no alagado 
subsidiado pelo aumento da razão de cobertura vegetal no alagado. A resposta 
esperada do alagado subsidiado é evidenciada na rápida conversão deste alagado 
em uma monocultura e sua alta densidade animal e de biomassa. 

Todas as fontes entrando nas fronteiras do sistema podem influenciar sua auto- 
organização. As fontes que podem ter uma maior influência são aquelas com 
maiores transformidades ou que requerem uma grande quantidade de energia para 
serem produzidas, tal como o combustível e o sistema de bombeamento no alagado 
subsidiado.  

A importância de certas fontes de alta energia é a sua habilidade de prover adicional 
energia não renovável. Por exemplo, o subsídio de nutriente foi possível para o 
alagado pelo uso de outras fontes de alta energia como o combustível que move o 
sistema de bombeamento no alagado subsidiado. 

Em terras úmidas construídas, subsídios externos aumentam o fluxo de emergia  no 
ecossistema e têm o potencial de aumentar a taxa de processos succecionais em 
ambas as comunidades vegetais e animais. Este é um exemplo de como a 
vantagem de mudanças pode ser vista e visualizada numa área espacial usando o 
GIS, complementando o uso da análise emergética para entender como o processo 
de auto-organização se dá com o passar do tempo. 

Aplicações Futuras de GIS e Análise Emergética 

Como as metodologias evoluem e se aperfeiçoam, potenciais aplicações do uso 
combinando de GIS e análise emergética são possíveis. Talvez uma das mais úteis 
para legisladores e urbanistas seria o passo adicional de desenvolver modelos de 
simulação da emergia ao longo do tempo e do espaço. Tais aplicações seriam 
usadas para responder questões a respeito da auto-organização ecológica e dadas 
diferentes fontes de emergia. Outras aplicações poderiam ser a avaliação dos 
efeitos em longo prazo de diferentes opções de ocupação da terra em relação à 
disponibilidade de recursos, baseada na análise emergética do desenvolvimento 
sustentável.  

A organização espacial e a disponibilidade de recursos poderiam ser encaminhadas 
usando o GIS e a Análise Emergética assim como o efeito dos diferentes níveis de 
uso de recursos sobre outros recursos dentro da mesma área. Estudos relacionados 
com a predição das relações entre as organizações de recursos e sua distância dos 
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centros econômicos seriam úteis para definir o melhor uso  de certos recursos, 
dados os meios de balancear os custos envolvidos na sua extração, transporte e uso 
baseado na análise emergética. 

Seria também possível criar séries de mapas que relacionassem a influência do 
desenvolvimento humano, ou recursos em sua relação com diferentes escalas da 
economia. Assim como as macro-escalas econômicas mudam, as políticas públicas 
e o efeito espacial na pequena escala podem ser mostrados ou previstos. Em adição 
aos estudos de desenvolvimento humano, outros estudos que focam a importância 
dos padrões espaciais de potência e emergia em uma bacia hidrográfica deveriam 
ser examinados com detalhe. Por exemplo, as conseqüências de mudanças ou corte 
de padrões longitudinais, tais como a introdução de uma barragem ou o crescimento 
da retirada de água de um rio ou o acréscimo de poluição pontual. Aplicações 
tridimensionais de GIS e análise emergética podem ser apropriadas para estudos de 
concentração de emergia em assentamentos urbanos ou biomassa florestal. 

Outras aplicações poderiam ser usadas por administradores de recursos, tais como 
usar a análise emergética e o GIS para examinar o potencial de uso de técnicas de 
Engenharia Ecológica. Os modelos de tratamento de terras úmidas poderiam ser 
comparados pelos custos, área necessária, localização disponível e a capacidade de 
redução de descargas poluentes em rios e riachos. Estes métodos combinados  
podem ser usados para estudar melhor as práticas agrícolas que reduzem a 
lixiviação, a erosão e como isto afeta a qualidade da água. 

Obviamente, existem atualmente muitas metodologias de análise de impactos e de 
análise espacial  no campo em expansão do gerenciamento de recursos. Contudo, 
fazendo o melhor uso  das metodologias existentes, e quando possível aproveitando 
as suas compatibilidades, alcançaremos e melhoraremos as chances da 
conservação de recursos no longo prazo e também de prósperas economias 
sustentáveis. 
 

Glossário:  

Mapa Base: Um mapa mostrando informação planimétrica, topográfica, geológica, 
política e cadastral (valor, proprietário, extensão de terra como base para taxação) 
que pode aparecer em muitos diferentes tipos de mapas. A informação do mapa 
base é usada com outros tipos de informação temática que podem ser usados para 
outras coberturas baseadas na informação original. 

Cobertura: Um Mapa GIS. 

Potência: O fluxo de Emergia ao longo do tempo. As unidades de potência 
emergética são dadas usualmente em joules de energia solar por ano.  

GIS: Abreviação de Sistemas de Informação Geográficos, constituído de mapas 
digitados eletronicamente e que têm um amplo número de formatos e aplicações. 

Polígono: Coordenadas de referência que delineiam uma área e que é composta de 
um grupo de células definindo o interior. 
Ordem de Vazão: Um número representativo da posição de um tributário em relação 
ao rio e sua rede de afluentes. Primeiramente temos os veios d’água como os 
tributários que formam a nascente, ou as cabeceiras do rio. Como os tributários da 
mesma ordem de vazão convergem, a ordem de vazão do tributário resultante é 
acrescida de uma ordem.  
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