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RESUMO 

 
 

 A contabilidade ambiental em emergia é uma proposta que tem como finalidade 
avaliar os recursos empregados na produção de um produto ou serviço, integrando 
produção econômica e serviços gratuitos do meio ambiente e analisando questões de 
políticas públicas e gestão ambiental. Surgiu na década de 70 e foi deflagrada na 
década de 80 como forma de entender o comportamento dos sistemas. Trata-se de 
uma proposta inovadora, que se fundamenta na experiência e na observação, tendo, 
portanto, a necessidade de se averiguarem seus conceitos de forma consistente e 
profunda. A importância do método de avaliação está em poder explicar e interpretar 
os efeitos de fluxo de material e energia, em todas as escalas de sistemas humanos 
e da natureza. Sem essa verificação, o método se torna vulnerável e alvo de 
contestações, não conferindo às suas pesquisas a devida importância. Nesse sentido, 
o objetivo do presente estudo norteou-se em verificar três premissas da contabilidade 
ambiental em emergia, encontradas na literatura: (a) há uma relação linear do fluxo 
de energia com a transformidade, evidenciando uma hierarquia de energia; (b) os 
valores das transformidades oscilam entre valores mínimos e valores máximos e, 
assim, podem ser apresentados e estudados a partir de distribuições estatísticas; (c) 
a metodologia em emergia é robusta e pode ser avaliada empregando o diagrama 
ternário em emergia. A verificação das premissas foi feita por meio da utilização da 
análise de dados da literatura, de técnicas de inferência estatística e do diagrama 
ternário. Os resultados mostraram, de forma clara, que há uma hierarquia de energia 
a partir da relação do fluxo de energia como uma função da transformidade solar. Além 
disso, a relação é robusta, pois o estudo mostrou que as distribuições das 
transformidades não apresentam variações significativas com a inclusão de novos 
valores. Também, foi sugerida uma equação para avaliar a robustez da metodologia, 
sendo que os resultados apontaram para a sua existência, pois os recursos que 
direcionam um determinado sistema de produção são basicamente os mesmos para 
cada categoria. Assim, os resultados revelaram que as premissas estão atreladas 
umas às outras e corroboram a teoria da emergia por meio de testes robustos. 
 
 
Palavras-chave: Hierarquia de energia; transformidade; diagrama ternário em 
emergia; índice de robustez. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

Emergy environmental accounting is a proposition that aims to evaluate the use 
of resources in the production of a good or a service, by integrating economic 
production and free environmental services and analyzing public policies and 
environmental management. The method was developed in the 1970’s and first used 
in the 1980’s as a means to understanding systems behavior. It is an innovative 
proposal based upon experience and observation, which renders it necessary to check 
its concepts consistently and deeply. The importance of the evaluation method lies in 
the ability to interpret and explain the effects from materials and energy flows in all 
scales of human and nature systems. Without such verification, the method may 
become vulnerable and subject to contestations, not giving its research the due 
importance. In this sense, the aim of this present study is to verify three emergy 
accounting assumptions found in literature: (a) that there is a linear relationship 
between energy flow and transformity, evincing the existence of an energy hierarchy; 
(b) that transformity values oscillate between minimum and maximum values, and thus 
can be presented and studied from statistic distributions; (c) that the emergy method 
is robust and can be assessed by applying the emergy ternary diagram. Assessment 
of the assumptions was carried out by means of literature data analysis, statistical 
inference techniques, and the emergy ternary diagram. Results clearly evince the 
existence of an energy hierarchy, from the relation of energy flows as a function of the 
solar transformity.  Moreover, such relationship has proven to be robust, as the study 
shows that transformity distributions did not fare significant variations with the inclusion 
of new values. Also, an equation was proposed for the assessment of the robustness 
of the method, with positive results, since the drivers of a given production system are, 
basically, the same for every category. Thus, results show that the assumptions are 
linked to one another, corroborating to the emergy theory by means of robust tests. 
 
 
Key-words: Energy hierarchy; transformity; emergy ternary diagram; robustness index. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Emergia solar é definida como a energia solar disponível utilizada direta e 

indiretamente para produzir um produto ou serviço. Possui um conceito básico, porém 

com implicações potencialmente profundas.  

A contabilidade ambiental em emergia, apresentada como forma de entender o 

comportamento de sistemas auto-organizados, avaliando bens e serviços ambientais 

e analisando juntamente os sistemas ambientais e econômicos (Hau e Bakshi, 2004), 

é uma proposta criativa e original, baseada na experiência a partir da observação.  

O desenvolvimento da base teórica e conceitual de emergia teve início na 

década de 70, quando Howard T. Odum introduziu o princípio de hierarquia de 

energia, que afirma que a qualidade de energia é medida pela energia utilizada nas 

transformações de um tipo de energia para outro. No fim da mesma década, Odum 

começou a usar o termo energia incorporada, para se referir a diferenças de qualidade 

de energia, e uma razão chamada fator de qualidade, utilizada para transformar 

calorias (ou Joules) de um tipo de energia necessária em outro tipo. O termo energia 

incorporada foi substituído por emergia em 1983, por sugestão de David Scienceman. 

A razão de transformação ou fator de qualidade deu lugar à palavra transformidade 

quase ao mesmo tempo (Brown e Ulgiati, 2004).  

Odum concentrou esforços no estudo da emergia e, como toda ideia inovadora, 

encontrou opositores, tanto à teoria quanto a suas medidas. As principais divergências 

relacionadas à teoria se referem a: economistas que não consideram a contribuição 

da natureza nos processos produtivos para benefício público; humanistas que 

duvidam da existência de limites físicos; pesquisadores que acreditam que nenhuma 

medida pode representar tudo; cientistas e engenheiros que não aceitam o princípio 

de hierarquia de energia; ecologistas de pequena escala que não acolhem o conceito 

de auto-organização em escalas maiores, entre outros. Ao mesmo tempo em que a 

teoria é aceita por alguns profissionais, existe também a discordância dos conceitos 

com a alegação de que não só eles não estão embasados em estudos de casos 

suficientes, bem como não são acompanhados por limites de confiança estatística 

(Odum, 1996, p. 275-278).  

De fato, toda a apresentação da teoria em emergia foi feita de forma textual e 

empírica, sem nenhuma comprovação científica. Provavelmente por esse motivo, 

tenham surgido resistências e críticas das mais diversas, principalmente relacionadas 
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ao entendimento equivocado do conceito (Cleveland, 1992; Cleveland et al., 2000; 

Hau e Bakshi, 2004; Ingwersen, 2010; Li et al., 2011; Mansson e McGlade, 1993; 

Pereira e Ortega, 2012; Sciubba, 2010). No entanto, as críticas à teoria não 

consideram o real objetivo da contabilidade ambiental em emergia, que é fornecer 

informações complementares, a partir de um ponto de vista diferente, de modo a 

beneficiar, principalmente, as políticas públicas (Bastianoni et al., 2009; Coscieme et 

al., 2014; Cleveland et al., 2000; Hau e Bakshi, 2004; Pulselli et al., 2015; Sciubba, 

2010).  

O método utiliza a energia disponível, tanto em termos de qualidade como de 

quantidade, para medir o uso e indicar a configuração de recursos em um processo 

de produção. É aplicado para avaliar a hierarquia de energia, a eficiência na utilização 

de recursos, a saúde e a resiliência dos sistemas (Chen et al., 2014; Su et al., 2009). 

Assim, a verificação científica das premissas da emergia é necessária, pois a 

importância do método de avaliação em emergia está em poder explicar e interpretar 

efeitos de fluxo de material e energia, em todas as escalas de sistemas humanos e 

da natureza. Sem essa verificação, o método se torna vulnerável e alvo de 

contestações, não conferindo às suas pesquisas a devida importância. 

De qualquer forma, a contabilidade ambiental em emergia continua a se 

desenvolver, e o número de analistas de emergia se expande, à medida que surgem 

aplicações da metodologia, apresentando, assim, questões conceituais e teóricas 

atualizadas (Brown e Ulgiati, 2016). O amadurecimento do método está resultando em 

definições conceituais, nomenclaturas mais rigorosas e um refinamento dos métodos 

de cálculo das transformidades (Brown et al., 2016). O número de publicações 

relacionadas à emergia tem crescido conforme as pesquisas na área são realizadas. 

Até o ano 2000, havia 70 artigos publicados sobre emergia; em 2016, o número de 

publicações aumentou para 770 (Anexo 1). 

Dessa forma, ideias iniciais apresentadas na literatura, racionalmente 

organizadas, podem ser verificadas e podem corroborar ou não a teoria do método 

em emergia. Algumas dessas ideias são apontadas a seguir: 

 

Premissa 1: 

Energy flows of the universe are organized in an energy transformation 

hierarchy. The position in the energy hierarchy is measured with transformities (Odum, 

1996, p. 16). 
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Os fluxos de energia do universo são organizados em uma hierarquia de 

transformação de energia. A posição na hierarquia de energia é medida com 

transformidades (Odum, 1996, p. 16). 

The solar transformities increase from left to right, marking the position in the 

energy hierarchy series (Brown et al., 1995), while the quantity of energy flow 

decreases (Odum, 1996, p. 27). 

As transformidades solares aumentam da esquerda para a direita, marcando a 

posição na série da hierarquia de energia (Brown et al., 1995), enquanto a quantidade 

de fluxo de energia diminui (Odum, 1996, p. 27). 

The two variables, energy and solar transformity, are the coordinates of the 

graph. (...) This plot represents power spectra in a generalized way, using data for any 

field of science or society. (...) The same graph may be on double logarithmic 

coordinates (Odum, 1996, p. 27).  

As duas variáveis, energia e transformidade solar, são as coordenadas do 

gráfico. (...) Esse gráfico representa os espectros de energia de uma forma 

generalizada, usando dados de qualquer campo da ciência ou da sociedade. (...) O 

mesmo gráfico pode estar em duplas coordenadas logarítmicas (Odum, 1996, p. 27). 

De acordo com as afirmações acima, qual a relação existente entre o fluxo de 

energia e a transformidade, capaz de evidenciar a hierarquia de transformação de 

energia proposta por Odum? 

 

Premissa 2: 

No doubt there is an ultimate thermodynamic lower limit to the transformity for 

each kind of energy (Brown et al., 1995). 

Sem dúvida, existe um limite inferior termodinâmico de transformidade para 

cada tipo de energia (Brown et al., 1995). 

In fact, it is quite well known that there is no single transformity for most 

commodities, but a range of transformities. There is probably a lower limit, below which 

the commodity cannot be made, and there is some upper limit (although in theory, one 

could make corn, for instance, with an infinite amount of wasted fuel and thus have an 

infinitely high transformity) (Brown e McClanahan, 1996). 

De fato, é bem conhecido que não há uma transformidade única para a maioria 

dos produtos, mas uma série de transformidades. Há provavelmente um limite inferior, 

abaixo do qual o produto não pode ser feito, e há algum limite superior (embora, 
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teoricamente, se pudesse fazer o milho, por exemplo, com uma quantidade infinita de 

combustível desperdiçado e, assim, ter uma transformidade infinitamente alta) (Brown 

e McClanahan, 1996). 

Como podem ser representados os valores das transformidades, encontrados 

na literatura, que oscilam entre valores mínimos e valores máximos? 

 

Premissa 3: 

Emergy accounting is presented as a method able to environmentally 

characterize production systems in a robust way, even with variations in analyst’s 

criteria and data nature or origin (Giannetti et al., 2013). 

A contabilidade em emergia é apresentada como um método capaz de 

caracterizar ambientalmente os sistemas de produção de uma forma robusta, mesmo 

com variações nos critérios do analista e natureza ou origem dos dados (Giannetti et 

al., 2013).  

The ternary diagram appears as an interesting graphical tool to determine 

finding and checking robustness of emergy accounting (Giannetti et al., 2013). 

O diagrama ternário aparece como uma ferramenta gráfica interessante para 

encontrar e verificar a robustez da contabilidade em emergia (Giannetti et al., 2013). 

Afinal, a metodologia em emergia é robusta? De que forma essa robustez pode 

ser avaliada? 

 

A verificação das três premissas foi realizada com base nos valores coletados 

da literatura a partir de técnicas de inferência estatística, da distribuição de frequência 

e probabilidade e do diagrama ternário para análise dos dados. 

Além de buscar respostas para as questões formuladas acima, este estudo 

trouxe implicações para a metodologia. Uma delas é a percepção de lacunas 

existentes na literatura com relação às pesquisas publicadas. Existem áreas que 

possuem análises suficientes que permitem a verificação das mesmas, e existem 

áreas que não possuem ou possuem um número muito reduzido de estudos 

realizados, tornando qualquer tipo de avaliação duvidosa. Portanto, o presente estudo 

se mostra como um direcionador de pesquisa e pode indicar em que área as futuras 

análises devem estar concentradas.  

O estudo ainda permite que novos valores de fluxo de energia e transformidade 

sejam obtidos por meio de interpolação, sem a necessidade de que sejam feitas novas 
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pesquisas para se obtê-los. De acordo com Odum (1996), é possível obter 

transformidades a partir de distribuições se a linha base da entrada de emergia para 

a série é conhecida e, também, a partir do gráfico do fluxo de energia como uma 

função da transformidade solar. 

 

1.1  Objetivo geral 
 

Apresenta-se como objetivo principal da tese verificar três premissas da 

contabilidade ambiental em emergia, encontradas na literatura: (a) há uma relação 

linear do fluxo de energia com a transformidade solar evidenciando uma hierarquia de 

energia; (b) os valores das transformidades oscilam entre valores mínimos e valores 

máximos e, portanto, podem ser apresentados e estudados a partir de distribuições 

estatísticas; (c) a metodologia em emergia é robusta e pode ser avaliada empregando 

o diagrama ternário. 

 

1.2 Objetivos específicos 
 

a) Extrair informações estatísticas a partir da análise dos dados coletados da 

literatura.  

b) Avaliar a relação existente entre as variáveis energia e transformidade. 

c) Examinar como os valores das transformidades se distribuem entre seus valores 

mínimos e máximos. 

d) Desenvolver um procedimento capaz de mensurar a robustez dos dados 

coletados da literatura. 

e) Avaliar a robustez da contabilidade ambiental em emergia.  

 

1.3 Estrutura do trabalho 
 

Este trabalho está delineado da seguinte forma:  

O primeiro capítulo faz uma introdução ao assunto que está sendo trabalhado 

ao longo da tese, apresenta as premissas, a justificativa da pesquisa, o objetivo geral 

e os objetivos específicos que criam condições para se alcançar o objetivo geral. 

O segundo capítulo trata da revisão bibliográfica, onde são apresentados e 

discutidos os principais conceitos necessários para a realização da pesquisa e que, 

posteriormente, são usados nas discussões dos resultados, a fim de dar um 
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embasamento teórico às mesmas. Os conceitos abordados no segundo capítulo 

fazem parte do objetivo geral e são indispensáveis para se obter um posicionamento 

das pesquisas sobre o tema, sobre suas lacunas e sobre a contribuição da presente 

investigação para o desenvolvimento do conhecimento. 

O terceiro capítulo descreve os métodos adotados para a execução da 

pesquisa, explicando opção pela metodologia utilizada, delineamento do estudo, 

amostragem, procedimentos para a coleta de dados e plano para a análise de 

resultados. 

O quarto capítulo discute os resultados obtidos no estudo e se divide em três 

partes: a primeira parte contém uma abordagem sobre a hierarquia de energia, 

mostrando e analisando a relação existente entre as variáveis, energia e 

transformidade, a partir da análise de regressão linear simples; a parte seguinte trata 

da distribuição estatística das transformidades, apresentando a forma como elas se 

distribuem, examinando e discutindo os resultados; e, finalizando, a terceira parte 

apresenta um procedimento para mensurar a robustez dos dados da literatura e a 

avalia a partir da aplicação ao diagrama ternário em emergia, permitindo, também, 

que se faça uma avaliação da robustez da metodologia 

O último capítulo traz as conclusões sobre o estudo desenvolvido e apresenta 

propostas para estudos futuros. Além disso, mostra as implicações que o estudo 

trouxe para a metodologia em emergia e as limitações que restringiram a pesquisa, 

como as lacunas de dados existentes na literatura que não permitiram um estudo mais 

abrangente. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A busca por medidas de valores a partir de procedimentos que envolvem uma 

grande variedade de grandezas tem uma longa história (Odum, 1996, p. 260). Medir 

significa comparar uma quantidade de uma grandeza física com outra de mesma 

natureza, tomando uma delas como um padrão pré-definido (JCGM 100, 2008). 

Qualquer medida pode ser definida por três critérios: magnitude, dimensão e 

incerteza. É importante notar que não faz sentido falar da magnitude de uma medida 

sem sua unidade, pois seria uma informação sem valor científico. Do mesmo modo, 

não se podem executar operações com medidas de grandezas distintas (Lyons, 

1992). 

A contabilidade ambiental em emergia é capaz de identificar e mensurar todas 

as entradas de um sistema, pois transforma unidades distintas de recursos em uma 

mesma unidade – o Joule de emergia solar ou emjoule solar (Odum, 1996; Patrizi et 

al., 2014). O método leva em conta aspectos do uso de energia que não são 

considerados em outros métodos de avaliação, tais como recursos naturais, trabalho 

e serviços do ecossistema (Wang et al., 2014a). Uma vez que entradas e saídas são 

exibidas em uma mesma unidade de medida, elas podem ser comparadas (Brown e 

Ulgiati, 2002; Wang et al., 2014a).  

Emergia é definida como a energia solar disponível utilizada direta e 

indiretamente nas transformações necessárias para produzir um produto ou serviço 

(Odum, 1996).  

A razão da emergia total utilizada em um processo de produção pela energia 

do produto resulta em um coeficiente de transformação, chamado transformidade, 

cuja dimensão é sej/J (Brown e Ulgiati, 2002). Portanto, a transformidade se refere à 

emergia exigida para se obter um Joule de um produto ou serviço (Odum, 1988, 1996).  

O Valor Unitário de Emergia (UEV em inglês, Unit Emergy Values), calculado 

com base na emergia necessária para gerar uma unidade de saída, é o indicador mais 

simples capaz de medir a intensidade de emergia (Brown et al., 2012). A 

transformidade (sej/J) é um tipo de UEV, assim como a emergia por unidade de massa 

gerada na produção (sej/g), a emergia por unidade de produto econômico (sej/$) e a 

emergia por unidade de trabalho diretamente utilizada no processo (sej/h ou sej/$) 

(Brown e Ulgiati, 2004).  
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Quando um produto é fabricado, vários recursos são necessários para a 

produção. Essas entradas (recursos) podem ser declaradas em qualquer unidade de 

medida (J, kcal, g, m, h, $...). Quando os valores das entradas são multiplicados pelo 

UEV (sej/unidade), obtêm-se valores em uma unidade de medida comum, a emergia 

(sej). A soma das emergias das entradas resulta na emergia total do produto.  

A Figura 1 apresenta um diagrama básico de um sistema de produção, 

destacando as entradas do processo que geram o produto final. Os diagramas de 

sistemas de energia são amplamente utilizados na contabilidade ambiental em 

emergia. Alguns símbolos utilizados por Odum na elaboração desses diagramas são 

apresentados no Apêndice A. 

 
 

Figura 1. Diagrama de energia de um sistema de produção.  
 Adaptado de Odum, 1996. 
 

Como mostra a Figura 1, os fluxos de entrada necessários para manter um 

sistema de produção são divididos em duas categorias de recursos: recursos da 

natureza (I), compostos de: recursos locais renováveis (R) e recursos locais não 

renováveis (N), e os recursos provenientes da economia (F), compostos por recursos 

pagos – materiais (M) e os serviços humanos (S). Os recursos R e os recursos N são 

fornecidos pelo meio ambiente e são gratuitos (não possuem valor de mercado). Os 

fluxos R têm capacidade de renovação temporal e espacial igual ou mais rápida do 

que seu ciclo de consumo. Exemplos de fluxos R incluem radiação solar, vento, chuva 

e assim por diante. O ciclo de consumo dos fluxos N excede seu ciclo de renovação. 

Exemplos de fluxos N incluem solo, madeira, recursos minerais e assim por diante. 

Os recursos F são fornecidos pelo sistema econômico e pelos recursos de outras 



21 
 

regiões fora dos limites do sistema em estudo. Exemplos de fluxos F incluem 

combustíveis, fertilizantes, serviços e assim por diante (Odum, 1996). 

Os fluxos de recursos permitem o cálculo de diferentes indicadores que podem 

ajudar a analisar ou monitorar um sistema de produção. Os principais indicadores 

estão listados no Apêndice B, e informações completas sobre eles são encontradas 

em Odum (1996). 

 

2.1 Hierarquia de energia 
 

O termo hierarquia, como é aplicado a sistemas complexos1, não se refere a 

uma estrutura de autoridade vertical, como nas organizações humanas, mas a uma 

ordenação parcial, mais semelhante a uma árvore do que a um degrau, que se 

acredita ser comum a qualquer sistema complexo. Em termos gerais, uma hierarquia 

é uma coleção de partes com relações assimétricas ordenadas dentro de um todo (Ahl 

e Allen, 1996; Nunes-Neto e El-Hani, 2012). Dessa forma, hierarquia significa que 

muitas unidades de um nível contribuem para algumas unidades de um nível mais 

elevado, com controles de retroalimentação para os níveis inferiores.  

De acordo com a Segunda Lei da Termodinâmica, qualquer transformação de 

energia usa muitas calorias de energia disponível de um tipo para gerar algumas 

calorias de energia disponível de outro tipo. Assim, as transformações formam uma 

hierarquia de energia (Odum e Odum, 2001, p. 66; Brown et al., 2004). Em outras 

palavras, a energia de qualidade inferior (por exemplo, luz solar) é transformada em 

energia de qualidade mais elevada (por exemplo, serviços humanos) em menor 

quantidade, porque parte da energia é degradada durante o processo de 

transformação (Huang e Odum, 1991). 

Odum utilizou o conceito de hierarquia de energia como um meio de explicar o 

trabalho da natureza e da sociedade que resulta em transformações de energia 

(Brown e Ulgiati, 2004). Portanto, como apresentado na Figura 2, todos os sistemas 

estariam interligados em redes de fluxos de energia (Hau e Bakshi, 2004; Brown e 

Ulgiati, 2004). Quanto mais passos de transformação de energia existirem, maior a 

qualidade e maior a quantidade de energia solar necessária para produzir uma caloria 

do tipo seguinte (Odum, 1983, p. 15).  

                                                           
1 Sistema complexo é um conjunto de unidades que interagem entre si e que exibem propriedades 
coletivas emergentes, como a capacidade de auto-organização (Bar-Yam e Minai, 2006).  
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Figura 2. Rede de energia, incluindo transformações e feedback.  
 Loops de controle se referem às ações constantes e repetitivas em que a energia resultante 

é capaz de se amplificar para ajudar no processo anterior. 
 Fonte: Brown et al., 2004. 

 

O princípio da hierarquia de energia afirma que a qualidade de energia é 

medida pela quantidade de energia de um tipo utilizada nas transformações para o 

próximo tipo (Brown e Ulgiati, 2004). Assim, a cada etapa, parte da energia é utilizada 

na transformação, mas apenas uma pequena quantidade é transformada em energia 

de maior qualidade, mais concentrada e capaz de realizar ações especiais quando 

realimentada (Patten, 1992). 

A rede de energia, da Figura 2, pode ser apresentada de forma simples, 

agregada em uma série linear (Figura 3), onde o fluxo de energia que vem da 

esquerda é constante e se conserva por meio das transformações em direção à direita. 

A energia disponível diminui a cada passo de transformação da esquerda para a 

direita, mas a qualidade de energia aumenta (Odum, 1996, p. 24).  

Dessa forma, mesmo que a energia se disperse em cada etapa de 

transformação, o sistema é beneficiado, pois a unidade seguinte desenvolve fluxos 

com ações de feedback de ação amplificadora de energia que se torna tão grande ou 

maior que a energia usada no desenvolvimento do feedback (Odum, 1983, p. 269-

270). 

O desenvolvimento do conceito de emergia e sua base teórica não podem estar 

separados do desenvolvimento do conceito de qualidade de energia. Odum 

considerava que formas diferentes de energia possuíam qualidades diferentes, isto é, 

não tinham a mesma capacidade de realizar trabalho, sendo necessárias correções 

de qualidade para que se pudessem comparar diferentes formas de energia com 

relação à diferença na capacidade de realizar o trabalho (Brown e Ulgiati, 2004). 

Portanto, para que diferentes formas de energia fossem adicionadas a um sistema, 
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primeiro era necessário convertê-las em uma medida comum considerando tanto sua 

quantidade quanto sua qualidade. O reconhecimento das diferenças em qualidade foi 

essencial para o desenvolvimento da metodologia em emergia. 

 

 
Figura 3. Rede de energia agregada em uma série linear.  
 Fonte: Brown e Ulgiati, 2004. 

 

Em uma hierarquia de transformação de energia, a transformidade é usada 

para converter fluxos de unidades e qualidades diferentes em uma base comum 

(Huang e Odum, 1991; Odum, 1988, 1996). Quanto maior a transformidade, maior a 

qualidade de energia, indicando a posição do sistema na hierarquia de um fluxo ou de 

um armazenamento (Huang e Odum, 1991; Ulgiati et al., 1994). 

