
CONTABILIDADE AMBIENTAL DA 
PRODUÇÃO 

CONVENCIONAL DE MORANGO  
 



 

• Analisar a produção convencional de morango através da 
contabilidade emergética; 

 

• Comparar com a produção convencional de suco de laranja de 
PEREIRA (2008); 

 

 

 

                                                       X 

 

 

Objetivo 



 

 

• Morango e suco de laranja são produtos 
alimentícios provenientes da atividade 
agrícola. 

 



    Morango 
(Fragaria x ananassa Duch ) 

• Produção: 3,1 milhões ton/ano. 
• Brasil: 37,6 mil toneladas/ano (41,4% em Minas Gerais). 
• Alta rentabilidade da cultura; 
• Ampla aceitação pelo consumidor. 



    Laranja 

• Fruto cítrico; 

• Brasil: 25% da produção mundial; 

• São Paulo: 72% da produção nacional; 

• Mais de 80% da produção converte-se em 
suco (CitrusBR). 

 

• Fruto cítrico; 

• Brasil: 25% da produção mundial; 

• São Paulo: 72% da produção nacional; 

• Mais de 80% da produção converte-se em 
suco (CitrusBR). 

 



    Metodologia 
• Emergia: é a quantidade de energia solar obtida direta 

ou indiretamente e utilizada na produção de um produto 
ou serviço, seja ela na forma de energia ou matéria, 
trabalho humano ou da natureza (Odum, 1996). 
Contabiliza os fluxos provenientes do meio ambiente e da 
economia com uma base comum - o joule de emergia 
solar (seJ). 

• Considera recursos utilizados antes e durante a operação 
de um serviço ou produto. 
 

• Transformidade (seJ/J): quantidade de emergia 
necessária para obter-se um joule de um produto, 
processo ou serviço.  
 

 

 

 



Resultados e Discussões 

 



Indicadores 
EYR  (Rendimento em emergia)  

 

• É o quociente da emergia total do sistema pela entrada dos fluxos 
de emergia provenientes da economia. Quanto maior o valor deste 
indicador melhor será seu desempenho, ou o ganho em energia 
primária disponibilizada para a economia que consumirá o produto. 
Se o valor de EYR for próximo a um, o sistema consome tanta 
emergia quanto a que disponibiliza à economia.  

 

 



• EIR (Investimento em emergia ) 

 
• Indica quão econômico é o processo ao usar os investimentos da 

economia em comparação com as alternativas. Para ser econômico, 
o processo deve ter um valor similar ao valor médio das atividades 
da região. Baixa demanda econômica significa maior 
competitividade .Logo, quanto menor o valor deste indicador 
melhor será o investimento em emergia.  

 



• ELR (Razão de carga ambiental) 

 
• Avalia a pressão causada ao ecossistema pelo sistema em estudo. 

Índices mais altos indicam maior pressão do sistema econômico no 
meio ambiente natural, ou seja, quanto menor o valor deste 
indicador, menor o estresse imposto ao ambiente (Brown & Ulgiati, 

2002).  

 



• ESI (Índice de sustentabilidade) 
 

 

• Indica se os impactos ambientais de um sistema podem absorvidos 
pelo mesmo (Brown e Ulgiati, 2004). Quanto maior o valor deste 
indicador, melhor será o índice de sustentabilidade. 

 

 



• %R (Percentual de recursos renováveis) 

 
• Quanto maior o valor, maior será o percentual de recursos renováveis. 

Considerando-se a longo prazo, sistemas com maiores índices de 
renovabilidade têm maiores chances de sobrevivência.  

 

 

 

 



• EUV (Emergia por Unidade) 

 
• Representa o investimento de recursos necessários para a produção 

unitária do produto estudado. Assim quanto menor for este valor, mais 

viável será a produção. 

 

 



Considerações 

• De acordo com os indicadores a produção de 
morango é mais eficiente do que a de suco de 
laranja na utilização de recursos. 

• Um estudo proporia seria a substituição da 
adubação química por adubação orgânica para 
verificar se os indicadores apresentam melhor 
performance. 



• Obrigada! 
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