Nos diagramas de sistemas de energia, apresentados por Odum em diversos 

de seus trabalhos, sistemas que ocupam pequeno território e possuem tempo de 

reposição rápido e baixa transformidade (qualidade de energia) são colocados à 

esquerda. À direita, são posicionados os sistemas mais elaborados, que têm tempo 

de reposição lento, ocupam grande território e possuem alta transformidade (Odum, 

1996, p. 24). A Figura 4 correlaciona espaço e tempo, conforme são apresentados em 

um diagrama de sistemas. 

Existem alguns fatores que contribuem para a formação de hierarquias de 

energia: (1) nenhum processo é 100% eficiente na sua transformação de energia; (2) 

processos do sistema têm a potência maximizada quando formas de energia 

abundantes interagem com formas de energia de pequena quantidade, mas com 

grande capacidade de feedback; (3) produtos de processos em sistemas 

autossuficientes possuem capacidade potencial para amplificar o fluxo de entrada de 

outras formas de energia de maior quantidade (Tilley, 2004). 
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Figura 4. Janela de tomada de decisão ambiental. 
 Fonte: Odum, 1996, p. 3. 

 

Como os sistemas de fluxos de energia desenvolvem redes hierárquicas, fluxos 

maiores de energia de baixa qualidade são transformados e suportam fluxos menores 

de qualidade superior. Essas distribuições de energia podem ser apresentadas em 

gráficos, chamados espectros de energia, nos quais a quantidade do fluxo de energia 

é traçada como uma função da qualidade de energia (Odum, 1983, p. 269). O gráfico 

do fluxo de energia versus transformidade é uma forma geral de simular a hierarquia 

de energia e, algumas vezes, é chamado diagrama quantidade-qualidade de energia 

e pode ser representado em duplas coordenadas logarítmicas (Figura 5). O gráfico 

mostra que, enquanto a transformidade solar aumenta com sucessivas 

transformações, a quantidade do fluxo de energia diminui (Odum, 1996, p. 27). Além 

disso, os gráficos logarítmicos de quantidade de energia como uma função de várias 

medidas da posição hierárquica permitem que transformidades possam ser 

determinadas (Odum, 1996, p. 30).  

Para a maioria das comparações gerais de sistemas, a quantidade de fluxo de 

energia pode ser traçada como uma função da razão de transformação de energia em 

unidades de uma forma comum de energia no eixo x. O eixo y também indica a energia 

total por intervalo de qualidade de energia, o qual é uma área sob a curva daquele 

intervalo. Se as coordenadas são, ambas, traçadas em escalas logarítmicas, a linha 

projetada é uma reta (Odum, 1983, p. 269).  
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Figura 5. Coordenadas logarítmicas do fluxo de energia disponível para quatro etapas de transformação 

da hierarquia de energia em função da transformidade solar. 
 Fonte: Odum, 1996. 

 

 Sendo assim, de acordo com Odum, há evidência de que todas as 

transformações de energia podem ser organizadas em uma série ordenada para 

formar uma hierarquia de energia e a posição de qualquer coisa nessa hierarquia de 

energia é medida com transformidades (Odum, 1988, 1996; Odum et al., 2000).  

Com o conceito de qualidade de energia, Odum introduziu de forma real e 

efetiva um novo conceito de qualidade à ciência, a partir da análise da qualidade 

associada e veiculada por qualquer forma de energia (Giannantoni, 2004). No entanto, 

a teoria da emergia é rejeitada por muitos investigadores, que não aceitam as 

correções de qualidade e não admitem que as diversas formas de energia possuem 

qualidades diferentes na sua capacidade de realizar trabalho. Outros autores apontam 

inconsistências na metodologia e fazem sugestões como forma de contribuir para o 

seu aprimoramento.  

Mansson e McGlade (1993) apontaram uma simplificação excessiva de 

processos de transformação. Realmente, Odum mostra, em seus estudos e exemplos, 

apenas os fluxos quantitativamente significativos e que interferem em um determinado 

sistema.  

Sciubba (2010) argumenta que a análise de emergia não contém qualquer 

característica consistente com a Segunda Lei da Termodinâminca e que praticantes 

de emergia deveriam utilizar a contabilidade em emergia cuidadosamente separada 

da exergia, pois ambas usam diferentes métodos e métricas e fornecem valores 
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distintos, mesmo para indicadores aparentemente semelhantes. No entanto, afirma 

que a emergia é naturalmente um método de energia legítimo e se aplica como uma 

ferramenta de comparação entre diferentes alternativas para fornecer indicações úteis 

sobre o processo de formação de custo ambiental.  

Cleveland et al. (2000) mencionaram aspectos de uso da metodologia em 

emergia que reduzem sua utilidade como um método para agregar fluxos de energia 

e materiais, não deixando de ressaltar a importância da contribuição de Odum na 

idealização de conceitos-chave para a análise de sustentabilidade e a identificação, 

mensuração e agregação de fluxos de energia e materiais à economia.  

Hau e Bakshi (2004) discutem características e críticas relacionadas à análise 

em emergia, identificando e esclarecendo alguns equívocos a fim de que o método 

seja utilizado de forma abrangente, principalmente, em conjunto com outras 

metodologias.  

Cleveland (1992) diz que existem problemas conceituais e de cálculo com a 

análise em emergia que tornam as transformidades indicadores incompletos de 

qualidade, considerando a aplicação de escalas temporal, espacial e técnica de forma 

mal definida. Assim, as técnicas não estão suficientemente desenvolvidas para 

suportar o teste de autoconsistência, integridade ou coerência, e as transformidades 

não podem ser usadas para medir a qualidade da energia. Por isso, economistas 

utilizam métodos alternativos para avaliar a qualidade de energia.  

Ingwersen (2010) fez uma tentativa de descrever a incerteza e a variabilidade 

nos fatores de modelos para as UEVs avaliadas, recomendando que fontes de 

incerteza sejam investigadas e quantificadas antes de serem propagadas em estudos 

futuros.  

Pereira e Ortega (2012) apontam os pontos fortes da contabilidade em emergia, 

principalmente a consideração de que as contribuições da natureza e da economia 

humana são estimadas para conhecer a importância relativa de cada recurso. E 

ressaltam os pontos fracos, alegando que não há padrões claros para os 

procedimentos de cálculo, principalmente os relacionados ao que é considerado como 

recursos externos do sistema.  

Assim, mostram que a definição de energia diverge entre os estudos, o que 

provavelmente explica algumas das discussões entre diferentes abordagens. 
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2.2 Distribuição de transformidades 
 

A contabilidade em emergia mede a qualidade de um determinado tipo de 

energia por meio da sua transformidade. A transformidade, por sua vez, é a 

quantidade de energia necessária para produzir uma unidade de outro tipo de energia. 

Para se ter em conta a diferença de qualidade entre as diferentes energias em um 

sistema, todas as entradas de energia são medidas em emjoules solares (sej) 

(Cleveland, 1992). Assim, a transformidade é um custo de energia, o inverso de uma 

eficiência, pois é uma medida de quantos recursos são necessários para produzir um 

Joule de alguma coisa (Sciubba, 2010). Quanto mais baixa for a transformidade, mais 

eficiente a conversão (Odum et al., 2000). Assim resulta, a partir da Segunda Lei da 

Termodinâmica, que deve existir uma transformidade mínima, consistente com 

operações de potência máxima (Brown et al., 1995; Odum et al., 2000). 

A transformidade pode ser obtida de diversas formas. Odum (1996) indicou dez 

maneiras diferentes para obtê-la. Quanto mais estudos são feitos, mais 

transformidades são calculadas. No entanto, a fim de evitar o cálculo de emergia de 

recursos de entrada e produtos cada vez que um processo é avaliado, tabelas de 

transformidades a partir de estudos anteriores são utilizadas, simplificando as 

avaliações (Brown e McClanahan, 1996; Brown e Ulgiati, 2002). Nesse caso, quando 

se quer determinar quais processos de energia são mais eficientes para uma saída 

desejada, é conveniente usar a menor transformidade conhecida. Para outros 

propósitos, como quando não se conhece a origem exata de um recurso ou produto 

(Brown e McClanahan, 1996), quando se quer obter uma visão geral a partir de outras 

avaliações (Odum et al., 2000) ou quando a transformidade não é calculada 

separadamente (Brown e Ulgiati, 2002), pode-se usar a média das transformidades 

calculadas em estudos prévios (Brown et al., 1995; Odum et al., 2000). No entanto, 

pesquisadores podem calcular sua própria transformidade se assim o desejarem. 

Dessa forma, não há uma transformidade única para a maioria dos produtos. 

Há, provavelmente, um limite inferior termodinâmico de transformidade para cada tipo 

de energia, abaixo do qual o produto não pode ser produzido (Brown e McClanahan, 

1996; Brown e Ulgiati, 2002). O valor mínimo determina a quantidade limite de 

recursos para que o processo ocorra. Não se sabe como esse valor pode ser 

calculado, mas pode-se usar a menor transformidade existente como uma 

aproximação (Odum et al., 2000). Deve haver, também, um limite superior de 
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transformidade acima do qual o processo não seria praticável, embora se possa 

investir uma quantidade infinita de recursos em um processo e, assim, obter-se uma 

transformidade infinitamente alta (Brown et al., 1995; Brown e McClanahan, 1996; 

Odum, 1996; Brown e Ulgiati, 2002). O valor máximo é determinado pela quantidade 

acima da qual o processo se torna inviável sob o aspecto competitivo, quando 

comparado a outros sistemas de produção que possuem menor custo em emergia. 

Assim, o valor mínimo e máximo da transformidade se deve à condição operacional 

do sistema. 

Transformidades mais altas representam mais trabalho anterior e, assim, 

devem ser usadas para propósitos onde as entradas extras são justificadas. Usos 

inadequados de energia de alta transformidade não são usualmente econômicos, pois 

representam um desperdício de energia, uma vez que requerem mais entradas na sua 

produção e, consequentemente, um custo maior para produzir o mesmo efeito (Brown 

et al., 1995). Todavia, sistemas eficientes não desperdiçam energia, aproveitando, ao 

máximo, seu potencial para realizar trabalho. Desse modo, a transformidade passa a 

ser um fator de qualidade, já que representa a convergência dos processos da biosfera 

necessária para produzir alguma coisa (Brown e Ulgiati, 2002). 

Em processos sob controle humano, um mesmo fluxo de energia ou produto 

pode ser obtido a partir de processos distintos e, por consequência, surgem muitas 

transformidades diferentes, de acordo com tempo específico, localização e 

desenvolvimento tecnológico. O mesmo não é verdade para os sistemas naturais que 

operam sob seleção natural. Nesses sistemas, os processos desenvolvem 

organizações que conseguem o máximo de desempenho, cujo resultado é um valor 

ótimo de transformidade, resultante de um longo período de tentativa e erro para 

atingir o rendimento adequado e eficiência operacional (Ulgiati et al., 1995). 

As transformidades, geralmente, são baseadas em um conjunto de 

considerações e técnicas que precisam de explicação e desenvolvimento 

substancialmente maiores (Cleveland, 1992). Por esse motivo, surgem diversas 

dúvidas e críticas com relação ao seu processo de cálculo. Odum apresentou as 

transformidades como constantes, mas com base nos métodos utilizados para 

calculá-las (Odum e Odum, 1983), elas são claramente dinâmicas. Não está claro o 

quanto os valores das transformidades são sensíveis às escalas temporal e espacial, 

porém sabe-se que são altamente sensíveis a mudanças tecnológicas (Cleveland, 

1992). 
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O uso de transformidades calculadas para processos que estão separados 

espacial e temporalmente parece ter suas limitações e acrescentar incerteza nas 

pesquisas (Brown e McClanahan, 1996). Para alguns sistemas, principalmente 

eletricidade ou combustíveis, várias transformidades foram calculadas em diferentes 

partes do globo e a partir de diversas formas de produção. Muitas vezes, elas são 

utilizadas em estudos, sem se levar em conta o sistema de produção, matéria prima 

ou tecnologia utilizada. Nesses casos, seria melhor que transformidades médias 

fossem usadas, pois a origem exata de um recurso ou produto não é conhecida 

(Brown e McClanahan, 1996; Brown e Ulgiati, 2002). 

Existem problemas citados, com referência ao cálculo e à aplicação das 

transformidades. Tais problemas deveriam considerar as escalas tempo e espaço e a 

tecnologia específica utilizada, mas em vários estudos as escalas e as técnicas de 

análises são aplicadas de maneiras não explicadas (Cleveland, 1992). Às vezes, 

surgem novos valores, devido a diferenças na eficiência de sistemas particulares 

avaliados, a variações e erros nos dados usados, a omissões de contribuições e erros 

nas hipóteses (Brown et al., 1995). Além disso, os resultados da contabilidade em 

emergia podem apresentar incertezas quando algumas das transformidades mais 

básicas são usadas na avaliação de outras transformidades, como, por exemplo: 

possuem diferentes itens de inventário, não consideram a inclusão ou não de trabalho 

e serviço, possuem erros de cálculo na avaliação, são de linhas base diferentes, são 

de produto ou processo impróprio, com local, data e tecnologias diferentes utilizadas 

na geração desse valor; entre outros (Ingwersen, 2010). 

Assim, nota-se que a contabilidade em emergia pode ser melhorada em alguns 

aspectos, criando um bom banco de dados para fatores de conversão (transformidade 

e emergia específica) e definindo procedimentos de cálculo padronizados, cujos 

resultados são facilmente compreendidos (Pereira e Ortega, 2012). Dessa forma, os 

analistas teriam parâmetros para realizar suas pesquisas de forma mais confiável. 

Os dados disponíveis para o cálculo das transformidades são heterogêneos, 

podem conter erros e são desiguais em qualidade. Corrigir uma transformidade 

acarretaria alterações em muitas outras, calculadas a partir da primeira. Odum e seus 

colaboradores solicitaram ajuda financeira às agências de fomento para novos 

cálculos de transformidades, pois acreditavam que isso daria maior crédito à 

contabilidade ambiental em emergia. No entanto, não foram atendidos, possivelmente 
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porque os conceitos eram novos e sua importância ainda não era reconhecida (Odum, 

1996, p. 269). 

Um fator bastante considerado nos cálculos de transformidades é a linha base 

utilizada. As linhas base são importantes, porque fornecem um ponto de referência 

padrão a partir do qual se pode ver o universo. No método de contabilidade em 

emergia, usam-se a geobiosfera e o fluxo anual de energia (energia solar absorvida, 

fluxos geotérmicos e energia da maré absorvida), conduzindo-o como o quadro de 

referência para calcular todos os UEVs (Brown e Ulgiati, 2016). 

Linha base de emergia refere-se ao suporte ambiental anual total para a 

geobiosfera em termos do conceito de emergia e deve incluir todas as três fontes 

fundamentais de energia (isto é, luz solar, exergia das marés e calor geotérmico) 

(Raugei, 2016).  

Desde a sua introdução, a linha base de emergia foi submetida a um processo 

de revisão contínua, o que gerou os seguintes valores: 

9,44 x 1024 sej/ano (Odum, 1996) 

15,83 x 1024 sej/ano (Odum, 2000) 

9,26 x 1024 sej/ano (Campbell, 2000) 

15,20 x 1024 sej/ano (Brown e Ulgiati, 2010) 

1,00 × 1025 ± 1,13 × 1024 sej/ano ou ± 11% (Campbell, 2016) 

12,10 x 1024 sej/ano (Brown e Ulgiati, 2016) 

Apesar da existência de diferentes linhas base, o analista tem a liberdade de 

escolher qual usar, tomando o cuidado de fazer as devidas conversões naquelas 

linhas base diferentes da escolhida. Mesmo com essa variação, os valores calculados 

não apresentam diferenças significativas uns dos outros, provavelmente devido à 

ordem de grandeza. 

Entretanto, com a grande variedade de transformidades existentes, mais 

importante do que conhecer seus valores, é saber como elas se distribuem na rede 

de hierarquia de energia. 

 

2.3 Robustez da metodologia 
 

O ICH (International Conference on Harmonization) (2005) e a U.S. 

Pharmacopeia (2008) definem robustez de um procedimento analítico como uma 

medida de sua capacidade de permanecer inalterada por pequenas, mas propositais, 
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variações nos parâmetros processuais. Fornecem, também, uma indicação de sua 

adequação para o uso normal. 

Em outras palavras, a robustez é a capacidade de um procedimento produzir 

resultados imparciais quando pequenas mudanças nas condições experimentais são 

feitas voluntariamente. Os testes de robustez são importantes porque, às vezes, o 

analista precisa modificar um ou alguns parâmetros de um procedimento, e isso só 

pode ser feito se essas mudanças não afetarem a precisão do método considerando 

os resultados previamente otimizados (Ferreira et al., 2017). 

No entanto, a robustez não é considerada como um parâmetro de validação no 

seu sentido mais amplo porque, normalmente, é investigada durante o 

desenvolvimento e otimização do método. Porém, a avaliação da robustez durante o 

desenvolvimento é útil, pois os parâmetros que afetam o método podem ser facilmente 

identificados quando manipulados para propósitos de seletividade ou otimização 

(Swartz e Krull, 2006). Assim, durante um estudo de robustez, os parâmetros do 

método são variados intencionalmente para verificar como e se os resultados do 

método são afetados. 

As diretrizes do ICH (International Conference on Harmonization) afirmam que 

a avaliação da robustez deve ser considerada durante a fase de desenvolvimento e 

depende do tipo de procedimento em estudo. Deve mostrar a confiabilidade de uma 

análise com respeito a variações deliberadas nos parâmetros do método. 

Se as medições forem aptas a variações nas condições analíticas, estas devem 

ser adequadamente controladas ou uma declaração de prudência deve ser incluída 

no procedimento. Uma consequência da avaliação da robustez deve ser que uma 

série de parâmetros de adequação do sistema é estabelecida para assegurar que a 

validade do procedimento analítico seja mantida sempre que utilizada (U.S.P, 2008). 

Estudos de robustez também são usados para estabelecer parâmetros de 

adequação de um sistema para garantir que a validade de todo o sistema (incluindo o 

instrumento e o método) seja mantida durante a implementação e uso. (Swartz e Krull, 

2006). Dessa forma, o principal objetivo de qualquer estudo de robustez é identificar 

as principais variáveis ou os principais fatores que influenciam o resultado ou a 

resposta, e a representação gráfica é a melhor forma de essas informações serem 

visualizadas.  

Entre os mecanismos existentes para avaliar a robustez, o diagrama ternário 

de emergia (Giannetti et al., 2006; Almeida et al., 2007) é capaz de revelar 
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graficamente a região experimental onde imprecisões introduzidas pelo analista têm 

uma influência considerável sobre os resultados. Dessa forma, ele pode ajudar a 

avaliar a robustez do método quando resultados diferentes são comparados. 

No entanto, as abordagens de contabilidade ambiental são bastante diferentes 

quando comparadas com as práticas de laboratório. Ao executar uma contabilidade 

ambiental, o analista desempenha um papel importante e tem forte influência ao lidar 

com a incerteza resultante de dados incompletos, limitações de precisão de medição 

ou informações disponíveis, extrapolações e interpolações, abordagens de alocação 

e assim por diante (Giannetti et al., 2013). 

Exemplos de variações típicas na contabilidade em emergia são: 

 Disponibilidade de recursos no local. 

 Escolha do analista. 

 Tecnologia utilizada. 

 Escala temporal. 

 Escala espacial. 

Na metodologia em emergia, as entradas do sistema, que determinam o valor 

da emergia e, consequentemente, da transformidade do sistema, informam sobre o 

tipo de recursos utilizados e necessários para a produção. As entradas, que podem 

ser recursos naturais renováveis (R), recursos naturais não renováveis (N) e recursos 

provenientes da economia (F), podem ser representadas a partir do diagrama ternário 

de emergia. 

Essa ferramenta é capaz de representar graficamente as proporções de 

recursos R, N e F utilizadas em um determinado sistema. Dessa forma, possibilita 

examinar a robustez de um grupo de sistemas a partir da proximidade dos pontos 

desenhados em seu interior. Estudos anteriores indicam que a contabilidade em 

emergia é um método capaz de caracterizar ambientalmente os sistemas de produção 

de forma robusta, mesmo com variações nos critérios do analista e na natureza ou 

origem dos dados. No entanto, é necessário que os critérios relacionados à 

contabilidade em emergia sejam normalizados, a fim de evitar decisões subjetivas ou 

não sustentadas dos analistas, que podem prejudicar a reprodução ou comparação 

da análise (Giannetti et al., 2013). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Os dados utilizados na presente pesquisa são provenientes de artigos 

publicados em periódicos com política editorial de qualidade e reconhecidos pela 

comunidade científica; dos cinco fólios sobre emergia (Odum et al., 2000; Odum, 2000; 

Brown e Bardi, 2001; Brandt-Williams, 2002; Kangas, 2002); do livro Environmental 

accounting: emergy and environmental decision making (Odum, 1996); e de duas 

teses (Buranakarn, 1998; Buenfil, 2001). 

Por que coletar dados do livro, dos fólios e das teses? 

 No livro Environmental accounting, Howard T. Odum descreve a base 

teórica, procedimentos de cálculo e aplicações de emergia, usando exemplos 

específicos do mundo real, além de introduzir o conceito de transformidade, gerando 

uma rica base de dados a qual é amplamente utilizada em pesquisas recentes.  

 Os fólios fornecem, de forma organizada, dados e cálculos de 

transformidades obtidos dos relatórios de pesquisa, teses e dissertações que foram 

coletados e tabulados, tornando esses valores acessíveis para a comunidade 

científica. 

 A tese de Buranakarn, intitulada Evaluation of recycling and reuse of building 

materials using the emergy analysis method, refere-se a um estudo que avalia não só 

insumos nos processos de produção de materiais de construção, mas também 

insumos para sistemas de reciclagem desses produtos, tornando-se uma vasta base 

de dados. A tese de Buenfil, Emergy evaluation of water, está relacionada a um estudo 

bastante minucioso sobre a água, que é avaliada em diferentes contextos e escalas 

espaciais, gerando inúmeros valores de transformidades.  

Os valores citados nos fólios e nas teses são muito utilizados em estudos 

posteriores a eles. 

Para o armazenamento e tratamento dos dados da literatura, foram utilizados 

a planilha eletrônica Excel 2016 (Microsoft Corporation), onde os dados foram 

inseridos e organizados para posterior manipulação, e o software estatístico Minitab 

17 (Minitab, Inc), responsável pelos cálculos e elaboração de gráficos. Para a criação 

e aperfeiçoamento das figuras, foi utilizado o Visio 2010 (Microsoft Corporation), o 

acessório Paint (Microsoft Corporation) e o Fireworks 8 (Macromedia/Adobe). 

A Tabela 1 está organizada de modo a apresentar uma descrição resumida de 

cada um dos dados coletados. 
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Tabela 1. Relação dos dados coletados da literatura e sua descrição. 
 Dados Descrição 

1 Fonte Publicação de onde o dado foi extraído. 

2 Item Produto utilizado no estudo. 

3 Linha base Devido ao fato de existirem diferentes linhas base, essa informação foi 
necessária para posterior conversão dos dados para uma mesma linha base, 
a fim de se obterem valores mais precisos. 

4 Unidade Unidade de medida do item (kg, m³, kcal, J, $, etc.). Foram coletados os dados 
com todas essas unidades de medida; no entanto, neste estudo, foram 
utilizados somente os itens com unidade de energia, Joule (J). 

5 Energia  Valor da energia do produto/serviço. 

6 UEV Unit Emergy Value. Em português, valor unitário de emergia. Foram coletados 
os dados com as diversas unidades de medida; no entanto, neste estudo, 
considerou-se somente o fator de conversão transformidade, não se levando 
em consideração os demais UEVs. 

7 Emergia Valor da emergia do produto. 

8 % R Porcentagem de recursos naturais renováveis (R). 

9 % N Porcentagem de recursos naturais não renováveis (N). 

10 % F Porcentagem de recursos provenientes da economia (F). 

 

As etapas realizadas para se alcançarem os objetivos propostos no estudo são 

apresentadas na Figura 6 e descritas detalhadamente a seguir. 

 

 

Figura 6. Etapas realizadas para verificação das premissas da contabilidade ambiental em emergia. 
 

3.1 Coleta e armazenamento dos dados 
 

Foram verificados 693 artigos revisados por pares da base de dados Scopus, 

no período de 1980 a 2016. A palavra chave utilizada na busca foi “emergy” existente 

no resumo, palavras-chave ou título. 50% dos artigos possuíam dados para o estudo, 

e o restante se tratava de discussões relacionadas à teoria, não possuindo dados.  

Inicialmente, os dados coletados da literatura foram armazenados em uma 

planilha do Excel. Muitos dos dados necessários à pesquisa não estavam disponíveis 

de forma direta no artigo; no entanto, a partir da definição de que transformidade é 

igual à razão da emergia pela energia e que emergia é igual à soma das entradas (R, 
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N, F), foi possível calculá-los. O recurso F foi incluído na base de dados da pesquisa 

sem os valores relacionados a serviços. 

Outros dados utilizados foram calculados a partir de informações encontradas 

nas bases de dados de emergia. O conjunto de dados referente ao grupo pessoas – 

manutenção foi um dos casos. Obtiveram-se a emergia e a população de cada um 

dos países do mundo a partir da base de dados do NEAD (National Environmental 

Accounting Database) e do Banco Mundial, respectivamente, e assim foi possível 

calcular a transformidade das pessoas de cada país, conforme descrito no Apêndice 

C (Tabela C1). Outro caso foi referente ao conjunto de dados do grupo informação – 

geológica. Os UEVs dos minerais, na unidade sej/g, foram obtidos do artigo 

Computing the Unit Emergy Value of Crustal Elements, de Matthew J. Cohen, Sharlynn 

Sweeney e Mark T. Brown, publicado no Emergy Synthesis 4 – 2007. Os passos para 

o cálculo da transformidade (conversão de sej/g para sej/J) também estão descritos 

no Apêndice C (Tabela C2). 

Todos os UEVs (Unit Emergy Values) coletados foram ajustados para a linha 

base 15,83 x 1024 sej/ano (Odum et al., 2000) e, consequentemente, a emergia e as 

valores dos recursos utilizados também o foram. 

 

3.2 Tratamento dos dados 
 

A partir dos dados armazenados, desenvolveu-se uma metodologia de 

recuperação, de análise e de tratamento estatístico dos mesmos.  

 

3.2.1 Análise exploratória dos dados (AED) 

 

A coleta de dados da literatura gerou uma planilha com 2900 registros. A 

manipulação simultânea dos dados, a fim de se alcançar algum resultado, tornou-se 

difícil, uma vez que seriam utilizadas diversas técnicas numa perspectiva de tentativa 

e erro. Assim, foi feita uma análise exploratória de dados (AED) com a finalidade de 

examinar os dados previamente à aplicação de qualquer técnica estatística. Essa 

etapa foi fundamental, pois permitiu a familiarização, organização e síntese dos dados 

de forma a obter informações necessárias para responder a questões relacionadas ao 

estudo. Assim sendo, as principais características dos dados, obtidas por meio de 

medidas, foram capazes de apresentar aspectos de interesse que indicaram os 
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próximos passos da pesquisa. No entanto, a AED vai além do uso descritivo da 

estatística, procura olhar de forma mais profunda os dados, sem resumir muito a 

quantidade de informações. 

As variáveis utilizadas no estudo são quantitativas. Assim, foram empregadas 

medidas de posição ou de tendência central para localizar o valor ao redor do qual os 

dados brutos estão distribuídos. 

Média aritmética: uma das medidas utilizadas foi a média aritmética, ainda que 

de forma bastante restrita, visto que ela é muito sensível à inclusão ou exclusão de 

observações ou mesmo a um único valor discrepante (Leys et al., 2013) e, dessa 

forma, podia indicar um resultado não condizente com a realidade dos dados.  

Média harmônica: também foi utilizada a média harmônica, relacionada ao 

cálculo matemático de situações envolvendo grandezas inversamente proporcionais. 

Ela tende fortemente a minimizar o impacto de grandes valores atípicos e agravar o 

impacto dos pequenos (Muniz et al., 2001; Carvalheiro et al., 2001). A média 

harmônica foi útil quando se percebeu a existência de vários valores de 

transformidades para um mesmo item, o que, de certa forma, intensificava a presença 

de outliers. A fim de reduzi-los no conjunto de dados, optou-se por utilizar essa 

medida. Assim, devido ao fato de a média harmônica não sofrer influência de valores 

discrepantes e tender a uma minimização de valores (Mitchell, 2004), foi mais 

adequada para representar os itens repetidos, resumindo-os. 

Mediana: a mediana, outra medida amplamente usada, é de grande 

importância na descrição de conjuntos de dados muito extensos. Ela representa, 

simplesmente, o valor situado ao meio do conjunto de dados quando n é ímpar. 

Quando n é par, utiliza-se a média aritmética dos valores situados nas posições (n/2) 

e (n/2) + 1 do conjunto de dados.  

Se os dados são apresentados por meio do histograma de frequência relativa, 

a mediana divide o conjunto de dados em duas metades de áreas idênticas, não 

necessariamente de mesmo formato (Magalhães e Lima, 2013). Em geral, valores 

extremos não afetam a mediana da mesma forma que afetam a média, uma vez que 

os valores originais do conjunto de dados são usados explicitamente no cálculo da 

média. Consequentemente, se as medidas estão concentradas em um dos extremos 

da distribuição, a média migrará para o extremo correspondente mais do que a 

mediana (Leys et al., 2013). Desse modo, sempre que possível, preferiu-se utilizar a 
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mediana como o valor representativo para um conjunto de dados, por ser uma medida 

mais robusta. 

Os quartis, os valores máximos e os valores mínimos do conjunto de dados 

também foram utilizados, juntamente com a mediana, quando a variação dos dados 

foi representada a partir de gráficos boxplot. 

As medidas de dispersão ou de variabilidade complementaram as medidas de 

posição. Elas indicaram o quanto os dados se apresentam dispersos em torno da 

região central, caracterizando o grau de variação existente em um conjunto de valores 

(Magalhães e Lima, 2013). As medidas utilizadas encontram-se a seguir. 

Amplitude: indica a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de 

dados. Foi utilizada na representação das distribuições estatísticas das 

transformidades e nos boxplots. 

Intervalo interquartil: é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, 

ou seja, Q3 - Q1, utilizado na representação dos dados a partir do boxplot. 

Variância: média dos quadrados das diferenças entre os valores em relação à 

sua própria média.  

Desvio padrão: raiz quadrada positiva da variância. Mede a variabilidade dos 

dados. 

A variância e o desvio padrão foram utilizados na construção do modelo de 

regressão linear. 

Coeficiente de variação: quociente entre o desvio padrão e a média (%). 

Caracteriza a dispersão dos dados em termos relativos ao seu valor médio. Neste 

estudo, foi aplicada uma variação a esse coeficiente, onde foram utilizados o desvio 

absoluto mediano e a mediana, com a finalidade de caracterizar relativamente a 

dispersão dos dados em relação à mediana. 

Desvio absoluto mediano (DAM): a partir da diferença absoluta entre cada 

elemento de um conjunto de dados e um ponto dado, obtém-se a mediana de tais 

diferenças. Tipicamente o ponto do qual o desvio é medido é a mediana. Essa medida 

detecta com maior eficácia a presença de observações discrepantes nas amostras, 

mostrando-se mais rigorosa e menos tolerante a altos níveis de variabilidade (Leys et 

al., 2013). O desvio absoluto mediano, calculado a fim de se verificar a dispersão dos 

dados em torno da mediana, foi utilizado em todas as distribuições e na regressão 

linear.  
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Outliers (valores atípicos ou discrepantes): um estudo importante na análise 

exploratória de dados é a detecção de outliers. Existe grande dificuldade, por parte 

dos pesquisadores, para se lidar com tais valores. A detecção de valores atípicos por 

meio da determinação de um intervalo que ultrapassa a média mais ou menos três 

desvios padrão continua a ser uma prática comum. No entanto, uma vez que tanto a 

média quanto o desvio padrão são particularmente sensíveis aos valores atípicos, 

esse método é problemático e apresenta inúmeras desvantagens (Leys et al., 2013). 

Dessa forma, o desvio absoluto mediano é uma medida alternativa e mais robusta de 

dispersão e parece ser uma medida mais adequada para o estudo de outliers. 

Os valores atípicos são, muitas vezes, vistos como anomalias ou erros e, 

potencialmente, eliminados do conjunto de dados; no entanto, graus elevados de 

variabilidade podem representar uma parte complexa de um processo que poderá 

auxiliar na interpretação do comportamento das respostas do sistema em análise 

(Boylan e Cho, 2013). 

Além da estatística descritiva, na análise exploratória, as técnicas gráficas 

desempenham um importante papel, pois os gráficos constituem uma das formas mais 

eficientes de apresentação de dados e são mais indicados em situações cujo objetivo 

é dar uma visão mais rápida e fácil das variáveis às quais se referem os dados. 

Portanto, a qualidade na representação gráfica deve ser pautada na clareza, 

simplicidade e autoexplicação (Morettin e Bussab, 2013).  

Para se verificarem a existência de outliers e a simetria das distribuições, foi 

utilizada a representação gráfica boxplot. 

 

Boxplot 

 

O boxplot é um método alternativo ao histograma para representar os dados. 

Fornece uma impressão visual de vários aspectos importantes da distribuição 

empírica de um grupo de dados e provê informações sobre algumas características 

do conjunto de dados, como: localização, dispersão, assimetria, comprimento da 

cauda e outliers (Hoaglin et al., 1983; Morettin e Bussab, 2013). Ao contrário do 

histograma, o boxplot usa resumos estatísticos (mediana e intervalo interquartil), que 

são robustos na presença da assimetria, e outliers, não requerendo pressupostos 

sobre a população (Nuzzo, 2016). 
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O fundamental valor do boxplot está na informação que fornece sobre a cauda 

da distribuição e os valores que não são abrangidos por ela. Pontos desgarrados 

(outliers) podem afetar de forma adversa as decisões a serem tomadas, a partir da 

análise dos dados, se não forem devidamente considerados (Nuzzo, 2016). A 

existência de outliers pode tanto indicar dados incorretos como dados válidos que 

necessitam de uma atenção especial. De acordo com a análise, é possível que 

justamente os outliers sejam os pontos de interesse (Boylan e Cho, 2013). 

A Figura 7 apresenta os componentes de um boxplot. Nesse tipo de gráfico, os 

dados da amostra são divididos em quatro partes ou quartis: 2 caixas e 2 caudas, 

além dos valores discrepantes mais à frente das caudas. 

 

 
Figura 7. Esquema de um gráfico boxplot.  
 Fonte: Nuzzo, 2016. 

 

As caixas possuem 50% dos dados. As bordas da caixa indicam o primeiro 

quartil (Q1) e o terceiro quartil (Q3). A linha do meio da caixa indica a mediana (Q2). 
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O comprimento da caixa é o intervalo interquartil (IQR), que é uma medida de 

propagação semelhante ao desvio padrão. 

As caudas mostram a extensão da faixa em que os outros 50% dos dados estão 

localizados. Eles começam nas bordas da caixa e se estendem aos valores 

considerados "extremos" não outlier, tipicamente considerados como uma distância 

de 1,5 IQR para além do primeiro e terceiro quartis. 

Os valores de dados além dos extremos são considerados outliers ou 

potenciais outliers e são marcados como pontos individuais. 

A Figura 8 representa um gráfico boxplot, considerando que os dados da 

amostra seguem uma distribuição normal. 

 
Figura 8. Esquema de interpretação do gráfico boxplot, considerando que os dados seguem uma 

distribuição normal.  
 Adaptado de Morettin e Bussab, 2013.  

 

O gráfico boxplot pode ser usado em amostras pequenas (n=5) e permite fazer 

comparações rápidas entre diferentes distribuições por meio de vários desenhos 

esquemáticos em uma mesma figura (Nuzzo, 2016).  

Outra forma de representação utilizada na análise exploratória de dados foi o 

histograma, abordado mais adiante. 
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3.2.2 Inferência estatística  

 

A inferência estatística é um conjunto de técnicas que objetiva estudar a 

população por meio de evidências fornecidas por uma amostra. A amostra contém 

elementos que podem ser observados e, a partir dessa observação, quantidades de 

interesse podem ser medidas (Magalhães e Lima, 2013). 

As técnicas utilizadas para inferência estão descritas a seguir. 

 

Análise de Regressão 

 

Quando se procede a uma análise de dados, busca-se alguma forma de 

regularidade ou padrão ou modelo presente nas observações (Morettin e Bussab, 

2013). 

A regressão linear simples constitui uma tentativa de estabelecer uma equação 

matemática linear que descreva o relacionamento entre duas variáveis, a fim de se 

estimarem valores de uma variável com base em valores conhecidos da outra 

(Stevenson, 2001). 

Duas importantes características da equação linear são: o coeficiente angular 

da reta e a cota da reta em determinado ponto. Uma equação linear tem a forma: 

E(Y|x) = α + βx + ε  (1) 

onde α e β são valores que se determinam com base nos dados amostrais e ε 

é o erro amostral (Figura 9).  

α é o coeficiente linear e representa o ponto em x = 0; 

β é o coeficiente angular, que indica a variação de y por unidade de variação 

de x (Morettin e Bussab, 2013). 

O método dos mínimos quadrados é o método de computação matemática pelo 

qual se define a linha de regressão. É apenas uma aproximação da realidade, 

entretanto é e um modo útil de indicar a tendência dos dados (Morettin e Bussab, 

2013). Os parâmetros da regressão pelo método dos mínimos quadrados são obtidos 

por meio das equações: 

=
∑( − ̅)( − )

∑( − ̅)
 

(2) 
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= − ̅ (3) 

=  −  (4) 

 

 

 
Figura 9. Representação do modelo linear. 

Fonte: Morettin e Bussab, 2013 
 

A apresentação dos dados em um gráfico de dispersão seria um trabalho 

preliminar para se determinar se o modelo linear é o mais adequado. Em algumas 

situações, pode-se transformar os dados para a forma linear. Por exemplo, a 

conversão de uma ou de ambas as escalas em logaritmos tende, por vezes, a um 

modelo linear (Hoaglin et al., 1983).  

Resumidamente, os modelos de regressão são modelos matemáticos que 

relacionam o comportamento de uma variável x com outra variável y e podem ser 

representados no espaço cartesiano xy por meio do diagrama de dispersão, visando 

a identificar um possível relacionamento entre as variáveis consideradas em 

uma análise e visualizar a intensidade desse relacionamento.  

O coeficiente de correlação (r) é uma medida de dependência linear entre duas 

variáveis e deve ser usado como uma medida de força da relação entre as variáveis. 

Além de informar se existe relação entre as variáveis, ele também quantifica a 

mudança em uma variável quando a outra é alterada (Magalhães e Lima, 2013). O 

coeficiente de correlação pode admitir valores negativos e positivos, sendo que um 

valor igual ou próximo de 1 ou –1 indica que exige uma forte relação entre as variáveis. 

Valor próximo de zero significa que existe pouco relacionamento entre as variáveis 

(Shimakura, 2008).  
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O coeficiente de correlação de Pearson (r), utilizado no estudo, é fortemente 

influenciado pela média da distribuição. Por esse motivo, um dos pressupostos 

centrais para que ele seja adequadamente utilizado é de que as observações 

obedeçam a uma distribuição normal. A observação gráfica dos dados é um dos 

procedimentos mais comumente utilizados. É também comum a utilização de 

histogramas e Q-Q plots para analisar o formato da distribuição. No histograma, deve-

se observar em que medida a distribuição dos dados se aproxima da curva normal. A 

presença de outliers tende a distorcer o valor da média e, por consequência, o valor 

do coeficiente de correlação (Figueiredo Filho e Silva Júnior, 2009). A tabela 2 

apresenta como pode ser interpretada a magnitude dos coeficientes.  

Todavia, valores extremos (0 ou 1) dificilmente são encontrados na prática e, 

seja como for, o certo é que, quanto mais perto de 1 (independente do sinal), maior é 

o grau de dependência estatística linear entre as variáveis. No outro oposto, quanto 

mais próximo de zero, menor é a força dessa relação.  

 

Tabela 2. Interpretação do coeficiente de correlação, segundo os autores. 
Valor de ρ (+ ou –) e interpretação 

Dancey e Reidy, 2005 Cohen, 1988 Shimakura, 2008 

0,10 a 0,30 Fraca 0,10 a 0,29 Pequena 0,00 a 0,19 Muito fraca 
0,40 a 0,60 Moderada 0,30 a 0,49 Média 0,20 a 0,39 Fraca 
0,70 a 1,00 Forte 0,50 a 1,00 Grande 0,40 a 0,69 Moderada 
    1,70 a 0,89 Forte 
    0,90 a 1,00 Muito forte 

Fonte: Adaptado de Shimakura, 2008 e Figueiredo Filho e Silva Júnior, 2009. 

 

Desse modo, a correlação mede a força ou grau de relacionamento entre duas 

variáveis; a regressão oferece uma equação que descreve o relacionamento em 

termos matemáticos entre elas (Stevenson, 2001). 

Mas até que ponto a linha de regressão obtida é útil para avaliar a realidade? 

Duas medidas podem indicar o quanto útil ou aproximado da realidade é a reta: 

▪ erro padrão da estimativa; 

▪ coeficiente de determinação 

O erro padrão da estimativa (Se) mede o desvio médio entre os valores reais 

de y e os valores estimados y’. Ele informa, de modo aproximado, a extensão do erro 

entre os valores obtidos das estimativas e os valores de y fornecidos pela amostra. O 

que se busca é conseguir o menor valor possível de Se. Pode-se interpretar o Se 

como um desvio padrão dos resíduos, pois, assumindo-se que os resíduos são 
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normalmente distribuídos, pode-se dizer que 68% dos pontos se encontram dentro de 

1 desvio padrão e que 95% dos pontos se encontram dentro de 2 desvios padrão 

(Morettin e Bussab, 2013). O erro padrão da estimativa (Se) é dado pela equação: 

=  
∑ ( − )

− 2
 (5) 

Onde: 

= número de observações. 

 = indica o valor observado da variável y. 

= indica o valor estimado da variável y. 

O coeficiente de determinação (R²) deve ser interpretado como a proporção de 

variação total da variável dependente y, explicada pela variação da variável 

independente x. É calculado como o quadrado do coeficiente de correlação. O 

coeficiente de determinação é sempre positivo e indica o quanto a reta de regressão 

explica o ajuste da reta (Shimakura, 2008). 

Muitas vezes, o método dos mínimos quadrados não é suficiente para fornecer 

uma reta adequada ao modelo de regressão. Por isso, linhas resistentes podem ser 

uma alternativa à regressão dos mínimos quadrados. O método consiste em dividir os 

dados em três grupos (d-direita, m-meio, e-esquerda) e obter resistência a partir dos 

pontos de dados incomuns usando medianas dentro dos grupos. Uma iteração direta, 

em termos dos resíduos, produz a linha ajustada. Técnicas conhecidas baseadas em 

grupos e resumos fo rnecem uma base para a linha resistente de três grupos (Hoaglin 

et al., 1983). 

A equação da regressão para a alternativa apresentada é a mesma da 

regressão a partir dos mínimos quadrados; no entanto, a forma de se obterem os 

parâmetros é bastante diferente: 

=  
−
−

 
(6) 

=  
1
3

( − ) + ( − ) + ( − )  
(7) 

O encaixe da linha aos pontos, geralmente, é artificial. O intercepto, que dá o 

valor de y onde x = 0, pode ser imprecisamente determinado, pois tem pouca 

relevância quando todos os valores de x estão longe de zero. Em termos de inclinação 
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e valor central, é geralmente mais útil (Hoaglin et al., 1983). Quando se trabalha com 

x = xm por conveniência, então a linha inicial é 

∗ =  
1
3

( − ( − ) + ( ) + ( − ( − )  
(8) 

Após o cálculo dos parâmetros a e b, o próximo passo é calcular os resíduos. 

= − ∗ + ( − )  (9) 

Os resíduos do modelo têm grande importância no estudo da regressão, pois o 

seu comportamento indica se o modelo sugerido é a melhor opção ou não. Eles devem 

satisfazer os pressupostos de média nula, normalidade, independência e 

homoscedasticidade ou variância constante (Hoaglin et al., 1983).  

Os pontos do gráfico devem distribuir-se de forma aleatória em torno da reta 

que corresponde ao resíduo zero, formando uma mancha de largura uniforme. Dessa 

forma, será de esperar que os erros sejam independentes, de média nula e de 

variância constante.  

Quando alguma das suposições não estiver satisfeita, usualmente faz-se uma 

transformação da variável resposta y ou da preditora x ou de ambas (Morettin e 

Bussab, 2013). A transformação consiste em alterar a escala de medida dos valores, 

conduzindo a processos de análise da variância perfeitamente válidos, em que as 

condições antes enumeradas passam a ser satisfeitas (Conagin, 1955). 

 

Transformação de Johnson 

Muitas vezes, a utilização de dados brutos não é possível ou pode produzir um 

resultado não exato ou incorreto. O uso de valores de dados transformados no lugar 

de dados brutos geralmente produz exibições, resumos e análises mais eficazes. Os 

ganhos obtidos com tal mudança na escala básica de medição incluem formas mais 

simétricas em grupos, eliminação de valores atípicos aparentes, melhor 

comparabilidade de propagação entre grupos em diferentes níveis e menos resíduos 

sistemáticos a partir de modelos simples. As transformações correspondentes ajudam 

na interpretação, imitando a escala dos dados brutos (Hoaglin et al., 1983). 
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A transformação de Johnson, utilizada na pesquisa, é uma forma de contornar 

o problema de dados que não obedecem aos pressupostos da análise de variância2 

(ANOVA), como a normalidade de dados. Essa transformação é muito poderosa para 

determinar uma transformação apropriada e pode ser usada com dados que incluem 

zero e valores negativos (Portalaction).  

O sistema de curvas de Johnson é constituído por três famílias de distribuições, 

obtidas a partir da seguinte função (Yeo e Johnson, 2000): 

 

(10)

Onde: 

 representa a variável normal padronizada.  

 é a observação a ser transformada. 

 e  são os parâmetros específicos da transformação de Johnson que 

precisam ser estimados.  

A função  é a função que caracteriza cada família do sistema de 

curvas.  

As três famílias características do sistema de curvas de Johnson são: 

 

(11) 

 
(12) 

 
(13) 

A transformação de Johnson, para encontrar o valor Z para o melhor ajuste, 

usa uma grade de um conjunto de percentis amostrais (Z) sobre um intervalo de 0,25 

a 1,25 com um incremento de 0,01 para uma grande variedade de distribuições 

(Minitab 17). O valor-p dos dados transformados é calculado para cada Z e, então, 

selecionada a melhor função de transformação com o maior valor-p. O gráfico Valor 

de Z pelo Valor-p para teste de AD mostra o processo de transformação e a tabela, 

logo abaixo do gráfico, fornece a melhor função de transformação com seus 

parâmetros estimados (Minitab 17). 

                                                           
2 A análise de variância (ANOVA) visa fundamentalmente verificar se existe uma diferença significativa 
entre as médias de grupos diferentes e se os fatores exercem influência em alguma variável 
dependente. É baseada na decomposição da soma de quadrados. Em outras palavras, o desvio de 
uma observação em relação à média pode ser decomposto como o desvio da observação em relação 
ao valor ajustado pela regressão mais o desvio do valor ajustado em relação à média (Portalaction). 
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Interpolação linear 

A interpolação linear utiliza a reta que passa por dois pontos conhecidos para 

estimar um terceiro ponto desconhecido.  

 Dadas duas entradas, x0 e x1, e as duas saídas correspondentes y0 e y1, a 

equação da reta que liga os dois pontos (x0, y0) e (x1, y1) é apresentado pela Equação 

14a. Com a equação, pode-se usar qualquer valor de x para se obter o valor de y 

correspondente.  

 A interpolação linear é mais fiável se o valor de x estiver compreendido entre 

x0 e x1. Se x não estiver compreendido entre esses dois valores, está-se extrapolando, 

não interpolando. No entanto, a extrapolação funcionará se o novo valor de x não 

estiver muito distante de x0 e x1. Quanto mais distante o novo valor x estiver dos 

valores usados para gerar a equação da reta, menos fiáveis são os resultados.  

 Se em vez de tentar prever um novo valor de y, pretende-se prever um novo 

valor de x, podem-se inverter os valores de x e de y na Equação 14a, obtendo-se a 

Equação 14b. 

Tal como antes, isso funciona melhor se o novo valor y2 estiver entre y0 e y1. 

Se não estiver entre esses dois valores, mas próximo de um deles, é de esperar que 

o resultado seja fiável. 

 

Mediana, desvio absoluto mediano e outliers 

Em estimativa robusta, é frequente a utilização de um estimador inicial ou 

auxiliar de escala. Geralmente, utiliza-se o desvio absoluto mediano porque ele tem 

uma fórmula explícita simples, precisa, de pouco tempo de computação, e é muito 

robusto, como observado por sua função de influência3 limitada e seu ponto de 

ruptura4 de 50% (Croux e Rousseeuw, 1992). 

A mediana e o desvio absoluto mediano são bem conhecidos por sua 

resistência aos efeitos dos outliers. No entanto, eles são igualmente conhecidos pela 

falta de eficiência relativa em relação à distribuição normal (64% e 37% para cada, 

                                                           
3 A função de influência mostra o quanto um outlier influencia na estimativa feita (Hoaglin et al., 1983). 
4 O ponto de ruptura mostra a quantidade máxima de outliers suportados antes de produzir erros nas 
estimativas (Hoaglin et al., 1983). 

y = y0(x - x1)/(x0 - x1) + y1(x - x0)/(x1 - x0) (14a) 

x2 = x0(y2 - y1)/(y0 - y1) + x1(y2 - y0)/(y1 - y0) (14b) 
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respectivamente), o que significa que, quando a mediana e o desvio absoluto mediano 

forem utilizados em dados normalmente distribuídos, terão resultados inferiores aos 

obtidos por meio da média e do desvio padrão. Porém, para pequenas amostras, as 

eficiências relativas da mediana e do desvio absoluto mediano se tornam melhores e 

isso faz com que eles sejam uma alternativa viável em situações de alta variabilidade 

(Boylan e Cho, 2013).  

A vantagem de serem muito resistentes à presença de outliers faz com que o 

ponto de ruptura seja caracterizado como uma das medidas mais populares de 

robustez de um procedimento estatístico, que considera a proporção máxima de 

observações (outliers) que podem ser adicionados à amostra, sem estragar nem 

prejudicar a estimativa (Leys et al., 2013).  

O ponto de ruptura da mediana é o mais alto possível, e a estimativa permanece 

delimitada quando menos do que 50% dos dados são substituídos por números 

arbitrários. A função de influência da mediana também é delimitada pela fronteira mais 

nítida para qualquer estimador de localização. Esses são, pois, apenas alguns 

resultados que atestam a robustez da mediana (Rousseeuw e Croux, 1993). 

A mediana é caracterizada como uma medida de tendência central que oferece 

a vantagem de ser muito insensível à presença dos outliers e, apesar de existirem 

muitos estimadores robustos de localização, a mediana da amostra ainda é o mais 

conhecido (Rousseeuw e Croux, 1993). 

O desvio absoluto da mediana foi descoberto e popularizado por Hampel (1974) 

que o caracterizou como um estimador de escala muito robusto (Rousseeuw e Croux, 

1993; Leys et al., 2013). O desvio absoluto mediano da amostra é denotado pela 

Equação 15. 

=  . | −  |  (15) 

Onde yi é a observação original, medjyj é a mediana da amostra e medi é a 

mediana da série obtida por ( |yi – medjyj| ). A constante b é necessária para tornar o 

estimador consistente para o parâmetro de interesse. Usualmente, b = 1,4826 é uma 

constante ligada à suposição de normalidade dos dados e, assim, desconsidera-se a 

anormalidade induzida por valores discrepantes (Rousseeuw e Croux, 1993). 

O fato de o desvio absoluto mediano possuir um ponto de ruptura de 50% é 

uma condição que faz com que seu uso seja mais atraente em relação a outros 

estimadores. Pode-se pensar que um ponto de ruptura de 50% não é realmente 
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necessário, mas isso o torna um estimador de escala auxiliar muito melhor que outros, 

também em problemas de regressão (Rousseeuw e Croux, 1993). 

A estimativa robusta foi utilizada na construção dos gráficos de distribuição. 

 

Distribuição estatística 

 

De acordo com o volume de dados, torna-se difícil ou impraticável tirar 

conclusões a respeito do comportamento das variáveis e, em particular, de variáveis 

quantitativas. Existem métodos para organizar os dados que compreendem o seu 

arranjo em subconjuntos. Os dados agrupados podem ser resumidos em tabelas ou 

em gráficos e, a partir destes, podem-se obter as estatísticas descritivas. No entanto, 

acredita-se que saber como o conjunto de variáveis se distribui seja mais importante 

do que as próprias medidas. 

Dessa forma, para caracterizar um conjunto de dados, é importante não só uma 

medida de tendência central, mas também a dispersão dos valores em torno dela. Os 

valores estão todos próximos do valor central? Ou, pelo contrário, há valores muito 

afastados dele? Qual o comportamento do conjunto de desvios em relação a esse 

valor? O estudo das distribuições de dados, neste caso, é muito útil. 

As distribuições estatísticas utilizadas para o estudo das transformidades 

foram: distribuição de frequência, que apresenta uma visão geral dos dados; boxplot, 

que permite a visualização da distribuição e mostra se existem valores discrepantes e 

como eles influenciam as medidas estatísticas; e distribuição de probabilidade, que a 

partir da curva do gráfico determina a possibilidade de ocorrência de um evento.  

 

Distribuição de frequência 

Um dos tipos de distribuição estatística mais comum é a distribuição de 

frequência. É um método de agrupar dados em classes de modo a fornecer a 

quantidade (e/ou a percentagem) de dados em cada classe. Com isso, pode-se 

resumir e visualizar um conjunto de dados sem se precisar levar em conta os valores 

individuais.  

A distribuição de frequência permite se conhecer o comportamento de uma 

variável, analisando a ocorrência de suas possíveis realizações, a fim de se obter uma 

ideia global sobre elas, ou seja, sua distribuição (Morettin e Bussab, 2013).  
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O histograma é uma das formas de se representar uma distribuição de 

frequência e é uma ferramenta estatística que permite resumir informações de um 

conjunto de dados capaz de revelar a forma da distribuição desses dados, a 

localização do valor central e a dispersão dos dados em torno do valor central, isto é, 

obtêm-se informações úteis sobre a população/amostra dos dados coletados, 

simplesmente pela análise da forma do histograma. 

Um histograma consiste em retângulos contíguos de base dada pelas faixas de 

valores da variável e área igual à frequência relativa da respectiva faixa (Figura 10). 

Ele é similar ao gráfico de barras: no eixo horizontal, está a variável de interesse 

dividida em classes; no eixo vertical, a frequência da classe correspondente (Torman 

et al., 2012). A altura de cada retângulo é denominada densidade de frequência ou 

densidade e é definida pelo quociente da área pela amplitude da faixa. Utilizando-se 

a frequência relativa, a soma das áreas de todos os retângulos em um histograma é 

sempre 1. Uma dificuldade no uso do histograma consiste na comparação de dois ou 

mais conjuntos de dados, além da impossibilidade de se lerem dados precisos a partir 

dele (Magalhães e Lima, 2013).  

 
Figura 10. Representação de um histograma. 

 

Para construir um histograma, os dados devem ser ordenados e, em seguida, 

determina-se a quantidade de classes (k) e a amplitude de cada uma delas.  

Para a quantidade de classes, pode-se usar: 

- Regra de Sturges (regra do logaritmo), onde k = 1 + 3,3log (n). 

- Regra da Potência de 2, onde k = menor valor inteiro tal que 2k ≥ n. 

- Regra da raiz quadrada, onde k = √ . 
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- Bom senso. 

Para a amplitude de classe:  

- número de observações (n) / quantidade de classes (k). 

Inicialmente, optou-se por utilizar a regra de Sturges, que, seguramente, 

garante bons resultados quando se trabalha com amostras menores do que 200 dados 

(Sturges, 1926). No entanto, nenhum dos conjuntos de dados se comportou como 

uma distribuição normal. Dessa forma, preferiu-se buscar formas mais robustas de se 

determinar o número de classes para cada grupo. Assim, ficou definido que: 

- para amostras maiores do que 100 dados, = 10 ∗  

- para amostras menores do que 100 dados, = 2 ∗  √  

- para amostras menores do que 40 dados, = 1 +  (Hoaglin et al., 1983) 

O cálculo do número de classes, de acordo com essas regras, proporcionou 

valores mais significativos, considerando o número de dados disponíveis. 

A distribuição de frequência pode estar associada a uma distribuição de 

probabilidade, que é um modelo matemático que relaciona certo valor da variável em 

estudo com a sua probabilidade de ocorrência. 

 

Distribuição de probabilidade 

Uma distribuição de probabilidades é uma distribuição de frequências relativas 

para os resultados de um espaço amostral e indica a proporção de vezes em que a 

variável aleatória assume cada um dos diversos valores na distribuição (Morettin e 

Bussab, 2013). 

A distribuição de probabilidade define uma curva no gráfico e a área sob a curva 

determina a probabilidade de ocorrer o evento associado à mesma. 

Entre as distribuições, uma das mais empregadas é a distribuição normal. Ao 

se colocar a distribuição de probabilidades em um gráfico, observa-se que ela gera 

uma curva em que a maioria dos valores se concentrará próxima a uma medida de 

tendência central e poucos valores estarão muito acima ou muito abaixo dela. Essa 

curva tem o nome de curva normal (Figura 11) e é também conhecida como Curva de 

Gauss.  
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Figura 11. Representação da curva normal.  

Fonte: Action Stat (www.portalaction.com.br/probabilidades) 
 

A área abaixo das curvas normais é sempre distribuída da mesma maneira. A 

vantagem de se conhecer a área abaixo da curva é conhecer a probabilidade de um 

evento ocorrer. Para isso, é necessário converter os dados brutos em dados 

padronizados. A curva padronizada é caracterizada por dois parâmetros – a média e 

o desvio padrão. A média assume valor zero, e o desvio padrão, um (Morettin e 

Bussab, 2013). 

 

3.2.3 Diagrama ternário em emergia 

 

Os diagramas ternários representam o comportamento de fase em misturas 

contendo três componentes em um diagrama triangular (Reamer et al., 1949). A 

proporção relativa de cada um dos três componentes pode ser traçada no interior do 

triângulo (Kowalewski et al., 1995). O diagrama ternário constitui um método claro e 

conciso de representar graficamente o estado de equilíbrio para uma dada 

composição (Silva et al., 2004). 

Tais diagramas são baseados na propriedade dos triângulos equiláteros em 

que a soma das distâncias perpendiculares de qualquer ponto a cada lado do 

diagrama é uma constante igual à altura do triângulo (Figura 12a) (Reamer et al., 

1949).  



53 
 

Várias outras propriedades são uma consequência desse fato. Para misturas 

ao longo de qualquer linha paralela a um lado do diagrama, a fração do componente 

do canto oposto a esse lado é constante (Figura 12b). Além disso, as misturas que se 

encontram em qualquer linha que liga um canto com o lado oposto contêm uma 

proporção constante dos componentes nas extremidades do lado (Figura 12c). E, 

também, as misturas de quaisquer duas composições, tais como A e B (Figura 12d), 

situam-se numa linha reta que liga os dois pontos no diagrama ternário. As 

composições representadas num diagrama ternário podem ser expressas em diversas 

unidades de medida (Reamer et al., 1949; Barrella et al., 2005).  

 

 
Figura 12. Propriedades dos diagramas ternários. 
 Fonte: Reamer et al., 1949. 

  

A Figura 13 exibe um diagrama triangular contendo 100 pequenos triângulos 

em seu interior. Cada pequeno triângulo representa 1% do total, e cada paralela a um 

dos vértices representa 10% da altura do triângulo.  

 
Figura 13. Exemplo de um diagrama ternário. 
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Assim como um diagrama ternário convencional, o diagrama ternário em 

emergia consiste em um triângulo equilátero com três variáveis associadas a 

porcentagens (Giannetti et al., 2006, 2007). Cada vértice do triângulo está associado 

a um fluxo: renovável (R), não renovável (N) e proveniente da economia (F). Os lados 

do triângulo representam combinações binárias (AB, AC, BC). A soma dos três fluxos 

(R, N e F) será sempre 100% e suas combinações são representadas por pontos no 

interior do triângulo. Dessa forma, é possível representar três variáveis em duas 

dimensões. Informações completas sobre a ferramenta podem ser encontradas em 

Giannetti et al., 2006 e Almeida et al., 2007. 

O uso das propriedades dos triângulos equiláteros no diagrama ternário em 

emergia (Tabela 3) fornece informações adicionais sobre a dependência do sistema 

em estudo em um determinado tipo de fluxo (R, N ou F), sobre a (eco)eficiência do 

sistema quanto ao uso de reservas e sobre a eficiência ao suporte do ambiente 

necessário à operação do sistema (Giannetti et al., 2006), além de apresentar o 

cálculo dos indicadores de emergia. 

Os diagramas ternários são considerados ferramentas gráficas e não uma 

simples representação gráfica, pois oferecem não só a possibilidade de interpretar os 

dados, mas também de utilizar suas propriedades (Giannetti et al., 2007). 

A apresentação dos dados no diagrama ternário em emergia pode ser 

considerada um trabalho preliminar para se determinar a utilização de recursos pelo 

sistema ou pode ser utilizada para a visualização dos resultados. No caso do estudo, 

o diagrama ternário foi utilizado para apresentar o uso de recursos e mostrar, a partir 

do índice de robustez, a região do gráfico ocupada pelos pontos referentes aos 

sistemas.  
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Tabela 3. Propriedades do diagrama ternário em emergia. 
Propriedades Descrição Ilustração 

Linhas de 
recursos 

Os pontos que representam um sistema resultam da 
combinação de três fluxos, R, N e F. A proporção de 
cada fluxo é dada pela perpendicular entre o ponto 
e o lado do triângulo oposto ao vértice que 
representa 100% de cada fluxo. As linhas de 
recursos, paralelas aos lados do triângulo, são úteis 
para comparar a utilização de cada fluxo por 
produtos ou processos. 

Linhas de 
sensibilidade 

Qualquer ponto ao longo de uma linha que une um 
dos vértices do triângulo com um ponto em seu 
interior representa a variação do fluxo associado ao 
vértice, enquanto a proporção entre os dois fluxos 
restantes permanece constante. Por exemplo, o 
sistema mostrado à direita é progressivamente mais 
pobre em N, quando se segue a linha de A para B, 
mas a proporção entre R e F permanece constante. 

Ponto de 
simergia 

Quando duas composições ternárias representadas 
pelos pontos A e B são combinadas, a composição 
resultante será representada por um ponto S (ponto 
de simergia), localizado no segmento que une A e 
B. 

 

Linhas de 
sustentabilidade 

É possível traçar linhas em que o índice de 
sustentabilidade é constante. Essas linhas partem 
do vértice N e permitem dividir o diagrama em “áreas 
de sustentabilidade”, que facilitam a comparação 
entre a sustentabilidade de produtos e processos. 

 
Fonte: Almeida et al., 2007. 

 

O índice de robustez proposto leva em conta os fluxos de entrada no sistema e 

é calculado com base na Equação 16: 

= 1 −
1

| | ; | | ; | |  (16) 

Onde: 

dr = |Ri – Rm|: representa a diferença absoluta entre a proporção de recurso R 

e a média da proporção R. 

dn = |Ni – Nm|: representa a diferença absoluta entre a proporção de recurso N 

e a média da proporção N. 

df = |Fi – Fm|: representa a diferença absoluta entre a proporção de recurso F 

e a média da proporção F. 
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Ri, Ni e Fi indicam as proporções de recursos R, N e F, respectivamente, 

utilizadas no sistema. 

Rm, Nm e Fm correspondem à média das proporções R, N e F, 

respectivamente. 

n = número total de amostras. 

i = cada uma das observações. 

As diferenças dr, dn e df são calculadas em valores absolutos, caso contrário a 

soma terá como resultado o valor zero. A divisão por n é necessária, pois deve-se 

levar em conta o número de amostras utilizadas no cálculo. 

O índice de robustez gera resultados que variam de -0,33 a 1,0 (Figura 14, linha 

B). Considerando que o valor 0 (zero) indica ausência de robustez e o valor 1 (um) a 

robustez máxima (Figura 14, linha A), é conveniente definir uma escala de valores 

para conversão e interpretação da intensidade da robustez obtida no cálculo. A Tabela 

4 fornece uma interpretação para os resultados desse índice. 

 

 
Figura 14. Comparação entre intensidade da robustez (A) e resultado do cálculo da equação 15 (B).  

 

Tabela 4. Interpretação do índice de robustez. 

IR Percentual Interpretação Descrição 

[-0,33; -0,20[ [0% - 10%[ 
Robustez muito 
fraca 

Indica que existe erro de valores em alguns 
dos sistemas ou os sistemas são totalmente 
diferentes e não podem ser avaliados em 
conjunto. 

[-0,20; 0,20[ [10% - 40%[ Robustez fraca 
Os sistemas são distintos ou necessitam 
substituir fluxos de entrada, devido à 
escassez de recursos. 

[0,20; 0,60[ [40% - 70%[ 
Robustez 
moderada 

Os produtos são gerados por sistemas 
semelhantes; no entanto, os produtos podem 
ter sido obtidos a partir de processos distintos. 

[0,60; 0,87[ [70% - 90%[ Robustez forte 
Produtos e processos de produção são 
similares.  

[0,87; 1,00] [90% - 100%] 
Robustez muito 
forte 

Os produtos são gerados por sistemas 
semelhantes, indicando que os fluxos de 
entrada que direcionam a produção são os 
mesmos.  
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A Figura 15 mostra exemplos utilizando sistemas hipotéticos para apresentar o 

resultado do índice de robustez calculado a partir da Equação 16.  

Os valores extremos do índice de robustez são observados nas Figuras 15A e 

15F. A Figura 15A apresenta três sistemas com 0% de robustez, conforme Tabela 4. 

Os sistemas são completamente distintos, localizados nos vértices do triângulo, não 

sendo possível avaliá-los em conjunto. A Figura 15F, ao contrário, mostra três 

sistemas com 100% de robustez. Os sistemas são praticamente idênticos, localizados 

no mesmo ponto do triângulo. 

 

(A) IR = -0,33 

 

(B) IR = 0,33 

 

(C) IR = 0,0 

 

(D) IR = 0,75 

 

(E) IR = 0,36 

 

(F) IR = 1,0 

 

(G) IR = 0,47 

 

(H) IR = 0,60 
 

Figura 15. Diagrama ternário apresentando o índice de robustez de sistemas hipotéticos. 
 

A Figura 15B mostra combinações binárias nos três lados do triângulo, e a 

Figura 15C exibe uma combinação das Figuras 15A e 15B. Os pontos no interior da 
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Figura 15D estão próximos uns dos outros, apresentando uma robustez forte, 82%. 

Na Figura 15E, os pontos estão dispersos e, por isso, a robustez é moderada, 52%. 

A Figura 15G apresenta sistemas com fração constante do recurso F. Na Figura 15H, 

a relação entre os recursos N e F é constante. A robustez para ambos os casos é 

moderada, pois os pontos se apresentam dispersos em relação ao ponto médio. 

Não é apropriado utilizar a Equação 16 para calcular o índice de robustez de 

um número reduzido de sistemas. Quanto maior o número de sistemas, maior a 

confiabilidade do valor encontrado. 

Os pontos correspondentes a cada um dos sistemas são apresentados no 

diagrama ternário. O resultado do cálculo obtido por meio da Equação 16 é 

visivelmente verificado no interior do triângulo, conforme a área ocupada pelos pontos. 

Um estudo de robustez deve ser sempre documentado. Como os testes de 

robustez são geralmente baseados em uma abordagem de projeto experimental 

(Hund et al., 2002), um relatório devidamente construído deve incluir o desenho 

experimental utilizado para o estudo. O desenho experimental engloba todo o 

percurso, desde a colocação de um problema à interpretação de resultados, visando 

atingir não só eficiência estatística, bem como economia de recursos. A escolha do 

desenho experimental para estudar a robustez depende dos objetivos do pesquisador 

(Goupy, 2005). Além disso, devem ser incluídos todos os gráficos utilizados para 

avaliar os dados e tabelas de informações, contendo os fatores avaliados e os níveis, 

e a análise estatística das respostas (Swartz e Krull, 2006).  

Com o diagrama ternário em emergia, a interpretação dos resultados se torna 

mais rápida, e a comparação entre sistemas, mais fácil. Assim, o diagrama ternário 

facilita a compreensão dos dados, quanto à utilização de recursos, e corrobora a 

robustez da metodologia em emergia, apresentando os pontos dos sistemas em 

estudo numa região bem definida, com algumas exceções que podem ser justificadas. 

 

3.3 Avaliação dos resultados 
 

A avaliação dos resultados é a parte do estudo onde os detalhes importantes 

da análise estatística devem ser apresentados e são fundamentais para a 

interpretação desses resultados.  

A análise e a discussão dos dados foram apresentadas a partir de tabelas e da 

representação gráfica de dados. Foram utilizadas técnicas da estatística convencional 
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e da estatística robusta. Isso propiciou a aplicação de técnicas alternativas para 

geração de resultados mais precisos, permitindo uma visão mais apurada e a 

obtenção de valores compatíveis com os objetivos do estudo. 

Nesse ponto, deve-se notar a importância da estatística, utilizada com o intuito 

de se obter maior segurança nas conclusões, principalmente quando o estudo é 

empírico. O material de estudo é uma amostra, e as conclusões relacionadas à 

amostra são inferidas para a população inteira.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 Avaliação da primeira premissa: hierarquia de energia e relação linear 
energia versus transformidade 

 

“Fluxos de energia do universo são organizados em uma hierarquia de 

transformação de energia quantitativamente representada por transformidades” 

(Odum, 1996, p. 16).  

A verificação da primeira premissa foi inicialmente feita a partir de um gráfico 

de dispersão, onde os valores de transformidade (sej/J) e energia (J) dos dados 

coletados foram relacionados (Figura 16). A utilização da escala logarítmica para 

ambas as variáveis foi a forma mais adequada para se apresentarem os dados.  

Estão representados no gráfico 475 itens obtidos de 60 trabalhos publicados. 

Os pontos referentes aos sistemas encontram-se dispostos por ordem de 

transformidade, conforme o Apêndice D (Tabela D1).  

 

 
Figura 16. Gráfico de dispersão do logaritmo de energia versus o logaritmo da transformidade solar. 
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Observa-se que os pontos inseridos na Figura 16 não seguem um padrão claro 

e exibem uma variação desigual, porém percebe-se que existe uma tendência de se 

diminuir a quantidade de energia, à medida que o processo caminha da esquerda para 

a direita, conforme ocorrem as transformações de energia apontadas por Odum. De 

acordo com os conceitos de hierarquia de energia, à medida que as transformações 

vão acontecendo, a energia vai diminuindo, e a transformidade vai aumentando, assim 

como a dispersão dos dados, indicando que os sistemas que ficam mais à direita estão 

sob o controle do homem e podem ser desenvolvidos a partir de processos distintos. 

Essa dispersão pode possuir as possíveis explicações: (1) no decorrer do aumento do 

nível hierárquico, há mais formas (alternativas) de se obter um determinado produto. 

O analista pode escolher por recursos e tecnologia disponíveis e isso afeta os mínimos 

e máximos da transformidade; (2) o aumento do desvio da transformidade se deve à 

soma dos erros propagados; (3) disponibilidade/escassez de recursos e tecnologia no 

local de produção determina o que pode ser utilizado. 

Os dados com transformidades menores ficam à esquerda no gráfico e se 

referem aos recursos da natureza. Os que estão à direita possuem transformidades 

maiores e são relacionados à informação genética. A Figura D1 (Apêndice D) 

apresenta o mesmo gráfico da Figura 16, classificando cada um dos produtos por 

cores. 

A Tabela D2 (Apêndice D) apresenta as estatísticas descritivas para as 

variáveis da relação log tranformidade versus log energia e podem apoiar as 

discussões referentes às Figuras 17 e 18.  

A Figura 17 apresenta as distribuições de frequência absoluta a partir do log 

energia e do log transformidade para os dados da Figura 16.  

No histograma da Figura 17a, é possível verificar que existe um intervalo onde 

as transformidades estão mais concentradas, especificamente, entre os valores 3 e 9, 

como observado também na Figura 16. Isso indica que existem mais estudos 

realizados para os produtos que possuem transformidades nesse intervalo. Por esse 

motivo, o gráfico apresenta uma distribuição assimétrica à direita.  

O boxplot da figura 18a complementa as informações da Figura 17a e indica 

que 50% dos dados possuem valores para log transformidade entre 5,10 e 7,40, 

portanto, dentro do intervalo mencionado anteriormente. Além disso, existem alguns 

outliers inferiores (abaixo do limite inferior) e muitos outliers superiores (acima do limite 

superior). A mediana está localizada no centro da caixa (|), e a média dos valores (x) 
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encontra-se dentro dela, à direita, devido ao grande número de outliers superiores. O 

teste de normalidade de Anderson-Darling5 gerou um valor para A² = 29,86, com um 

valor-p < 0,005, indicando que o conjunto de dados não segue uma distribuição 

normal. Nota-se que o resultado se deve ao elevado número de outliers existentes 

devido ao baixo número de estudos após log transformidade igual a 9; se não fosse 

pela presença dos outliers, a distribuição seria normal, pois, quando se consideram 

somente a caixa do boxplot e as caudas, a distribuição é simétrica.  

O histograma da Figura 17b, para log energia, apresenta uma distribuição com 

tendência a ser simétrica, pois o valor da média (13,65), da mediana (14,50) e a moda 

ocorrem no mesmo intervalo de dados (entre 12 e 15). A forma da distribuição indica 

que, para os valores de log transformidade mais frequentes, ocorre uma variação 

maior nos valores de log energia, isto é, para log transformidade, que varia de 0 a 31, 

os dados se concentram entre 3 e 9; para log energia, que varia de 0 a 25, os dados 

se concentram entre 6 e 18. Na Figura 17b, os dados estão melhor distribuídos entre 

os intervalos.  

 

Figura 17. Distribuição de frequência dos dados coletados da literatura.  
    (a) logaritmos das transformidades (b) logaritmos de energia.  
 

O boxplot da Figura 18b mostra um outlier inferior e indica que 50% dos dados 

encontram-se entre log energia 10 e 17. A média da distribuição está centralizada 

dentro da caixa, e a mediana encontra-se à direita dela. O teste de normalidade de 

                                                           
5 Teste de qualidade de ajuste: checa a adequação do modelo probabilístico aos dados (Minitab 17). 
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Anderson-Darling obtido para A² foi igual a 5,43, com um valor-p < 0,005, o que indicou 

que o conjunto de dados não segue uma distribuição normal. A assimetria também 

revelou que existem poucos estudos abaixo de log energia igual a 10. 

 

(a) (b) 

 
Figura 18. Boxplot dos dados coletados da literatura.  

    (a) logaritmos das transformidades (b) logaritmos de energia.  
 

As Figuras 17 e 18 mostram que os dados dos gráficos, a distribuição de 

frequência e o boxplot não seguem uma distribuição normal e não são suficientes para 

comprovar uma hierarquia de energia. Contudo, pode-se estudar se há uma relação 

entre as variáveis e que tipo de relação é essa. Assim, os dados relacionados foram 

submetidos a uma análise de regressão, a fim de se garantir um resultado mais 

consistente na verificação da premissa (Apêndice D, Tabelas D3 e D4).  

Uma reta foi traçada ao longo dos pontos do gráfico da Figura 16, porém, para 

que um modelo linear seja significativo para interpolação de novos valores, três regras 

devem ser satisfeitas simultaneamente: 

i) b (coeficiente angular da reta de regressão) ≠ 0;  

ii) valor-p (coeficiente de significância) < 5%;  

iii) R² (coeficiente de determinação) > 70%.  

Foram obtidos os seguintes resultados: 

i) A equação da reta obtida, y = 18,97 - 0,7930x, mostrou que o parâmetro b 

é igual a -0,7930 e, conforme ANOVA (Apêndice D, Tabela D4), é diferente de zero, 

podendo variar entre -0,91 e -0,67. Se o modelo se encaixar bem aos dados, essa 

equação poderá ser usada para prever log energia para um determinado valor de log 

transformidade, ou encontrar as configurações de log transformidade que 

correspondem a um valor desejado ou amplitude de valores de log energia.  

ii) A análise da reta de regressão indicou que o valor-p de significância para 

o modelo linear é estatisticamente significativo (2,38E-33), isto é, existe uma relação 

linear entre log transformidade e log energia. 
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iii) O coeficiente de determinação (R²) pouco explicou o ajuste da reta. 

Somente 24,5%, contra 75,5% de dispersão, justificou as variações de log energia em 

função da variação de log transformidade.  

Com esses resultados, o modelo linear não se mostrou adequado para 

interpolações. Entretanto, o diagnóstico dos resíduos foi realizado. 

Inicialmente, foi elaborado um diagrama de dispersão dos resíduos versus o 

valor ajustado (y’) (Figura 19). Os resíduos foram obtidos pela subtração do valor de 

energia de cada produto e o valor, ajustado a partir da equação que descreve a 

relação entre log transformidade e log energia. O ajuste mais simples sugerido para 

os dados foi o linear.  

A análise de resíduos é essencial em uma análise de regressão e, nesse caso, 

ela foi útil para se detectarem outliers, porém, para se considerar o conjunto de 

resíduos, eles devem sofrer algum tipo de transformação. No caso do presente estudo, 

utilizou-se o resíduo padronizado a fim de controlar a variância e manter o mesmo 

desvio padrão. Os resíduos padronizados se referem aos valores dos resíduos 

divididos pelo desvio padrão dos mesmos.  

 

 
Figura 19. Gráfico dos valores residuais versus os valores ajustados. 

 

A Figura 19 mostra como os resíduos se dispersam em torno de zero, indicando 

um espalhamento não uniforme ao longo dos valores ajustados. Isso pode indicar que 

os resíduos não possuem variância constante, o que seria uma das suposições de 

regressão e da análise de variância (ANOVA). No entanto, isso pode indicar, também, 

que os estudos realizados não se distribuem uniformemente ao longo de uma 
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hierarquia de energia, deixando lacunas entre os dados e, devido a isso, surgem, 

também, diversos resíduos grandes e alguns outliers.  

Algumas considerações devem ser feitas em relação ao modelo escolhido. A 

amostra é suficientemente grande para se obter uma estimativa precisa da força da 

relação. No entanto, mesmo a normalidade não sendo um problema devido ao número 

de dados, o coeficiente de correlação de Pearson (r) da amostra pode não ser 

adequadamente utilizado, pois as observações não obedecem a uma distribuição 

normal. Além disso, se os resíduos não forem normalmente distribuídos, o valor-p 

usado para determinar se há uma relação significativa entre as variáveis pode não ser 

exato. Após a realização do teste de normalidade de Anderson-Darling para os 

resíduos, obteve-se o valor 1,54 para A² e o valor-p < 0,005, indicando que os resíduos 

não seguem uma distribuição normal, tornando o modelo não adequado.  

A análise de regressão (Apêndice D, Tabela D3) mostrou que 16 pontos de 

dados possuíam grandes resíduos e não estavam bem ajustados à reta. Além disso, 

apontou a existência de 23 valores atípicos de log transformidade, o que pode fazer 

com que a linha ajustada seja puxada para perto dos pontos atípicos e afastada dos 

outros pontos. 

A partir desses resultados, percebeu-se que os valores de energia poderiam 

estar sendo empregados de forma incorreta no estudo, interferindo na análise. Os 

valores utilizados no gráfico se referem à energia de produtos de sistemas isolados, 

coletados da literatura, isto é, a quantidade de energia gerada em um determinado 

sistema de produção. Assim, o valor utilizado no estudo não representa o fluxo de 

energia disponível do universo para cada etapa de transformação, conforme afirmado 

por Odum no princípio de hierarquia de energia.  

Por exemplo, na avaliação de emergia de um cultivo de tomates, são inseridos 

os fluxos de energia necessários para que o processo se desenvolva. Então, cada um 

dos fluxos é multiplicado pela sua devida transformidade para se obter a emergia do 

sistema, após a soma da emergia dos fluxos. Os principais valores obtidos da 

avaliação são: emergia do sistema, energia do produto obtido e transformidade do 

processo de produção. Assim, a energia do produto obtido é a energia final, da etapa 

de transformação, para o referido sistema de produção especificamente. Outros 

sistemas de cultivo de tomate também são desenvolvidos em outros locais do mundo 

e geram outros valores de emergia. Desse modo, o valor total da energia necessária 
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para o sistema não é apresentado no estudo, sendo que existe energia suficiente no 

universo para que um elevado número de sistemas se desenvolva. 

Dessa forma, os valores da energia utilizados na pesquisa foram calculados de 

modo a representar o fluxo de energia disponível no universo para cada categoria de 

sistema em um determinado período de tempo. 

Devido ao fato de não haver, no banco de dados, número de dados suficientes 

de cada produto para um estudo estatístico, foi necessário criar grupos a partir dos 

dados disponíveis. Dessa forma, inseriu-se na Tabela 1 um campo com o objetivo de 

classificar em categorias cada um dos itens inseridos na planilha de dados. Esse 

trabalho foi executado por tentativas e erros. Primeiro, foram analisados os pontos 

que estavam bastante próximos no gráfico da Figura 16, a fim de verificar se eles 

poderiam pertencer a um mesmo grupo. Foram identificados vários grupos dessa 

maneira, que depois foram subdivididos e reorganizados. 

As categorias de grupos criadas foram: recursos naturais, combustíveis fósseis, 

água subterrânea e da superfície, agricultura, biocombustíveis, eletricidade, água 

potável, indústria química e de materiais, pecuária e pesca, indústria agropecuária, 

pessoas – manutenção, pessoas – educação, informação – geológica, informação – 

cultural, informação – genética. 

A Tabela 5 apresenta cada um dos grupos acompanhados pelo número de itens 

que compõem cada um deles e o número de artigos de onde foram coletados.  

 

Tabela 5. Informações referentes aos grupos. 
 Grupos Número de itens Número de publicações 

1 Recursos Naturais 131 38 
2 Combustíveis fósseis 70 25 
3 Água subterrânea e da superfície 22 10 
4 Agricultura 138 39 
5 Biocombustíveis 44 25 
6 Eletricidade 50 24 
7 Água potável 20 4 
8 Indústria química e de materiais 63 19 
9 Pecuária e pesca 24 15 

10 Indústria agropecuária 46 15 
11 Pessoas – consumo 104 Calculado 
12 Pessoas – educação 13 9 
13 Informação – geológica  42 Calculado 
14 Informação – cultural 14 7 
15 Informação – genética 10 3 

 

Em seguida, a partir dos grupos criados, procurou-se elaborar uma forma de 

representá-los graficamente. Foram construídos vários modelos com base nos 
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exemplos propostos por Odum em diversas das suas obras (Odum, 1983, 1996, 2007; 

Odum e Odum 2001), até que se chegou ao modelo de distribuição dos níveis 

hierárquicos de transformação de energia, que mostra a forma com que os grupos 

estão distribuídos na biosfera (Figura 20). A lista de símbolos utilizados no modelo e 

seus significados encontram-se no Apêndice A. A distribuição dos grupos, de acordo 

com o modelo, é também apresentada na Tabela 6. 

O modelo mostra que cada transformação é acompanhada por um reforço de 

feedback. Assim, as conversões de energia têm vias de transformação que vão da 

esquerda para a direita e vias de feedback em direção inversa, porém de menor 

quantidade, mas maior efeito unitário (Odum e Odum, 2001, p. 66). Assim, os fluxos 

de energia da Figura 20 desenvolvem redes de transformação e feedback, formando 

uma hierarquia de transformações que se convergem, tal como a rede de energia 

agregada em série linear da Figura 3.  

 

 
 
Figura 20. Modelo da cadeia produtiva da biosfera com quatro níveis hierárquicos. 
 Adaptado de Odum, 1996 e Odum e Odum, 2001.  

 

O modelo apresenta a biosfera subdividida em níveis hierárquicos, recebendo 

energia das fontes ambientais. Os níveis anteriores fornecem uma parcela de energia 

para os níveis subsequentes e nestes há um reforço de feedback, que amplifica a 

energia do nível antecedente. 

 

Tabela 6. Grupos distribuídos conforme a hierarquia de energia. 

Meio ambiente 
Processos 
econômicos 

Sociedade humana 
Sistemas geológicos e 
de informação 

Recursos Naturais 
Combustíveis fósseis 
Água subterrânea e 
da superfície 

Agricultura 
Pecuária e pesca 
Eletricidade 
Água potável 
Indústria química e de 
materiais 
Biocombustíveis 
Indústria agropecuária 

Pessoas – 
manutenção  
Pessoas – educação 

Informação – geológica  
Informação – cultural 
Informação – genética 

 



68 
 

A partir do modelo proposto, pôde-se fundamentar a divisão dos dados em 

grupos, segundo a teoria de Odum, proporcionando condições para a realização do 

estudo, com clareza e consistência. 

Com a finalidade de se detectar a presença de outliers na variável log 

transformidade em cada um dos grupos, foi utilizado o gráfico boxplot. O uso da 

ferramenta pôde, por exemplo, indicar que a presença de um número extenso de 

outliers fosse indício de um novo grupo. Os gráficos boxplot apontaram os outliers, 

que foram cuidadosamente observados. Porém, mesmo se comprovando a existência 

deles, constatou-se que os mesmos faziam parte dos respectivos grupos. Então, eles 

foram aí mantidos.  

Foi observado que a média harmônica, utilizada em situações envolvendo 

grandezas inversamente proporcionais, poderia minimizar o impacto dos outliers 

superiores, nas ocasiões onde o conjunto de dados apresentava valores diferentes 

para um mesmo produto. Dessa forma, a média harmônica foi utilizada na variável log 

transformidade.  

A Figura 21 apresenta, de forma generalizada, um diagrama espectral dos 

valores de log transformidade obtidos da literatura a partir da comparação de boxplots.  

 
Figura 21. Representação da distribuição das transformidades a partir de gráficos boxplot. 
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Foram considerados, para a construção do gráfico da Figura 21, a mediana dos 

logs transformidade e seus respectivos desvios absolutos medianos. Estão 

apresentados nos gráficos os mesmos grupos que fazem parte da Tabela 5, 

emparelhados em uma mesma figura. 

A partir dos grupos criados, procedeu-se novamente a uma análise estatística. 

Foram utilizados dados globais para a variável fluxo de energia de cada grupo e não 

somente os resultados de estudos anteriores, a fim de se apresentar uma hierarquia 

tal qual aquela confirmada por Odum. Desse modo, também foram calculadas as 

medianas das transformidades de cada categoria, coletadas da literatura, conforme 

apresentado na Tabela 7. Ambos os valores foram convertidos para a escala 

logarítmica. Nesse caso, foram utilizadas 793 transformidades. 

Em seguida, as transformidades da radiação solar, que por definição é 1 (um), 

e do DNA, que é a maior transformidade conhecida, também foram incluídas como 

limites mínimo e máximo das transformidades. Os dados, notas, referências e cálculo 

dos dados da Tabela 7 encontram-se no Apêndice E. 

 

Tabela 7. Fluxo de energia e transformidade da produção global de variados sistemas. 

Nota Item 
Transformidade 

(sej/j) 

Fluxo de 
energia 
(j/ano) 

log 
transformidade 

log 
fluxo de 
energia 

Nº de 
itens 

1 Radiação solar 1,00E+00 3,93E+24 0,00 24,59  
2 Recursos naturais 3,19E+04 3,86E+24 4,50 24,72 131 
3 Combustíveis 9,09E+04 5,03E+20 4,96 20,70 70 
4 Água subterrânea e da superfície 9,90E+04 1,39E+23 5,00 23,14 22 
5 Agricultura 1,46E+05 8,45E+19 5,16 19,93 138 
6 Biocombustíveis 1,55E+05 1,36E+19 5,19 19,13 44 
7 Eletricidade 2,66E+05 7,58E+19 5,42 19,88 50 
8 Água potável 5,07E+05 2,33E+19 5,70 19,37 20 
9 Indústria química e de materiais 5,81E+05 1,48E+22 5,76 22,17 63 

10 Pecuária e pesca 2,12E+06 5,78E+18 6,33 18,76 24 
11 Indústria agropecuária 3,36E+06 1,43E+19 6,53 19,16 46 
12 Pessoas – consumo 1,07E+07 3,07E+19 7,03 19,49 104 
13 Pessoas – educação 4,55E+08 2,15E+18 8,66 18,33 13 
14 Informação – geológica 1,69E+11 7,84E+16 11,23 16,89 42 
15 Informação – cultural 6,75E+11 2,63E+16 11,83 16,42 14 

16 Informação – genética 7,68E+17 2,10E+16 17,89 16,32 10 

17 DNA 1,51E+31 2,10E+04 31,18 4,32  

Nota: As transformidades utilizadas neste trabalho foram ajustadas para a linha base 15,83 x 1024 
sej/ano (Odum et al., 2000).  
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A Tabela 7 mostra que muitos joules de energia disponível de um dos grupos 

são necessários para produzir uma menor quantidade de joules de energia disponível 

do próximo grupo. Assim, à medida que sucessivas transformações vão acontecendo, 

a quantidade de energia vai diminuindo, e a qualidade da energia (transformidade) vai 

aumentando. Os valores inversamente proporcionais das variáveis foram 

apresentados em um gráfico de regressão linear simples (Figura 22). O Apêndice F 

apresenta as estatísticas utilizadas para construção e análise do gráfico. 

 

Figura 22. Relação linear do logaritmo do fluxo de energia como uma função do logaritmo da 
transformidade solar. 

 
Da esquerda para a direita:  
(1) radiação solar, (2) recursos naturais, (3) combustíveis, (4) água subterrânea e da superfície, (5) 
agricultura, (6) biocombustíveis, (7) eletricidade, (8) água potável, (9) indústria química e de materiais, 
(10) pecuária e pesca, (11) indústria agropecuária, (12) pessoas-consumo, (13) pessoas-educação, 
(14) informação-geológica, (15) informação-cultural, (16) informação-genética, (17) DNA. 

 

Como se trata de um gráfico com duplas coordenadas logarítmicas, a linha 

projetada que melhor representa o relacionamento entre as variáveis é uma reta. A 

y = -0,6079x + 24,067
R² = 0,8811
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equação ajustada para o modelo linear que descreve a relação entre y (log fluxo de 

energia) e x (log transformidade) é y = 24,07 - 0,61x + ε. Isso significa que a reta 

interceptará o eixo y, aproximadamente, no valor 24. O declive da reta, representado 

pelo valor -0,61, indica que para cada unidade que aumenta em x, o quanto diminui 

em y, isto é, 0,61. O modelo parece adequado aos dados, no entanto, foi realizada 

uma análise de regressão para explorar mais a natureza da relação. 

Primeiramente, foi verificada a significância do modelo e foram obtidos os 

seguintes resultados:  

i) Conforme apresentado na Tabela F3, percebeu-se que o parâmetro b 

variou de -0,71853 a -0,48010, não atingindo, portanto, o valor 0 (zero). Isso indica 

que log fluxo de energia pode ser obtido a partir de um determinado valor de log 

transformidade ou log transformidade pode ser encontrado de um valor desejado ou 

de uma amplitude de valores de log fluxo de energia. 

ii) O valor-p apresentou um valor 1,99899E-08, menor do que 0,05, indicando 

que os dados se adequam perfeitamente ao modelo em mais de 95%, isto é, existe 

uma relação linear entre log transformidade e log energia. 

iii) A qualidade do ajuste do modelo da Figura 22 foi avaliada por meio do 

coeficiente de determinação (R2) e indicou que o modelo é capaz de explicar os 

dados relacionados em 0,8811, isto é, 88,11% dos dados descrevem a proporção de 

variação de y em função de variações em x e menos do que 12% dos dados 

encontram-se dispersos a ponto de não serem justificados. No entanto, outros 

diagnósticos do modelo devem ser considerados.  

A partir do coeficiente de determinação, calculou-se o coeficiente de correlação 

(r). O valor obtido foi -0,94, o que indicou que as duas variáveis estão fortemente 

relacionadas (Tabela 2). Isso não implica que uma é causa da outra, mas que elas 

estão simplesmente relacionadas ou associadas uma com a outra. A correlação 

negativa mostra que a relação é inversamente proporcional.  

Dessa forma, o modelo apresentou-se significativo e adequado para previsões. 

O diagnóstico dos resíduos foi realizado, inicialmente, por meio de um diagrama 

de dispersão, valor ajustado (y’) versus resíduos padronizados (Figura 23). Os 

resíduos foram obtidos pela subtração do valor do fluxo de energia de cada grupo e o 

valor ajustado a partir da equação que descreve a relação entre log transformidade e 

log fluxo de energia. O ajuste mais simples sugerido para os dados foi o linear. A 
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Figura 23 mostra a dispersão dos resíduos padronizados em torno da reta. Os 

resíduos padronizados se referem aos valores dos resíduos dividido pelo desvio 

padrão dos mesmos (Tabela F3). A análise destacou, no gráfico, resíduos grandes 

(o), representados pelos grupos de recursos naturais (ponto 2) e informação genética 

(ponto 16), e também um outlier (◊), valor da energia do DNA (ponto 17). 

 

 
Figura 23. Gráfico de dispersão dos valores ajustados (y’) e resíduos padronizados. 

 

Os pontos que apresentam resíduos grandes são extremos na direção y em 

relação à linha de regressão ajustada, e os outliers são extremos na direção x.  

Observou-se que os resíduos se dispersam de maneira não uniforme ao longo 

da reta de valores ajustados. De acordo com os resultados anteriores, é uma indicação 

que os estudos realizados não se distribuem uniformemente ao longo de uma 

hierarquia de energia, além de se inferir que o tamanho da amostra não permite que 

os pressupostos da análise de regressão sejam atendidos. Os pontos afastados do 

conjunto de dados indicam assimetria na distribuição dos resíduos. 

Um gráfico de probabilidade foi elaborado. Quando a distribuição é normal, os 

pontos resíduos versus os valores esperados devem seguir uma linha reta. Observou-

se que os pontos não se ajustaram à reta, sugerindo a não normalidade da distribuição 

(Figura 24). Os pontos formaram curvas nas laterais, indicando assimetria na 

distribuição dos resíduos. No entanto, como a amostra é pequena, o gráfico pode 

exibir essas curvaturas nas laterais, mesmo que os resíduos sigam uma distribuição 

normal. 
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O teste de ajuste de normalidade de Anderson-Darling apresentou um valor 

para A² igual a 1,54. Esse valor não é muito informativo, porém é utilizado para 

determinar o valor-p, que, nesse caso, apresentou um valor menor do que 0,05, 

indicando, também, que os resíduos não seguem uma distribuição normal. 

 

 
Figura 24. Gráfico de probabilidade normal dos resíduos. 

 

A partir dos resultados obtidos, pôde-se notar que a amostra (n=17) não é 

grande o suficiente para fornecer uma estimativa precisa da força da relação. O 

tamanho da amostra influencia na qualidade da avaliação do pressuposto de 

normalidade. Amostras pequenas tornam a avaliação não recomendável. Além disso, 

existem dois pontos com resíduos grandes que não estão ajustados pela equação e 

um ponto que é mostrado como um outlier. Isso pode projetar uma reta tendenciosa e 

produzir resultados enganosos. 

Avaliando os dados e o ajuste do modelo, ressalta-se que a amostra apresenta 

lacunas em relação à amplitude de valores de x, isto é, grandes intervalos com 

ausência de dados. Esse fator pode ter sido determinante para os resultados obtidos 

até agora. 

Contudo, após a análise dos resíduos, se diagnosticada uma possível 

transgressão de um dos pressupostos, devem-se propor alterações que tornem o 

modelo mais adequado aos dados e às suposições. Dessa forma, como não foram 

satisfeitas as suposições de normalidade e de homoscedasticidade, aplicou-se a 

transformação de Johnson em ambas as variáveis, log transformidade e log fluxo de 

energia. Essa transformação foi escolhida porque pode ser usada em diversos dados 

não normais, incluindo números negativos e zero. 

Os resultados das transformações estão apresentados nas Figuras 25 e 26. 
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As figuras mostram dois gráficos de probabilidade. O primeiro se refere aos 

dados originais e, tanto para log fluxo de energia quanto para log transformidade, o 

valor-p indica a não normalidade da distribuição. O segundo gráfico se refere aos 

dados transformados e, em ambas as transformações, obteve-se a normalidade dos 

dados, conforme exibido pelo valor-p. 

 

 
Figura 25. Transformação de Johnson para log fluxo de energia. 
 

 
A linha central indica o percentil esperado de distribuição com parâmetros 

baseados na média e na variância amostrais. Se a distribuição estiver bem ajustada 

aos dados, os pontos se encaixarão à linha. As linhas à esquerda e à direita são 

formadas pela conexão dos limites inferiores e superiores, respectivamente, nos 

intervalos de confiança para cada percentil. Se a distribuição for adequada aos dados, 

os pontos ficarão dentro desses limites. Nota-se que tanto o encaixe à linha central 

quanto a abrangência dos pontos pelo intervalo de confiança aconteceram para as 

duas variáveis. 

A estatística do teste de ajuste de Anderson-Darling com os valores-p 

correspondentes, que é usada para avaliar se os dados seguem uma distribuição 

normal, indicou que ambas as variáveis, depois de transformadas, apresentaram 
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distribuição normal. As estatísticas para os dados transformados encontram-se no 

Apêndice F (Tabelas F4 e F5). 

 

 
Figura 26. Transformação de Johnson para log transformidade. 

 

Com valor-p de 0,89 para log fluxo de energia e 0,96 para log transformidade 

no teste de Anderson-Darling, verificou-se que a transformação de Johnson foi eficaz 

para normalizar os dados de ambas as variáveis. Assim, com a suposição de 

normalidade satisfeita, pôde-se dar continuidade ao estudo com os dados 

transformados. 

A Figura 27 exibe vários gráficos que resumem os dados transformados da 

variável log fluxo de energia. 

O histograma com a curva normal, em conjunto com o boxplot e os intervalos 

de confiança, foram utilizados para avaliar a normalidade dos dados. Muitas vezes, 

pequenas amostras dificultam essa avaliação. Na Figura 27, as barras parecem não 

seguir uma distribuição normal, entretanto, a mediana, a média e a moda pertencem 

ao mesmo intervalo de dados, uma característica de distribuições normais. Além 

disso, o boxplot indica que não existem outliers no conjunto de dados. A mediana se 

localiza muito levemente à direita na caixa do boxplot, e a cauda da esquerda é pouco 

maior que a da direita, porém essas pequenas distorções não prejudicaram a 

normalidade dos dados. 



76 
 

 

 
Figura 27. Relatório resumo para a variável transformada log fluxo de energia. 

 

O teste de normalidade de Anderson-Darling, como já citado anteriormente, 

indicou que o conjunto de dados segue uma distribuição normal. O valor-p que define 

a normalidade é igual a 0,89. Outras estatísticas, também, são apresentadas na 

tabela. 

Os gráficos da Figura 28 resumem os dados transformados da variável log 

transformidade. 

O histograma com a curva normal não mostra uma distribuição simétrica, em 

forma de sino, mas, como ocorre na figura anterior, a mediana, a média e a moda 

pertencem ao mesmo intervalo de dados. Apesar de a distribuição exibir um retângulo 

isolado, ele não aparece como outlier no boxplot. A caixa do boxplot mostra a mediana 

à esquerda, a cauda da esquerda, como sendo maior que a da direita e a grande 

dispersão dos dados. 

O teste de normalidade de Anderson-Darling apresentou um valor-p igual a 

0,96, indicando que o conjunto de dados segue uma distribuição normal.  
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Figura 28. Relatório resumo para a variável transformada log transformidade. 

 

A relação entre as variáveis transformadas é apresentada na Figura 29. Os 

dados utilizados para a construção do gráfico se encontram na Tabela F4 do Apêndice 

F. A função que descreve a relação com os dados transformados é y = 0,06 – 0,95 x 

+ ε. Os dados transformados imitam a escala dos dados brutos. O ponto 1 é 

apresentado como um outlier e os outros pontos aparecem melhor distribuídos ao 

longo da reta de regressão. 

O coeficiente de determinação (R²) apresentou um valor igual a 0,86, afirmando 

que o modelo é capaz de explicar 86% das variações de y em função de variações 

em x. 

O valor-p indicou que a relação entre os dados transformados da variável y e 

os da variável x é estatisticamente significativa, valor-p < 0,001. Isso quer dizer que, 

com mais de 95% de certeza, os dados se adaptam ao modelo. 

O coeficiente de correlação (r) obtido foi igual a -0,93 e indicou haver uma 

relação muito forte entre as variáveis inversamente proporcionais. 

Os dados da Tabela F5 (Apêndice F) apontam que o parâmetro b variou de          

-1,16 a -0,74, sendo b diferente de zero. Dessa forma, o modelo foi capaz de satisfazer 

as condições para se mostrar significativo e adequado para previsões. 
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Figura 29. Gráfico de linha ajustada para o modelo linear. 

 

Foi feita, então, a análise dos resíduos da regressão com os dados 

transformados, a fim de atingir os pressupostos necessários para se utilizar o modelo 

linear proposto. A dispersão dos resíduos padronizados em torno da reta é 

apresentada na Figura 30. 

 

 
Figura 30. Gráfico de dispersão dos valores transformados e ajustados (y’) e os resíduos 

padronizados.  
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Os resíduos estão distribuídos aleatoriamente em torno do zero, não indicando 

qualquer observação discrepante. A aleatoriedade indica independência dos dados, 

pois não seguem nenhum padrão definido.  

O histograma da Figura 31 mostra que a distribuição dos resíduos 

padronizados está centralizada em torno do ponto zero, e sua forma é aparentemente 

simétrica, pois possui um pico com frequência igual a 5. Existem 7 observações 

distribuídas à esquerda e 5, à direita. Os valores variam de -0,8 a 0,8. Além disso, a 

comparação do histograma com a curva normal ajustada sugere um bom ajuste, pois 

todas as observações se encontram sob a curva, o que significa que esses dados 

satisfazem a suposição de normalidade para os testes que precisam deles. Um teste 

de normalidade testaria essa hipótese mais rigorosamente. 

 

 
Figura 31. Histograma dos resíduos padronizados dos valores transformados. 

 

O boxplot da Figura 32 mostra a mediana localizada um pouco à esquerda do 

centro da caixa. A média (x) encontra-se mais centralizada. As caudas mostram leve 

assimetria à esquerda e não foi verificada a presença de outliers. 

 

 
Figura 32. Boxplot dos resíduos padronizados dos valores transformados. 
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A Figura 33 apresenta o gráfico para o teste de ajuste de normalidade de 

Anderson-Darling. O resultado obtido para A² foi igual a 0,23 e, para o valor-p, igual a 

0,78, satisfazendo a condição de normalidade. 

 

 
Figura 33. Gráfico de probabilidade normal dos resíduos dos dados transformados. 

 

O gráfico de linha ajustada log transformidade transformada versus fluxo de 

energia transformado da Figura 34 mostra os pontos ao redor da linha de regressão 

ajustada, o intervalo de confiança e o intervalo de predição. Dados para o gráfico se 

encontram na Tabela F6 do Apêndice F. 

As linhas tracejadas indicam os limites de confiança superior e inferior de todos 

os pontos em uma reta ajustada dentro do intervalo de dados. Para um gráfico de reta 

ajustada, o intervalo de confiança é a amplitude na qual a resposta média estimada 

de um determinado conjunto de valores de preditora deve estar. O intervalo é definido 

pelo cálculo a partir do nível de confiança e do erro padrão dos valores ajustados.  

As linhas pontilhadas mostram o intervalo de predição, que é a amplitude que 

pode conter uma única resposta futura para uma combinação selecionada de um 

conjunto de valores onde a preditora deve estar. O intervalo é definido pelos limites 

inferior e superior, calculados a partir do nível de confiança e do erro padrão da 

preditora.  
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O intervalo de predição é sempre mais amplo do que o intervalo de confiança 

correspondente, devido à incerteza adicional envolvida na predição de uma única 

resposta versus a média de resposta. 

No caso deste estudo, todos os pontos se situaram dentro dos intervalos, 

indicando que os resíduos são normais. A estatística de Anderson-Darling e o valor-p 

confirmaram o pressuposto de normalidade. 

 

 
Figura 34. Gráfico da linha ajustada com intervalo de predição e intervalo de confiança. 

 

Dessa forma, todos os pressupostos da análise de regressão foram atendidos. 

As estatísticas e os gráficos apresentados confirmaram que realmente existe 

uma relação linear negativa entre log fluxo de energia e log transformidade. Conforme 

afirmado por Odum, à medida que ocorrem as transformações, a energia útil, devido 

à Segunda Lei da Termodinâmica, diminui, enquanto a transformidade aumenta.  

O gráfico de regressão mostra espectros de energia, onde a quantidade do 

fluxo de energia é traçada como uma função da sua qualidade, a transformidade. 

Quando se utiliza a base logarítmica para a quantidade de energia como uma função 

de várias medidas da posição hierárquica, por meio do gráfico de predição, 

transformidades podem ser determinadas a partir de um intervalo de fluxo de energia 

ou vice-versa. O Apêndice H apresenta um exemplo de interpolação de valores 

desconhecidos no gráfico de regressão. 
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Estatisticamente, existe, sim, uma hierarquia de energia, onde as 

transformações de energia podem ser organizadas de forma ordenada, e a posição 

dos produtos e serviços na hierarquia de energia é medida com transformidades. 

O gráfico da Figura 35 mostra uma reta de regressão resistente (linha contínua) 

e duas retas de desvios (linhas pontilhadas). Nota-se que, no início da reta, o desvio 

é mínimo, indicando que os processos estão otimizados, possuem rendimento 

apropriado e máxima eficiência. À medida que as transformações acontecem, o desvio 

aumenta. Isso pode significar que, quando o ser humano participa do processo, 

surgem novas transformidades, isto é, existem mais maneiras de se produzir alguma 

coisa, com mais tecnologia disponível, disponibilidade de recursos e poder de escolha 

do analista. Além disso, pode haver, também, uma propagação de erro todas as vezes 

em que se usam dados de estudos anteriores.  

 

 
Figura 35. Desvios da reta de regressão resistente. 

 

Com os gráficos elaborados, buscou-se estabelecer padrões e relações entre 

as variáveis, fluxo de energia e transformidade, tentando confirmar a expectativa de 
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Odum a respeito da hierarquia de energia. A Figura 22 mostrou uma hierarquia de 

transformação de energia a partir da relação do logaritmo do fluxo de energia como 

uma função do logaritmo da transformidade, confirmada a partir dos testes realizados.  

O fluxograma da Figura 36 apresenta todas as etapas realizadas para se obter 

o gráfico log fluxo de energia como uma função do log transformidade solar capaz de 

confirmar a hierarquia de energia de Odum. 

 

 
Figura 36. Fluxograma das etapas realizadas na análise de regressão. 
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Até aqui, tratamos das medidas relacionadas aos grupos criados anteriormente 

e utilizadas para gerar o gráfico da Figura 22. Mas cada um dos grupos apresenta 

diversos valores de transformidades, que serão tratados adiante.  
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4.2 Avaliação da segunda premissa: distribuição das transformidades  
 

Como o próprio nome indica, a transformidade é usada para "transformar" um 

fluxo de energia em emergia, a partir da multiplicação da energia pela sua 

transformidade.  

O valor das transformidades existentes varia de 1 (um), para a radiação solar, 

até 1032, para a informação genética. A grande amplitude do intervalo de valores se 

explica pela existência de muitos passos de transformação na hierarquia de energia. 

A realização de diversificados estudos e o cálculo de novos valores de transformidade 

permitem que mais e mais transformidades sejam incluídas em cada um dos grupos 

propostos na seção anterior. Entretanto, foi observado que pouca alteração é 

ocasionada no estudo da hierarquia de energia, possivelmente, devido à ordem de 

grandeza das transformidades e às medidas utilizadas na pesquisa, consideradas 

robustas. 

O amplo número de transformidades geradas pode ser organizado em tabelas 

a fim de se obterem estatísticas descritivas, que são informações importantes para o 

estudo (Apêndice G – Tabela G1). Nessa seção, foram analisadas as distribuições 

das transformidades coletadas da literatura. Foram considerados, inicialmente, 1197 

valores de transformidades.  

A Figura 37 apresenta a distribuição dos valores das transformidades coletadas 

a partir de um gráfico boxplot e as medidas utilizadas para a construção do mesmo. 

 

 
 

N 
1197 

Mediana 
5,29 

Q1 
4,82 

Q3 
6,55 

DIQ 
1,72 

min NO 
2,28 

max NO 
9,02 

 
Figura 37. Boxplot das transformidades coletadas da literatura. 

 

O boxplot mostra que 50% dos valores coletados se encontra entre log 

transformidade 4,82 e 6,55, indicando que foram realizados muitos estudos neste 

intervalo. A mediana e a moda possuem valor igual a 5,0 e a média, 6,0. A distribuição 
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é assimétrica à direita, informando que existem poucos estudos à medida que a 

transformidade aumenta.  

Existem alguns outliers, à esquerda, abaixo do valor 2,28 (menor valor não 

outlier), todos referentes a recursos da natureza; porém, à direita, acima do valor 9,02 

(maior valor não outlier), existem inúmeros que se referem à indústria agropecuária, 

informação cultural, geológica e genética (Apêndice G, Tabelas G2 e G3). 

Algumas considerações foram feitas com relação ao conjunto de dados.  

A variância amostral da variável log transformidade apresentou um valor de 

6,03, mostrando o quanto os seus valores se encontram dispersos em relação à média 

(6,00). A partir da variância calculou-se o desvio padrão, que é uma medida de 

dispersão muito útil para se descrever a variação observada nos valores de um 

conjunto com distribuição normal e informar a homogeneidade de tal conjunto. Nesse 

caso, o desvio padrão obtido foi 2,46, indicando que o conjunto de dados possui uma 

variação de ± 2,46 em torno da média. O desvio padrão é uma medida de dispersão 

absoluta. Existe uma medida de dispersão relativa que prevalece sobre a absoluta e 

é utilizada para estimar a precisão de experimentos, o coeficiente de variação (CV). 

Ele expressa a relação percentual do desvio padrão relacionado à média. O CV obtido 

para o conjunto de dados das transformidades foi igual a 0,41. Isso indicou que, em 

relação à média, em média, os desvios atingiram 41% do valor da média. A 

percentagem mostra o peso do desvio padrão sobre a distribuição. Para essas 

medidas, o CV encontrado foi alto e caracterizou a amostra como heterogênea.   

Quanto menor o valor de CV, mais homogêneos os dados e maior a precisão 

da distribuição dos dados. O CV é considerado baixo, apontando um conjunto de 

dados homogêneos, quando for menor ou igual a 25%.  

Para o mesmo conjunto de dados, quando se utilizou a mediana (5,29) como o 

valor esperado e o desvio absoluto mediano (DAM = 1,02) como medida de dispersão, 

obtiveram-se resultados mais robustos. Considerando a relação percentual do DAM 

relacionado à mediana, obteve-se CV igual a 0,19. Isso quer dizer que 19% do valor 

da mediana é atingido pelo DAM, indicando que se trata de uma amostra homogênea. 

Além disso, essas medidas (mediana e DAM) sofrem pouca influência de valores 

extremos, inclusão de novos valores ou exclusão dos existentes. 

Desta forma, embora as medidas estatísticas sejam importantes, acredita-se 

que saber como o conjunto de dados (variáveis) se distribui seja mais relevante do 

que as próprias medidas. 
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No entanto, o cálculo da transformidade para um produto depende de diversos 

fatores, como, por exemplo: recursos economicamente viáveis são ausentes no local 

de produção, sendo necessária a utilização de outro tipo de energia disponível; a 

diferença de tecnologia utilizada e os critérios escolhidos pelo analista, dentre outros, 

interferem no valor final da transformidade. 

Odum diz que se pode usar a menor transformidade encontrada em sistemas 

de longa operação como uma aproximação, nesse caso, tornando o sistema mais 

eficiente. Talvez essa não seja a melhor alternativa, pois as circunstâncias para a 

obtenção de uma transformidade variam conforme tempo, localização, tipo e 

disponibilidade de recursos e tecnologia e a escolha do analista. Dessa forma, a 

menor transformidade pode não representar essa realidade. Assim, as várias 

transformidades existentes poderiam ser representadas em um gráfico de distribuição, 

e o analista teria a decisão de escolha dentro do intervalo de valores. 

Dessa forma, esta pesquisa analisou as transformidades a partir de gráficos de 

distribuição (histograma e boxplot), com o objetivo de se verificar o comportamento da 

distribuição e a probabilidade de uma nova ocorrência dentro de um intervalo de 

valores.  

Todas as distribuições foram construídas utilizando-se a mediana como medida 

de tendência central. Como medida de dispersão, foi utilizado o desvio absoluto 

mediano (DAM). Essas medidas são caracterizadas como resistentes, não sofrendo 

interferência de valores extremos.  

Observando-se cada um dos itens, notou-se a existência de vários valores de 

transformidades para um mesmo item. Nesse caso, foi empregada a média 

harmônica, com o intuito de reduzir os valores para os dados repetidos e diminuir a 

influência de dados discrepantes no estudo. 

As figuras seguintes, de 38 a 52, exibem as distribuições dos grupos, da Tabela 

6, com seus valores mínimos e máximos de transformidades. Existe, em cada 

distribuição, um intervalo onde a transformidade é mais provável, isto é, onde os 

valores aparecem com maior frequência na literatura. Foram utilizados o menor e o 

maior valores coletados para limitar cada grupo. Existe a probabilidade de que, mesmo 

que sejam feitos novos estudos, a tendência é o novo valor se localizar entre os 

valores já existentes. Cada uma das distribuições e outros diagnósticos estatísticos 

são discutidos a seguir. 
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Recursos da natureza 

A Figura 38, mostra a distribuição para o conjunto de dados de recursos 

naturais. Foram utilizados para a construção dos gráficos a mediana e o desvio 

absoluto mediano (DAM). Os dados foram divididos em 11 classes.  A curva normal 

sobreposta ao histograma ajudou na avaliação da normalidade dos dados, sendo que 

neste caso, a normalidade não foi verificada, conforme também indicou o valor-p do 

teste de ajuste de Anderson-Darling. Entretanto, mesmo quando a distribuição não se 

configura como normal, a distribuição da média dos dados converge para a 

distribuição normal, conforme o tamanho da amostra aumenta (Teorema central do 

limite6). 

 

 
Figura 38. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo de recursos naturais. 

 

O histograma não foi claro para informar sobre a presença de outliers, no 

entanto, o boxplot revelou valores atípicos à esquerda e à direita da distribuição, 

mostrando-se levemente assimétrica à esquerda. 

Os valores das transformidades dos recursos naturais estão distribuídos entre 

10º sej/J e 108 sej/J (0 e 8, no gráfico da Figura 38). Aqueles identificados como outliers 

inferiores estão relacionados a seguir.  

                                                           
6 O teorema central do limite baseia-se em encontrar a distribuição das somas parciais normalizadas, 
que converge para a distribuição normal padronizada. É considerado, pela sua importância na teoria e 
em aplicações, como o teorema básico mais central da probabilidade (Action Stat). 
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 Solar radiation 1,00 x 10° sej/J (By definition) 

 Warm-cold stratification 3,70 x 10° sej/J (Odum et al., 2000) 

 Global precipitation on oceans 8,49 x 10° sej/J (Odum et al., 2000) 

 Latent heat into air 1,20 x 10¹ sej/J (Odum, 1996) 

 Global latent heat 1,26 x 10¹ sej/J  (Buenfil, 2001) 

 Heat flux in freeze - thaw cycle 2,17 x 10¹ sej/J (Odum, 2000) 

 Evapotranspiration 1,23 x 10¹ sej/J (Philomena, 1990) 

 Available energy in ocean heat 6,00 x 10¹ sej/J (Orrell, 1998 apud Brown and Bardi, 2001) 

 

Percebe-se que são recursos básicos da natureza que se regulam devido a 

energia da radiação solar. As três entradas, energia do sol, da maré e do calor 

geotérmico, são a base para as avaliações em emergia.  

Os outliers superiores variaram de 7,73 x 106 sej/J e 9,40 x 107 sej/J e estão 

listados em seguida. Os sistemas naturais, produtos das três entradas principais na 

biosfera, resultam de um longo período de tentativa e erro, passando por vários 

processos de transformação para atingir o rendimento adequado e eficiência 

operacional, e assim possuem valores de transformidades maiores. 

 
 Storm 7,73 x 106 sej/J (Brown and Bardi, 2001) 

 Seismic activity 7,90 x 106 sej/J (Odum et al., 2000) 

 Ocean circulation 1,87 x 107 sej/J (Jorgensen et al., 2004) 

 Water circulation 3,09 x 107 sej/J (Odum et al., 1983 apud Kangas, 2002) 

 Jet currents 9,40 x 107 sej/J (Howington et al., 1997) 

 

A quantidade de observações foi suficiente para representar a distribuição dos 

dados. O intervalo de confiança (canto inferior direito da Figura 38) indicou a 

probabilidade de 0,95 de produzir um intervalo que contém o parâmetro de interesse 

(média, mediana ou desvio-padrão), isto é, há 95% de confiança de que o valor 

verdadeiro do parâmetro esteja dentro do intervalo com a inclusão de novos valores 

de log transformidade. 

A curva sobre as barras do histograma encontra-se centralizada na mediana 

da distribuição. A probabilidade de novos valores serem inseridos entre o intervalo 

6,00 x 101 sej/J e 7,73 x 106 sej/J é de 84%. 
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Combustíveis fósseis 

A Figura 39, mostra o gráfico de distribuição e o boxplot para o grupo dos 

combustíveis fósseis. Os dados foram divididos em 6 classes. A curva normal mostrou 

que os dados não seguem uma distribuição normal, conforme o valor-p. A distribuição 

apresentou assimetria à esquerda, porém não foi observado nenhum valor atípico. De 

acordo com o teorema central do limite, pode-se chegar a uma distribuição normal, se 

novos valores forem inseridos. 

 

 
Figura 39. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo de combustíveis fósseis. 

 

O intervalo de confiança para a mediana (parâmetro de interesse) indicou com 

95% de certeza de que o valor verdadeiro dos parâmetros permanece dentro do 

intervalo com a inclusão de novos valores.  

Os valores das transformidades dos combustíveis fósseis estão distribuídos 

entre 103 sej/J e 106 sej/J. A curva normal, que abrange esses valores, indica que há 

uma probabilidade de 95% de chance de um novo valor ser inserido nesse intervalo. 

O coeficiente de variação apresentou uma dispersão de 12% dos dados em 

relação à mediana, indicando que a amostra é homogênea. Isso significa que depois 

de um longo período de formação e várias etapas de transformação, os combustíveis 

fósseis atingiram o rendimento adequado e eficiência operacional, e assim possuem 

valores de transformidades muito próximos.  
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Água da superfície e subterrânea 

A Figura 40, apresenta o gráfico de distribuição e o boxplot para o grupo da 

água subterrânea e da superfície. O histograma possui 8 classes. A curva mostrou 

que os dados não seguem uma distribuição normal. A distribuição é assimétrica e 

possui um intervalo isolado à direita. O boxplot confirmou que o intervalo à direita se 

trata de dois outliers. 

 
 Global avg. of freshwater resources 1,07 x 106 sej/J (Odum, 1996) 

 Global polar ice and glaciers 2,52 x 106 sej/J (Buenfil, 2001; Kangas, 2002) 

 

 
Figura 40. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo de água subterrânea e da superfície. 

 

A curva está centralizada pela mediana e existe 95% de confiança de que ela 

permaneça entre os valores 4,87 e 5,07, se novos valores de log transformidade forem 

inseridos na amostra.  

A probabilidade de que o intervalo entre 4,32 e 6,00 receba novos valores de 

log transformidade é de 90%, garantindo que a mediana não sofra interferência em 

sua posição.  

A amostra apresentou um coeficiente de variação de 9% em torno da mediana, 

caracterizando a distribuição como homogênea. 

  



92 
 

Agricultura 

O histograma e o boxplot, da Figura 41, se referem ao conjunto de dados da 

agricultura. Os dados foram divididos em 12 classes. A curva sobreposta à distribuição 

mostrou que os dados seguem uma distribuição normal, conforme indicou o valor-p 

(0,78). A distribuição possui um intervalo isolado à direita, que o boxplot mostrou ser 

um outlier. 

 
 Beetroots 1,55 x 107 sej/J (Zhang et al., 2007) 

 

A contabilidade do produto beetroots, foi realizada a partir de um processo de 

cultivo e pastagem integrado. O alto valor de emergia do sistema, influenciou no valor 

da transformidade de todos os produtos obtidos. No entanto, alguns produtos tiveram 

seus valores de transformidade minimizados no cálculo da média harmômica, pois 

existiam outros estudos que colaboraram para essa minimização. O que não 

aconteceu com beetroots, porque foi o único valor encontrado na literatura. Dessa 

forma, o valor se sobressaiu aos demais produtos do conjunto de dados da agricultura. 

 

 

Figura 41. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo de agricultura. 
 

A quantidade de observações foi suficiente para representar a distribuição dos 

dados. O intervalo de confiança indicou com 95% de certeza que o valor do parâmetro 

(mediana) está dentro do intervalo, mesmo com a inclusão de novos valores.  
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A curva normal encontra-se centralizada na mediana da distribuição e a 

probabilidade de novos valores serem inseridos no intervalo, 3,96 a 6,55, é de 95%. 

O coeficiente de variação apresentou uma dispersão de 13%, caracterizando 

uma distribuição homogênea. 

 

Biocombustíveis 

A Figura 42, apresenta o gráfico de distribuição e o boxplot para o grupo dos 

biocombustíveis. Os dados foram divididos em 7 classes. A distribuição atingiu a 

normalidade com um valor-p igual a 0,17, e apresentou assimetria e valores 

discrepantes à direita, porém, a média harmônica reduziu os valores discrepantes a 

somente um outlier. 

O alto valor da transformidade do produto macroalgae oil foi, provavelmente, 

devido ao alto investimento em recursos comprados para o tratamento da macroalga. 

 
 Macroalgae oil 2,64 x 107 sej/J (Bastianoni et al., 2008) 

 

 

Figura 42. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo dos biocombustíveis. 
 

O intervalo de confiança revelou com 95% de confiança que o valor da mediana 

está dentro do intervalo, mesmo com a inclusão de novos valores, e a curva normal 

indicou que a probabilidade de novos valores serem inseridos no intervalo 4,07 a 6,37 

é de 95%.  
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A dispersão dos dados em torno da mediana foi de 13%, caracterizando a 

distribuição como homogênea.  

 

Eletricidade 

A Figura 43, mostra a distribuição para o conjunto de dados da eletricidade. A 

distribuição possui 8 classes. A curva normal sobreposta ao histograma indicou que a 

distribuição não apresenta normalidade dos dados, é assimétrica à esquerda e possui 

valores discrepantes. No boxplot, esses valores são vistos como outliers.  

 

 

Figura 43. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo da eletricidade. 
 

Os valores de transformidade abaixo de 8,25 x 104 sej/J são outliers inferiores 

e os valores acima de 7,0 x 105 sej/J são outliers superiores. 

 

 GERIPA system 4,65 x 104 sej/J (Ometto et al., 2007) 
 Hydroelectric 2,36 x 104 sej/J (Chen and Chen, 2009) 

 

A produção hidroelétrica é um dos processos de obtenção de eletricidade a 

partir de fonte renovável mais utilizados e mais limpos para o meio ambiente, e dessa 

forma possui um valor menor de transformidade em relação aos outros sistemas 

produtores de eletricidade. Da mesma forma, o sistema de geração de energia 

renovável integrada à produção de alimentos (GERIPA) é capaz de produzir 
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eletricidade em conjunto com a produção de combustível renovável e alimentos 

orgânicos, possuindo, também, um baixo valor de transformidade. 

 

 Electricity from biogas 1,01 x 106 sej/J (Ciotolo et al., 2011) 

 

O processo para se obter eletricidade a partir do biogás é mais complexo e 

exige mais trabalho do que os outros sistemas de produção de eletricidade. 

Há 95% de confiança de que a mediana permaneça dentro do intervalo 5,32 e 

5,44, após a inclusão de novos valores de log transformidade. A probabilidade de 

serem inseridos valores entre 4,92 e 5,85 no grupo de eletricidade é de 91%. A 

amostra é homogênea, pois apresentou somente 5% de dispersão, no entanto, não é 

normalmente distribuída. 

 

Água potável 

A Figura 44 apresenta o gráfico de distribuição e o boxplot para o conjunto de 

dados de água potável. O grupo foi dividido em 6 classes. A distribuição não alcançou 

a normalidade dos dados, apresentou assimetria à direita e um segundo pico, também, 

à direita. O boxplot não apontou nenhum valor atípico. 

 

 
 
Figura 44. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo da água potável. 
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A amostra não é grande o suficiente para avaliar a sua normalidade. No 

entanto, aumentando-se o número de observações pode-se  obter uma distribuição 

normal.  

O intervalo confidencial informou que a mediana (parâmetro de interesse) tem 

95% de confiança de estar dentro do intervalo 5,46 e 6,63. 

A probabilidade de novos valores serem inseridos entre log transformidade 4,70 

e 7,51 é de 95%. 

O coeficiente de variação obtido foi de 16%, indicando que se trata de uma 

amostra homogênea e o aumento no número de observações pode levar a uma 

distribuição normal. 

 

Indústria química e de materiais 

Os gráficos da Figura 45 apresentam a distribuição de frequência e o boxplot 

para o grupo da indústria química e de materiais. As observações foram divididas em 

10 classes. A curva normal revelou que os dados não seguem uma distribuição 

normal. A distribuição apresentou assimetria à direita. Com uma extremidade bastante 

longa, surgiu ao final dela um outlier, confirmado no gráfico boxplot. 

 

 Aluminum billet 1,75 x 109 sej/J (Buranakarn, 1998) 

 

 
 
Figura 45. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo da indústria química e de materiais. 
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As observações são bastante diversificadas e compreendem diferentes 

quantidades de produtos da indústria e, talvez, por esse motivo, a distribuição aparece 

truncada com dois picos. No entanto, a forma da distribuição também pode ser devido 

ao número de classes escolhido. 

O intervalo de 95% de confiança para a mediana indicou que ela deve 

permanecer entre 5,36 e 6,49 e a probabilidade de novos valores serem inseridos no 

intervalo entre 4,42 e 9,02 é de 95%. 

O coeficiente de variação apontou uma dispersão 22%, revelando que o 

conjunto de dados é homogêneo. 

 

Pecuária e pesca 

A Figura 46, mostra o gráfico de distribuição e o boxplot para o conjunto de 

dados da pecuária e pesca. O grupo foi dividido em 6 classes.  Os dados mostram 

uma leve assimetria à esquerda, devido ao primeiro intervalo que possui uma 

frequência maior do que o intervalo subsequente. A forma da distribuição não implica 

na não normalidade dos dados, conforme foi indicado pelo valor-p (0,56). 

 

 
 
Figura 46. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo da pecuária e pesca. 
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Apesar do pequeno número de observações, a distribuição é normal e segundo 

o teorema central do limite, com o aumento de dados, a distribuição da média dos 

dados tende a permanecer normal.  

O intervalo de confiança de 95% mostrou que a mediana deve pertencer ao 

intervalo mesmo com novos dados inseridos. Também a probabilidade do intervalo 

entre 4,78 e 7,41 receber novos valores de log transformidade é de 95%. 

A amostra apresenta-se homogênea com coeficiente de variação de 12%. 

 

Indústria agropecuária 

Os gráficos de distribuição e o boxplot, da Figura 47, se referem ao conjunto de 

dados da indústria agropecuária. O grupo possui 7 classes. A distribuição atingiu a 

normalidade dos dados com valor-p igual a 0,19. Ela é levemente assimétrica à direita, 

porém não possui valores discrepantes, conforme exibido pelo boxplot. 

 

 
 
Figura 47. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo da indústria agropecuária. 
 

A forma da distribuição não implica que ela não seja normal. A inclusão de 

novos valores pode levá-la a uma distribuição normalmente distribuída. 

O intervalo de confiança garante com 95% de certeza que os parâmetros 

devam permanecer dentro dos respectivos intervalos. 
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Há 95% de probabilidade de novos valores tomarem parte do conjunto de 

dados da indústria agropecuária dentro do intervalo 4,35 a 7,56. 

 

Pessoas – manutenção 

A Figura 48, mostra o gráfico de distribuição para o grupo das pessoas - 

manutenção. O histograma do grupo possui 13 classes. A curva sobreposta ao 

histograma mostrou que os dados não seguem uma distribuição normal. A distribuição 

apresentou assimetria à esquerda com uma extremidade bastante longa, no entanto, 

não foi verificada a presenção de nenhum outlier. 

 

 
 
Figura 48. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo de pessoas – manutenção. 

 

Com 8% de dispersão, a amostra configurou-se como homogênea e 

aumentando o tamanho da amostra a distribuição pode tornar-se normal. 

A probabilidade de novas transformidades serem inseridas entre os valores 

5,33 e 7,90 é de 95%.  

A transformidade de cada país foi calculada por meio de valores disponíveis na 

literatura. Observou-se que transformidades menores caracterizam países mais 

pobres, com poucos recursos ou os recursos são explorados, mas não utilizados pelo 

próprio país, possuem educação deficitária e não investem nem se utilizam de alta 

tecnologia. Ao contrário dos países que possuem transformidades maiores, onde a 
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distribuição de renda é mais justa, os níveis educacionais são melhores, investem e 

se utilizam de alta tecnologia, no entanto, na maioria das vezes, a riqueza do país é 

alcançada às custas da exploração dos países mais pobres. 

 

Pessoas – educação 

O conjunto de dados de pessoas – educação é apresentado no gráfico de 

distribuição de frequência e no boxplot da Figura 49. O conjunto de dados foi dividido 

em 6 classes. A curva normal e o valor-p de Anderson-Darling mostraram que os 

dados seguem uma distribuição normal. A distribuição apresentou assimetria mínima 

à direita. 

Com 95% de confiança a mediana tende a permanecer dentro do intervalo 8,21 

e 9,33, mesmo se novos valores forem incluídos na amostra. Também há 95% de 

probabilidade de que novos valores estejam entre o intervalo 7,22 e 10,24. 

O coeficiente de variação mostrou que existe 9% de dispersão em torno da 

mediana, indicando que a amostra é homogênea. 

 

 
 
Figura 49. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo de pessoas – educação. 

 

O tamanho da amostra não é grande o suficiente para garantir que realmente 

a distribuição seja normal. No entanto, o valor-p do teste de normalidade de Anderson-
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Darling foi o maior valor obtido entre todos os grupos e a assimetria também foi a 

menor. Com o aumento do número de observações, a tendência é a normalidade se 

manter.  

Seria importante que houvesse mais estudos referentes à educação. 

 

Informação – geológica 

A Figura 50, mostra a distribuição para o conjunto de dados de informação 

geológica. Os dados foram divididos em 7 classes. A curva normal sobreposta ao 

histograma indicou que a distribuição apresenta normalidade dos dados, é levemente 

simétrica à esquerda e não possui valores discrepantes. 

 

 
 
Figura 50. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo de informação geológica. 

 

A dispersão em torno da mediana indicou que a amostra é heterogênea (29%).  

A amplitude entre o menor e o maior valor de log transformidade obtida foi 

12,10, um amplo intervalo em relação aos grupos estudados anteriormente. Devido à 

amplitude extensa, o intervalo com 95% de confiança também foi maior (9,38 a 12,24).  

A probabilidade de se aumentar o número de observações no intervalo entre 

6,43 e 18,53 é de 95%. 
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Informação – cultural: 

A Figura 51, mostra o gráfico de distribuição e o boxplot para o grupo que 

estuda a informação cultural. As observações foram divididas em 5 classes. A curva 

normal mostrou que os dados seguem uma distribuição normal.  

 

 
 
Figura 51. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo de informação cultural. 

 

O número de dados é pequeno para garantir que a distribuição seja normal. 

Novos estudos referentes à informação cultural devem ser desenvolvidos a fim de se 

verificar a normalidade da distribuição.  

A amplitude de log transformidade foi 10,75. Com isso, o intervalo de confiança 

de 95% também é maior, de 8,23 a 15,90. 

A probabilidade de novos valores tomarem parte do conjunto de dados é de 

95%, entre 7,30 e 18,06. 

 

Informação – genética: 

Os gráficos da Figura 52, se referem aos dados de informação genética. O 

número de classes é 5. A curva normal sobreposta ao histograma mostrou que os 

dados seguem uma distribuição normal.  
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A amplitude entre os valores de log transformidade é o maior entre todos os 

demais grupos estudados, 24,10. Além disso, existem poucos estudos referentes a 

esse grupo. Novas pesquisas na área podem tornar a forma da distribuição mais fiável. 

O coeficiente de variação indicou uma dispersão de 39% em torno da mediana, 

tornando a distribuição heterogênea. 

Há 95% de confiança de que o intervalo para mediana esteja entre os valores 

apontados na figura e 95% de probabilidade de novos valores estarem dentro do 

intervalo 7,07 e 31,18.  

 

 
 
Figura 52. Gráfico de distribuição e boxplot para o grupo de informação genética. 

 

A Tabela 8 apresenta um resumo dos principais valores utilizados na avaliação 

da segunda premissa. Fazem parte da tabela, os valores medianos de transformidade, 

os desvios absolutos medianos (DAM), os máximos e os mínimos sugeridos de acordo 

com a observação.  
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Tabela 8. Resumo dos dados utilizados nas distribuições de transformidades. 

Grupos 
log transformidade 

Mínima Máxima Mediana DAM Nº de itens 

Recursos naturais 0,00 7,97 4,50 0,61 131 
Combustíveis fósseis 2,41 5,74 4,96 0,22 70 
Água subterrânea e da superfície 4,33 10,94 5,00 0,42 24 
Agricultura 3,96 11,43 5,16 0,71 138 
Biocombustíveis 4,02 7,42 5,19 0,50 44 
Eletricidade 4,37 6,24 5,42 0,14 50 
Água potável 4,70 7,51 5,70 0,79 20 
Indústria química e de materiais 4,42 10,12 5,76 1,19 63 
Pecuária e pesca 4,60 0,73 6,33 0,73 24 
Indústria agropecuária 4,36 9,63 6,53 0,95 46 
Pessoas – manutenção 5,33 7,90 7,03 0,57 104 
Pessoas – educação 7,23 10,25 8,66 0,90 13 
Informação – geológica 5,83 18,53 11,23 3,79 42 
Informação – cultural 7,31 18,06 11,83 6,15 14 
Informação – genética 7,07 31,18 17,29 5,03 10 
     793 

 
Com relação aos dados coletados e utilizados no estudo, notou-se que o 

analista em emergia tem muita liberdade em suas pesquisas. Ele pode mudar fluxos, 

fazer combinações, usar dados estatísticos, do projeto ou de campo, arredondar 

valores, usar critérios subjetivos que muitas vezes não estão documentados. Assim, 

conforme as avaliações são realizadas, surge uma gama de novos valores. Alguns 

valores são iguais aos existentes, outros muito próximos e poucos são diferentes, 

porém a diferença pode ser facilmente justificada. As diferentes formas de produção, 

que abrem um leque de oportunidades de avaliação, também permitem que ocorra 

dispersão dos dados na hierarquia de energia, devido à propagação de erros, escolha 

de recursos e tecnologia distintas, utilização de recursos e tecnologia disponíveis. No 

entanto, devido às medidas utilizadas, essas alterações são pouco significativas 

quando se analisa a distribuição de um grupo de produtos similares. 
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4.3 Avaliação da terceira premissa: robustez da metodologia utilizando o 
diagrama ternário em emergia 

 

A partir da equação proposta (Equação 16) e do diagrama ternário em emergia, 

foram realizados estudos com a finalidade de se determinar um índice que informe 

sobre a robustez de um conjunto de sistemas da contabilidade ambiental em emergia. 

O índice de robustez (IR) é definido a partir do valor absoluto da diferença entre 

a proporção do recurso de um produto e o valor médio do correspondente recurso do 

grupo em estudo.  

Para verificação da terceira premissa, alguns dados foram utilizados na 

equação do IR e, então, aplicados ao diagrama ternário em emergia. Os resultados 

encontram-se a seguir.  

A Tabela 9 apresenta o insumo para a produção de eletricidade (coluna 2) com 

seus respectivos recursos de entrada (R, N e F) e emergia (colunas 3, 4, 5 e 6). As 

colunas 7, 8 e 9 apresentam, respectivamente, as proporções de recursos R, N e F 

utilizados em cada sistema. A linha 10 mostra as médias das proporções de cada 

recurso. As colunas 10, 11 e 12 exibem os resultados das diferenças absolutas entre 

a proporção do recurso e sua média. A linha 11 mostra a soma das diferenças de cada 

recurso. A coluna 13 exibe a referência para os dados. O cálculo do IR a partir dos 

cálculos efetuados na Tabela 9 encontram-se a seguir. 

Incialmente é necessário transformar os valores brutos de cada recurso (R, N, 

F) em valores proporcionais (Ri, Ni, Fi), dividindo cada valor do recurso pelo valor da 

emergia (Em) (Colunas 7, 8 e 9). Em seguida, deve-se calcular a média de cada 

recurso proporcional (linha 11). As médias das proporções de cada recurso, que se 

somadas resultam em 1 (um), se referem ao ponto médio dos dados. O próximo passo 

é subtrair cada valor individual do recurso proporcional da respectiva média, em valor 

absoluto (Colunas 10, 11 e 12).  

 

= 1 −
1
9

(0,42; 0,56; 0,58)  

 

= 1 − 0,17 = 0,83 

 

A Tabela 9 apresenta os dados e os resultados de cálculos para a definição do 

IR do conjunto de dados da produção de eletricidade a partir de recursos não 
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renováveis. A inserção dos dados e o desenvolvimento de parte dos cálculos para 

execução do IR na tabela facilitam o cálculo da equação. 

 
Tabela 9. Dados de eletricidade produzida a partir de recursos não renováveis para definição do 
índice de robustez (IR). 

1 
Nota 

2 
Item 

3 
R 

4 
N 

5 
F 

6 
Em 

7 
Ri 

8 
Ni 

9 
Fi 

10 
dr 

11 
dn 

12 
df 

13 
Ref. 

1 Carvão  1,29E+20 9,40E+21 9,07E+19 9,62E+21 0,01 0,98 0,01 0,03 0,15 0,11 1 

2 Carvão 0,00E+00 6,38E+14 1,70E+14 8,08E+14 0,00 0,79 0,21 0,04 0,04 0,09 2 

3 Carvão 6,18E+20 5,12E+21 8,95E+20 6,64E+21 0,09 0,77 0,13 0,05 0,06 0,01 3 

4 Linhita  0,00E+00 4,69E+14 1,24E+14 5,93E+14 0,00 0,79 0,21 0,04 0,04 0,09 2 

5 Linhita 0,00E+00 5,54E+21 2,02E+20 5,75E+21 0,00 0,96 0,04 0,04 0,13 0,09 2 

6 Metano  4,57E+19 4,50E+20 5,51E+19 5,51E+20 0,08 0,82 0,10 0,04 0,01 0,02 3 

7 Petróleo  0,00E+00 6,75E+14 1,36E+14 8,11E+14 0,00 0,83 0,17 0,04 0,00 0,04 2 

8 Petróleo 5,24E+20 5,58E+21 1,38E+21 7,48E+21 0,07 0,75 0,18 0,03 0,09 0,06 3 

9 Petróleo 2,34E+22 1,30E+23 9,88E+21 1,63E+23 0,14 0,80 0,06 0,10 0,04 0,06 4 

10 Média     0,04 0,83 0,12     

11 Soma        0,42 0,56 0,58  

Ref.: 1. Wang et al., 2005; 2. Brown et al., 1995; 3. Brown e Ulgiati, 2002; 4. Brown et al., 2012. 

Todos os valores dos recursos R, N e F estão na base 15,83x1024  sej/y. 

 

= 1 −
1
9

(0,42; 0,56; 0,58) = 0,83 (87%) 

 

O grupo de sistemas da Tabela 9 apresentou IR igual a 0,83, indicando 87% de 

robustez, conforme a Tabela 4 e a Figura 14. Esse valor caracteriza uma robustez 

forte. O resultado é facilmente observado quando se utiliza o diagrama ternário em 

emergia (Figura 53a), que mostra os componentes do grupo localizados próximos uns 

dos outros. 

Os sistemas da Tabela 9 foram avaliados em tempo e espaço distintos, 

portanto, utilizando tecnologias atualizadas e métodos de avaliação mais refinados 

com o passar do tempo. Os sistemas 2, 4, 5 e 7 apresentam dados superficiais na 

avaliação. Possivelmente, o trabalho mostra os fluxos principais do processo de 

produção. As avaliações dos sistemas 3, 6 e 8 apresentam os fluxos de forma 

detalhada e muito bem divididos. O sistema 1 traz um detalhamento muito minucioso 

na sua avaliação, e o sistema 9 apresenta os fluxos divididos em etapas no processo 

de produção. Embora os autores tenham utilizado diferentes fluxos para a produção 

de eletricidade, os sistemas apresentam um índice de robustez alto, confirmando que, 
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mesmo com variações diversas no sistema de produção, a proporção de recursos 

utilizada é semelhante. 

Os sistemas 2, 4, 5 e 7 possuem valores dos recursos R igual a 0 (zero). Isso 

pode acrescentar incerteza ao resultado. Assim, uma solução para esse impasse é 

retirar os dados do grupo e novamente efetuar o cálculo do índice de robustez.  

 

= 1 −
1
5

(0,16; 0,31; 0,25) = 0,86 (90%) 

 

O novo cálculo mostrou que o IR foi minimamente alterado para um valor maior 

de robustez (90%). A proporção de recursos R nesses sistemas não é significativa e, 

mesmo considerando que eles possuem uma pequena quantidade desses recursos 

na produção, a tendência é os pontos permanecerem na mesma posição ou 

caminharem em direção aos outros sistemas, tornando o conjunto ainda mais 

homogêneo. A análise não levou em conta qualquer diferença no processo de 

produção entre os sistemas. 

As Figuras 53a e 53b exibem o diagrama com os sistemas da Tabela 9 

inseridos em seu interior. Os pontos aparecem agrupados próximos ao vértice dos 

recursos não renováveis em uma região bem definida. 

A Tabela 10 mostra os dados utilizados e os resultados de cálculo do IR para 

um conjunto de dados de sistemas de produção pecuária.  

 
Tabela 10. Dados da produção pecuária para definição do índice de robustez (IR). 

Nota Item R N F Em Ri Ni Fi Dr dn df Ref. 

1 Jacaré 8,90E+14 0,00E+00 9,10E+17 9,11E+17 0,00 0,00 1,00 0,18 0,00 0,18 1 

2 Frango 2,66E+15 5,40E+13 6,50E+15 9,22E+15 0,29 0,01 0,71 0,11 0,00 0,11 2 

3 Frango 1,16E+16 4,81E+14 6,03E+16 7,24E+16 0,16 0,01 0,83 0,02 0,00 0,01 2 

4 Tilápia  4,13E+15 0,00E+00 9,05E+16 9,46E+16 0,04 0,00 0,96 0,13 0,00 0,14 3 

5 Tilápia 2,05E+15 0,00E+00 1,80E+17 1,82E+17 0,01 0,00 0,99 0,17 0,00 0,17 4 

6 Camarão 8,25E+20 0,00E+00 1,80E+21 2,63E+21 0,31 0,00 0,69 0,14 0,00 0,13 5 

7 Camarão 8,25E+20 0,00E+00 1,11E+21 1,93E+21 0,43 0,00 0,57 0,25 0,00 0,25 5 

 Média     0,18 0,00 0,82     

 Soma        0,99 0,02 0,99  

Ref.: 1. Brandt-Williams, 2002; 2. Castellini et al., 2006; 3. Brown et al., 1992; 4. Garcia et al., 2014; 5. 
Odum e Arding, 1991. 

 

= 1 −
1
9

(0,99; 0,02; 0,99) = 0,71 (79%) 
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O IR mostrou o valor 0,71 como resultado, que, de acordo com a Tabela 4, 

representa uma robustez forte (79%). A representação dos sistemas na Figura 53c é 

praticamente binária, pois os valores de recursos N são muito pequenos ou nulos, 

fazendo com que os pontos se sobreponham à linha RF.  

Os sistemas da Tabela 10  são distintos, e os autores levam em conta diversos 

fatores. No entanto, na presente pesquisa, foram considerados do mesmo grupo por 

pertencerem a uma categoria própria. 

 

(a) (b) (c) 
 
Figura 53. Diagrama ternário em emergia dos sistemas de produção.  

(a) eletricidade não renovável, com todos os sistemas da Tabela 8; (b) eletricidade não 
renovável, sem os sistemas que possuem R = 0; (c) pecuária. 

 

O diagrama ternário exibiu os pontos correspondentes aos sistemas, facilitando 

a observação da dispersão do conjunto de dados. Mesmo com variações que 

influenciam os valores resultantes de um sistema de produção, pode-se definir uma 

área de domínio no diagrama para um grupo de sistemas. Essa área pode determinar 

o intervalo onde futuros estudos se posicionarão.  

Dessa forma, o diagrama ternário se apresenta como uma importante 

ferramenta que permite uma rápida e eficiente interpretação dos resultados, 

fornecendo informações relevantes para pesquisadores e tomadores de decisão 

(Giannetti et al., 2013). 

O índice de robustez (IR) é uma proposta que pode assegurar que as 

avaliações de emergia realizadas são suficientes e representativas, levando a uma 

padronização da metodologia. No entanto, devem-se considerar realmente os fluxos 

de recursos que fazem diferença no resultado e que geram os valores de emergia. 



109 
 

Esse critério pode determinar o que influencia a contabilidade e quais práticas devem 

ser seguidas.  

As variações nos critérios dos analistas e na natureza ou origem dos dados 

acabam por gerar valores diferentes na contabilidade ambiental em emergia (fluxos 

de energia, emergia, transformidade e outros indicadores). A importância da avaliação 

da robustez do método está em se determinar quão representativas ou não são essas 

variações. A partir do diagrama ternário em emergia, é possível a visualização da 

região onde cada sistema se posiciona com relação ao uso de recursos.  

Dessa forma, pode-se verificar se as proporções de recursos, que direcionam 

um determinado grupo de sistemas, são semelhantes entre si quando determinam a 

distribuição dos sistemas em uma área bem definida no triângulo. O objetivo não é 

medir a robustez da metodologia, mas confirmar que, se a entrada de recursos é 

semelhante, não existirá diferença significativa no valor da transformidade. Mesmo 

que sejam feitos muitos estudos desses sistemas, a transformidade gerada terá um 

valor muito próximo aos valores existentes. Assim, o ponto correspondente ao novo 

estudo estará posicionado perto dos outros sistemas no diagrama. Isso também 

reafirma que os valores de transformidades tendem a pertencer a um intervalo definido 

por meio da segunda premissa e, por consequência, não acarretam alterações na 

hierarquia de energia avaliada na primeira premissa, mantendo a sua forma e 

correlação. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Premissa 1: 

O estudo possibilitou a representação gráfica das variáveis, fluxo de energia e 

transformidade, em duplas coordenadas logarítmicas, bem como seu estudo a partir 

de resultados estatísticos. O resultado apontou a existência de uma relação linear 

entre as variáveis, confirmando, assim, as evidências de uma hierarquia de energia 

como assegurado por Odum. 

A partir da relação linear admitiu-se que é possível a interpolação de novos 

valores de fluxo de energia e de transformidade com base nos valores existentes. Os 

valores mínimo e máximo para cada interpolação puderam ser verificados por meio 

do gráfico de predição, garantindo que os valores interpolados estivessem dentro de 

uma faixa de valores determinada no estudo. 

Observou-se, ainda, que a maioria dos dados coletados da literatura se 

referiam aos sistemas relacionados a processos econômicos, mostrados no gráfico no 

intervalo de maior concentração. Dados de estudos relacionados aos demais níveis, 

principalmente, sociedade humana e sistemas geológicos e de informação, são 

escassos, talvez pela complexidade de se estudá-los. Assim, os poucos pontos 

existentes à direita do gráfico de regressão apontaram as lacunas da literatura, 

permitindo o direcionamento de futuras pesquisas para esse intervalo. 

 

Premissa 2: 

As transformidades de cada grupo foram apresentadas em distribuições de 

frequência, permitindo-se conhecer a forma da distribuição de cada grupo. Pôde-se 

verificar a existência de valores atípicos no conjunto de dados e analisar a sua 

interferência no grupo.  

A partir de uma curva normal sobre a distribuição foi possível a definição de um 

intervalo onde houvesse maior probabilidade de ocorrência para os futuros valores de 

transformidade.  

 

Premissa 3: 

O estudo apresentou uma proposta de equação capaz de avaliar a robustez da 

metodologia em emergia. O procedimento proposto para definição de robustez indicou 

que, mesmo com todas as variações existentes em uma avaliação de emergia, os 
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resultados não se alteram de forma significativa, mostrando, por consequência, que a 

metodologia é robusta. No entanto, é necessário que seja realizada uma avaliação 

bem documentada, com informações detalhadas, que possam servir de subsídio para 

futuros estudos. Isso possibilitará que os valores existentes possam ser utilizados com 

segurança, evitando que sejam obtidos resultados já calculados. 

Observou-se que o analista tem muita liberdade na determinação dos critérios 

de pesquisa, indicando que não há um modelo a se seguir, porém é imprescindível se 

conhecer os fatores que influenciam uma resposta, definir intervalos a serem 

utilizados e o número de experimentos onde os valores não mudam. 

A representação gráfica dos recursos utilizados em sistemas de produção por 

meio do diagrama ternário em emergia permitiu a interpretação dos resultados e a 

comparação entre sistemas de forma rápida e fácil. A representação gráfica facilitou 

a compreensão dos sistemas quanto ao uso de recursos e apresentou os pontos 

referentes aos sistemas em regiões bem definidas, com algumas exceções 

claramente justificáveis. 

De acordo com a pesquisa, a metodologia em emergia é robusta mesmo com 

diferenças no processo de produção. Os sistemas estudados apresentaram valores 

muito próximos para a proporção de recursos. Os valores diferentes são situações 

particulares que podem ser explicadas. No entanto, devem-se considerar os fluxos de 

entradas que realmente fazem diferença no resultado. Alguns valores que direcionam 

o sistema e que geram os valores finais são basicamente os mesmos. A robustez da 

metodologia mostra que os valores existentes são representativos e colocam a 

emergia como um protocolo de boas práticas.  

 

O estudo, também, trouxe outras implicações para a contabilidade ambiental 

em emergia, como:  

 A ordem de grandeza da linha base utilizada na metodologia está em torno de 

25, conforme apresentado em estudos recentes e de acordo com a análise de 

regressão apresentada neste estudo. 

 Os diferentes valores das linhas base não interferem nos resultados do estudo, 

uma vez que possuem ordem de grandeza muito semelhante. 

 As propriedades físicas das variáveis não alteram o resultado da pesquisa. 
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6 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Realizar prognósticos de emergia a partir dos dados conhecidos da literatura, 

isto é, fazer uma suposição do desenvolvimento futuro com base no resultado de 

avaliações já desenvolvidas de um processo, considerando o uso e a disponibilidade 

de recursos na biosfera. 

Realizar novas avaliações de emergia, a fim de eliminar as lacunas observadas 

nesta pesquisa, principalmente, relacionadas aos níveis hierárquicos sociedade 

humana e sistemas geológicos e de informação. Considerar o desenvolvimento de 

análises bem documentadas, rica em detalhes que não deixem dúvidas aos futuros 

estudos. Dessa forma, avaliações nesses níveis serão de grande valia e bem-vindas. 
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ADENDOS 

 

Apêndice A. Símbolos dos diagramas de energia dos sistemas 
 
 
 
Tabela A1. Símbolos para a construção de diagramas de sistemas de energia, utilizados no trabalho. 
Outros símbolos são encontrados em Odum, 1996. 
 

Símbolos Descrição 

 
Fluxo de energia: caminho cujo fluxo é proporcional à quantidade no estoque 
ou na fonte. 

 

Fonte de energia: energia que acompanha cada recurso usado pelo 
ecossistema, como sol, vento, marés, ondas, chuva, dentre outros. 

 

Depósito ou estoque: reserva de energia dentro do sistema, um lugar onde a 
energia fica armazenada. São exemplos: biomassa florestal, solo, matéria 
orgânica, água subterrânea, nutrientes, dentre outros. 

 

Produtor: unidade que coleta e transforma energia de baixa qualidade em 
energia de qualidade superior. 

 

Sumidouro de energia: degradação da energia, a qual deixa o sistema como 
energia de baixa intensidade, não podendo ser aproveitada (2ª Lei da 
Termodinâmica). 

 

Caixa: símbolo de uso múltiplo. Pode ser usada para representar tanto um 
sistema quanto um subsistema. 

 
 
 
 

Fluxo de retroalimentação: processo de regulação em que o produto final pode 
atuar como inibidor ou indutor de determinada situação.  

Fonte: Adaptado de Odum, 1996. 
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Apêndice B. Indicadores de emergia 
 

 

Tabela B1. Principais indicadores de emergia. 
 

Indicador Equação Descrição 

EYR =  =
+ +

 

Razão de rendimento em emergia: relação entre a 
emergia total do produto (Y) e a emergia de entrada do 
setor econômico (F). Representa o retorno em emergia 
sobre o investimento econômico (Giannetti et al., 2006) e 
reflete a habilidade do processo em explorar recursos 
locais (Bastianoni e Marchettini, 1996; Brown e Ulgiati, 
1997), sem diferenciar os recursos renováveis dos não 
renováveis.  

EIR =
+  

 

Razão de investimento em emergia: relação entre a 
emergia fornecida pelo sistema econômico (F) e a 
fornecida diretamente pelo meio ambiente (I) ao sistema 
(Giannetti et al., 2006; Almeida et al., 2007). 

ELR =  
+

 

Razão de carga ambiental: relação entre a emergia das 
entradas econômicas (F) e não renováveis (N) pela 
emergia das entradas renováveis (R). Representa a 
pressão do processo sobre o ecossistema local e pode ser 
considerado uma medida da tensão do ecossistema 
devido à atividade de produção. Um valor alto de ELR 
pode indicar um estresse na utilização dos recursos não 
renováveis locais (Brown e Ulgiati, 1997). 

ESI = =
/

( + )/
 

Índice de sustentabilidade em emergia: relação entre 
rendimento em emergia e carga ambiental. O conceito de 
sustentabilidade está atrelado à maximização de EYR e à 
minimização de ELR, ou seja, o máximo de 
aproveitamento do investimento com um mínimo de 
estresse dos recursos locais (Giannetti et al., 2006; 
Almeida et al., 2007). Esse índice pode ser usado para 
avaliar os investimentos não renováveis, a fim de 
maximizar o desempenho do sistema. 

%R 100 x (R/Y) 

Renovabilidade: é a razão entre os recursos renováveis da 
natureza pela emergia total que dirige o sistema. A 
Renovabilidade ou grau de sustentabilidade é a 
porcentagem da emergia renovável utilizada pelo sistema 
(Brown e Ulgiati, 2004).  

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Apêndice C. Dados e processo de cálculos 
 

Tabela C1. Dados e processo de cálculo para o grupo Pessoas – manutenção (continua) 
 

Nome do país População: 2008a 
Fluxo de energia 

(J/yr)b 
Emergia total usada 

(sej/yr)c 
Transformidade 

(sej/J)d 

Albania 2947314 1,35E+16 1,3E+23 9,63E+06 
Argentina 39676083 1,82E+17 2,4E+24 1,32E+07 
Armenia 2977488 1,36E+16 2,3E+23 1,69E+07 
Australia 21249200 9,74E+16 4,4E+24 4,52E+07 
Austria 8321496 3,81E+16 1,5E+24 3,93E+07 
Azerbaijan 8763400 4,02E+16 4,7E+23 1,17E+07 
Burundi 8624280 3,95E+16 8,2E+21 2,08E+05 
Belgium 10709973 4,91E+16 3,1E+24 6,32E+07 
Bulgaria 7492561 3,43E+16 4,7E+23 1,37E+07 
Belarus 9528000 4,37E+16 5,6E+23 1,28E+07 
Belize 293544 1,34E+15 3,3E+22 2,45E+07 
Bolivia 9834098 4,51E+16 3,6E+23 7,99E+06 
Brazil 191765567 8,79E+17 5,5E+24 6,26E+06 
Botswana 1933719 8,86E+15 1,5E+23 1,69E+07 
Canada 33245773 1,52E+17 6,6E+24 4,33E+07 
Switzerland 7647675 3,50E+16 9,7E+23 2,77E+07 
Chile 16831184 7,71E+16 1,4E+24 1,82E+07 
China 1324655000 6,07E+18 5,1E+25 8,40E+06 
Cote d'Ivoire 18260044 8,37E+16 1,4E+23 1,67E+06 
Colombia 45153037 2,07E+17 9,4E+23 4,54E+06 
Costa Rica 4532711 2,08E+16 1,6E+23 7,70E+06 
Cyprus 1077089 4,93E+15 9,2E+22 1,86E+07 
Czech Republic 10384603 4,76E+16 1,3E+24 2,73E+07 
Germany 82110097 3,76E+17 9,2E+24 2,45E+07 
Denmark 5493621 2,52E+16 7,6E+23 3,02E+07 
Algeria 35725377 1,64E+17 1,5E+24 9,16E+06 
Ecuador 14512402 6,65E+16 3,3E+23 4,96E+06 
Egypt, Arab Rep. 75491922 3,46E+17 2,1E+24 6,07E+06 
Spain 45954106 2,11E+17 6,5E+24 3,09E+07 
Estonia 1337090 6,13E+15 2,1E+23 3,43E+07 
Ethiopia 82621190 3,79E+17 1,9E+23 5,02E+05 
Finland 5313399 2,43E+16 7,6E+23 3,12E+07 
France 64371099 2,95E+17 5,5E+24 1,86E+07 
United Kingdom 61806995 2,83E+17 6,3E+24 2,22E+07 
Guinea 10314678 4,73E+16 1,2E+23 2,54E+06 
Gambia, The 1577984 7,23E+15 6,8E+21 9,41E+05 
Greece 11186439 5,13E+16 4,9E+23 9,56E+06 
Guatemala 13648307 6,25E+16 2,1E+23 3,36E+06 
Guyana 775739 3,55E+15 5,6E+22 1,58E+07 
Croatia 4434508 2,03E+16 2,6E+23 1,28E+07 
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Tabela C1. Dados e processo de cálculo para o grupo Pessoas – manutenção (continuação) 
 

Nome do país População: 2008a 
Fluxo de energia 

(J/yr)b 
Emergia total usada 

(sej/yr)c 
Transformidade 

(sej/J)d 

Hungary 10038188 4,60E+16 8,5E+23 1,85E+07 
Indonesia 234243489 1,07E+18 2,8E+24 2,61E+06 
India 1174662334 5,38E+18 8,0E+24 1,49E+06 
Ireland 4489544 2,06E+16 8,1E+23 3,94E+07 
Iceland 317414 1,45E+15 1,1E+23 7,56E+07 
Israel 7308800 3,35E+16 4,9E+23 1,46E+07 
Italy 58826731 2,70E+17 5,1E+24 1,89E+07 
Jamaica 2671934 1,22E+16 1,3E+23 1,06E+07 
Jordan 5786000 2,65E+16 1,8E+23 6,79E+06 
Japan 128063000 5,87E+17 9,3E+24 1,59E+07 
Kazakhstan 15674000 7,18E+16 1,5E+24 2,09E+07 
Kenya 38773277 1,78E+17 1,6E+23 9,01E+05 
Cambodia 13940518 6,39E+16 1,2E+23 1,88E+06 
Korea, Rep. 48948698 2,24E+17 5,5E+24 2,45E+07 
Lithuania 3198231 1,47E+16 2,9E+23 1,98E+07 
Latvia 2177322 9,98E+15 1,6E+23 1,60E+07 
Morocco 30955151 1,42E+17 5,2E+23 3,67E+06 
Moldova 3570108 1,64E+16 6,1E+22 3,73E+06 
Madagascar 19926785 9,13E+16 1,5E+23 1,64E+06 
Mexico 114968039 5,27E+17 5,4E+24 1,03E+07 
Mali 13138299 6,02E+16 6,9E+22 1,15E+06 
Mozambique 22762525 1,04E+17 1,8E+23 1,73E+06 
Mauritania 3422901 1,57E+16 1,1E+23 7,01E+06 
Malawi 14138207 6,48E+16 2,7E+22 4,17E+05 
Malaysia 27302348 1,25E+17 1,3E+24 1,04E+07 
Namibia 2110791 9,67E+15 9,9E+22 1,02E+07 
Niger 14737895 6,75E+16 3,1E+22 4,59E+05 
Nigeria 151208080 6,93E+17 8,7E+23 1,26E+06 
Nicaragua 5667983 2,60E+16 7,4E+22 2,85E+06 
Netherlands 16445593 7,53E+16 4,2E+24 5,57E+07 
Norway 4768212 2,18E+16 1,1E+24 5,04E+07 
New Zealand 4259800 1,95E+16 4,8E+23 2,46E+07 
Oman 2593523 1,19E+16 4,0E+23 3,37E+07 
Pakistan 167008083 7,65E+17 1,2E+24 1,57E+06 
Peru 28625628 1,31E+17 1,5E+24 1,14E+07 
Philippines 90371287 4,14E+17 8,4E+23 2,03E+06 
Poland 38125759 1,75E+17 2,5E+24 1,43E+07 
Portugal 10558177 4,84E+16 1,2E+24 2,48E+07 
Paraguay 6236005 2,86E+16 9,5E+22 3,32E+06 
Romania 20537875 9,41E+16 8,5E+23 9,03E+06 
Russian Federation 141956409 6,50E+17 9,7E+24 1,49E+07 
Rwanda 10222961 4,68E+16 2,6E+22 5,55E+05 
Saudi Arabia 26366358 1,21E+17 2,9E+24 2,40E+07 
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Tabela C1. Dados e processo de cálculo para o grupo Pessoas – manutenção (conclusão) 
 

Nome do país População: 2008a 
Fluxo de energia 

(J/yr)b 
Emergia total usada 

(sej/yr)c 
Transformidade 

(sej/J)d 

Sudan 34040065 1,56E+17 2,7E+23 1,73E+06 
Senegal 12238791 5,61E+16 6,9E+22 1,23E+06 
El Salvador 6151776 2,82E+16 1,1E+23 3,90E+06 
Suriname 515372 2,36E+15 6,7E+22 2,84E+07 
Slovak Republic 5379233 2,46E+16 6,8E+23 2,76E+07 
Sweden 9219637 4,22E+16 1,3E+24 3,08E+07 
Syrian Arab Republic 20346056 9,32E+16 4,0E+23 4,29E+06 
Thailand 66185340 3,03E+17 3,2E+24 1,06E+07 
Tunisia 10328900 4,73E+16 2,9E+23 6,13E+06 
Turkey 70363511 3,22E+17 2,6E+24 8,06E+06 
Tanzania 42353790 1,94E+17 1,7E+23 8,76E+05 
Uganda 31778799 1,46E+17 8,0E+22 5,49E+05 
Ukraine 46258200 2,12E+17 2,3E+24 1,09E+07 
Uruguay 3348898 1,53E+16 1,1E+23 7,17E+06 
United States 304093966 1,39E+18 3,6E+25 2,58E+07 
Venezuela, RB 28120312 1,29E+17 1,5E+24 1,16E+07 
Vietnam 85118700 3,90E+17 9,7E+23 2,49E+06 
Yemen, Rep. 21703571 9,94E+16 2,1E+23 2,11E+06 
South Africa 49344228 2,26E+17 2,2E+24 9,73E+06 
Zambia 12456527 5,71E+16 1,8E+23 3,15E+06 
Zimbabwe 12784041 5,86E+16 1,1E+23 1,88E+06 

 Somatória: 2,71E+19 Mediana: 1,03E+07 
 
Notas: 
 
a. População dos países, do ano de 2008, obtida em 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?page=1. 
b. Fluxo de energia dos países obtida pelo cálculo: população*3000(kcal/dia) *1000*365(dia/ano) 

*8314/1987(J/cal). 
c.  Emergia de cada país obtida em http://www.cep.ees.ufl.edu/nead/indices.php?indices_year_id=2008. 
d.  Transformidade obtida da divisão da emergia do país pelo seu fluxo de energia. 
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Tabela C2. Dados e processo de cálculo para o grupo Informação – geológica (continua) 
 

Elementoa AHb 
(kJ/mol) 

AGb 
(kJ/mol) 

mol/gb Produção 
global (g)c 

UEV 
(sej/g)d 

UEV (sej/J)e Energy 
(J)f 

Emergy 
(sej)g 

Aluminio 1282,2 1155,8 1,77E-05 3,97E+13 5,40E+09 2,64E+08 8,12E+14 2,14E+23 
Antinomio 175,0 173,7 8,10E-10 1,65E+11 4,20E+12 2,99E+16 2,32E+07 6,93E+23 
Arsênico 41,9 50,2 2,89E-08 5,35E+10 4,56E+12 3,14E+15 7,76E+07 2,44E+23 
Bauxita 1282,2 1155,8 1,77E-05 2,05E+14 5,40E+09 2,64E+08 4,19E+15 1,11E+24 
Cádmio 162,0 156,5 8,01E-10 2,08E+10 3,40E+13 2,71E+17 2,61E+06 7,07E+23 
Chumbo 100,5 95,9 2,79E-08 3,80E+12 4,80E+11 1,79E+14 1,02E+10 1,82E+24 
Cobalto 163,1 NA 5,06E-11 7,18E+10 1,30E+11 1,58E+16 5,93E+05 9,33E+21 
Cobre    1,57E+13 9,80E+10 9,80E+10 1,32E+13 1,29E+24 
Cromo 1445,7 1358,4 8,83E-07 2,15E+13 1,50E+11 1,25E+11 2,58E+13 3,23E+24 
Estanho 581,1 519,6 1,73E-08 3,33E+11 1,70E+12 1,89E+14 2,99E+09 5,66E+23 
Estrôncio 1454,1 1341,6 3,65E-06 5,12E+11 2,00E+12 4,08E+11 2,51E+12 1,02E+24 
Ferro 826,1 742,2 6,05E-06 3,16E+15 1,20E+10 2,67E+09 1,42E+16 3,79E+25 
Manganês 520,4 465,2 5,64E-07 1,40E+13 3,50E+11 1,33E+12 3,67E+12 4,90E+24 
Mercúrio 58,2 50,7 2,46E-10 9,50E+08 4,20E+13 3,37E+18 1,18E+04 3,99E+22 
Molibdênio 271,8 262,8 1,14E-08 2,12E+11 7,00E+11 2,34E+14 6,35E+08 1,48E+23 
Nióbio    8,15E+08 4,20E+11 1,68E+11 7,71E+10 1,30E+22 
Níquel 778,3 766,2 7,44E-08 1,61E+12 2,00E+11 3,51E+12 9,18E+10 3,22E+23 
Ouro    2,33E+09 5,00E+11 5,00E+11 2,56E+09 1,28E+21 
Paládio    2,06E+08 1,20E+11 1,20E+11 2,38E+08 2,86E+19 
Platina    2,00E+08 3,70E+11 3,70E+11 2,12E+08 7,84E+19 
Prata    2,09E+10 4,50E+11 4,50E+11 2,14E+10 9,63E+21 
Tântalo    8,15E+08 1,70E+11 1,68E+11 7,71E+10 1,30E+22 
Titânio 1237,2 1163,5 3,10E-05 6,25E+12 6,40E+10 1,77E+09 2,25E+14 4,00E+23 
Tungstênio 1246,2 1146,4 1,06E-09 5,46E+10 1,10E+12 9,05E+14 6,63E+07 6,01E+22 

Urânio 1085,6 1032,5 5,60E-09 1,11E+11 1,60E+11 2,77E+13 6,42E+08 1,78E+22 
Zinco 206,1 201,4 1,02E-06 1,13E+13 7,20E+10 3,50E+11 2,32E+12 8,14E+23 

 
Notas: 
 
a. Principais minerais encontrados nos elementos buscados em Dana, 1978. 
b. Dados utilizados nos cálculos publicados em Valero et al., 2012, a partir de (a). 
c. Produção global referente ao ano de 2008, coletada de Mineral Commodity Summaries, USGS, 2009 e World 

Nuclear Association, 2016. 
d. UEVs coletados de Cohen et al., 2007. 
e. UEV (sej/J) obtido a partir do cálculo: UEV(sej/g) / (AG(kJ/mol) * 103 * (mol/g)) 
f. Energia (J) obtida a partir do cálculo: produção global (2008) * AG(kJ/mol) * 103 * (mol/g) 
g. Emergia (sej) obtida a partir do cálculo: UEV(sej/J) * energia(J) 
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Apêndice D. Análise do gráfico de dispersão energia x transformidade 
 

 

 
 

Figura D1. Gráfico de dispersão do logaritmo do fluxo de energia versus o logaritmo da 
transformidade solar, destacando os tipos de produto. 
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Tabela D1. Relação de dados utilizados no gráfico de dispersão da Figura 14 (continua) 
 

Fonte Item 
log 

UEV 
log 

Energia 
By definition Solar radiation 0,00 24,59 
Jorgensen et al., 2004 soil bacteria 0,36 5,58 
Odum, 2000 warm-cold stratification 0,57 24,63 
Odum, 2000 latent heat into air 1,08 23,97 
Odum, 2000 evapotranspiration 1,09 24,11 
Odum et al., 2000 global latent heat 1,10 24,10 
Odum, 2000 available energy in ocean heat 1,78 23,29 
Odum, 2000 kinetic energy used 2,28 21,37 
Jorgensen et al., 2004 phytoplankton 2,66 5,28 
Odum, 2000 cumulus land circulation 2,69 21,98 
Odum, 2000 mesosystems 2,96 22,24 
Jorgensen et al., 2004 phytoplankton 2,96 4,95 
Tilley, 1999 Dry air 2,99 22,21 
Odum, 2000 surface winds 2,99 22,21 
Odum et al., 2000 global wind circulation 3,39 21,81 
Odum, 2000 average circulation 3,39 21,81 
Odum, 1996 wind 3,40 21,80 
Prado-Jatar and Brown, 1997 GPP of savana veg. 3,50 11,38 
Odum, 2000 temperate cyclones 3,51 21,69 
Odum, 2000 tropical jets 3,63 21,57 
Wang et al., 2005 heat 3,79 12,58 
Odum, 2000 hurricanes 3,81 20,79 
Buenfil, 2001 Global evaporation 3,82 21,38 
Buenfil, 2001 Global precipitation 3,82 21,38 
Brown and Bardi, 2001 Gross Primary Production 3,85 12,02 
Doherty, 1995 Boreal Spruce Forest in Sweden 3,89 10,89 
Buenfil, 2001 Global evaporation from oceans 3,89 21,42 
Zuo et al., 2004 algae 3,90 14,46 
Zuo et al., 2004 cattail 3,90 13,39 
Zuo et al., 2004 grass 3,90 15,43 
Zuo et al., 2004 reed 3,90 13,56 
Zuo et al., 2004 reed 3,90 15,05 
Zuo et al., 2004 reed 3,90 13,42 
Zuo et al., 2004 wormwood 3,90 14,40 
Buenfil, 2001 Global evaporation on oceans 3,93 21,27 
Doherty, 1995 Slash Pine Forest in Florida 3,96 11,26 
Brown e Bardi, 2001 gross primary pond 3,96 5,05 
Brown et al., 1988 Sea of Cortez, Mexico 3,99 17,68 
Odum, 2000 polar jet 3,99 21,21 
Wang et al., 2014 maize straw 4,00 11,20 
Brandt-Williams, 2002 sugarcane 4,00 11,61 
Odum, 1996 Deep Earth heat 4,01 20,83 
Odum, 1996 Wood harvest 4,02 11,18 
Wang et al., 2014 maize 4,03 11,17 
Doherty, 1995 Boreal Spruce Forest in Sweden 4,05 10,77 
Odum, 2000 crustal heat sources 4,08 20,83 
Odum et al., 2000 deep earth heat 4,08 20,83 
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Tabela D1. Relação de dados utilizados no gráfico de dispersão da Figura 14 (continuação) 
 

Fonte Item log 
UEV 

log 
Energia 

Rydberg (2002) Hay 4,09 10,75 
Buenfil, 2001 Global temperate rain 4,10 21,10 
Bastianoni  and Marchetini, 1996 Sugarcane 4,13 12,36 
Buenfil, 2001 Global tropical rain 4,15 21,08 
Doherty, 1995 Eucalyptus spp and Melaleuca ssp in Florida 4,16 11,34 
Jorgensen et al., 2004 zooplankton 4,21 4,60 
Goh and Lee, 2010 Palm 4,21 11,66 
Prado-Jatar and Brown, 1997 NPP of Savanna 4,22 10,66 
Doherty, 1995 Eucalyptus spp and Melaleuca ssp in Florida 4,23 11,32 
Felix and Tilley, 2009 Switch Grass 4,24 8,42 
Prado-Jatar and Brown, 1997 Savanna biomass 4,25 11,11 
Odum, 1996 wood 4,27 19,77 
Odum, 2000 glaciers, crystal heat 4,28 20,92 
Pereira and Ortega, 2010 Sugarcane 4,33 11,33 
Rydberg, 2002 Oats 4,33 10,47 
Rydberg, 2002 Seed 4,33 9,60 
Rydberg, 2002 Seeds 4,34 9,70 
Rydberg, 2002 Hay 4,36 10,75 
Odum, 1996 Tide 4,45 19,93 
Odum, 2000 continental rainfall 4,46 20,74 
Brandt-Williams, 2002 watermelon 4,47 11,52 
Buenfil, 2001 Global precipitacion on land 4,49 20,71 
Odum et al., 2000 global precipitation on land 4,49 20,72 
Jorgensen et al., 2004 corn 4,50 7,58 
Jorgensen et al., 2004 wheat 4,50 7,58 
Brown and Ulgiati, 2002 cooling 4,50 13,68 
Doherty, 1995 Slash Pine Forest in Florida 4,53 10,83 
Pereira and Ortega, 2010 Sugarcane-ethanol 4,55 11,17 
Buenfil, 2001 Global temperate rain on land 4,61 20,59 
Rydberg, 2002 Seeds 4,66 5,73 
Odum, 1996 Physical stream energy 4,67 20,53 
Odum et al., 2000 average river geopotential 4,67 20,53 
Agostinho and Ortega, 2012 Sugarcane 4,68 11,36 
Brandt-Williams, 2002 Bahia pasture 4,69 10,84 
Buenfil, 2001 Global evaporation from land areas 4,69 20,51 
Odum et al., 2000 average waves at the shore 4,71 20,49 
Odum, 1996 Waves absorbed on shores 4,71 20,49 
Brandt-Williams, 2002 cucumbers 4,72 11,42 
Odum, 2000 surface eddies 4,72 20,48 
Buenfil, 2001 Global tropical rain on land 4,73 20,47 
Buenfil, 2001 Interdital water in Florida 4,73 17,72 
Odum, 1996 Coal 4,76 15,73 
Odum, 1996 Continental earth cycle, heat flow 4,76 20,44 
Odum, 2000 earth heat flux 4,76 20,44 
Cavalett and Ortega, 2009 soybean 4,82 10,81 
Buranakarn, 1998 Lumbers 4,83 18,30 
Odum, 1996 coal 4,83 20,04 
Brown et al., 1995 wood power plant 4,83 9,56 
Dong et al., 2008 Corn 4,84 10,82 
Buenfil, 2001 River water in Florida 4,85 17,60 
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Tabela D1. Relaçao de dados utilizados no gráfico de dispersão da Figura 14 (continuação) 
 

Fonte  Item log 
UEV 

log 
Energia 

Meillaud et al., 2005 heat (heat pump) 4,87 10,57 
Odum, 2000 tidal energy absorbed 4,87 19,72 
Odum et al., 2000 tidal energy 4,87 19,72 
Buenfil, 2001 Groundwater, Surficial aquifer 4,87 17,53 
Rydberg (2002) Oats 4,88 10,47 
Su et al., 2013 fuels 4,88 18,45 
Nilsson, 1997 heat from straw 4,89 10,55 
Dong et al., 2008 Wheat 4,90 10,77 
Buenfil, 2001 Groundwater, Sand & gravel aquifer 4,90 16,53 
Odum, 1996 natural gas 4,91 19,90 
Odum et al., 2000 average river chem. energy 4,91 20,29 
Odum, 1996 Chemical stream energy 4,91 20,29 
Su et al., 2013 fuels 4,91 18,30 
Brown et al., 2012 Electricity 4,92 10,20 
Su et al., 2013 fuels 4,92 18,72 
Felix and Tilley, 2009 Switchgrass-ethanol 4,92 7,90 
Buranakarn, 1998 Steam 4,93 9,92 
Odum, 2000 mesoscale gyrals 4,95 19,25 
Ulgiati et al., 1993 Corn 4,95 11,03 
Brown and Ulgiati, 1997 Crude Oil 4,95 18,36 
Su et al., 2013 fuels 4,95 17,61 
Buranakarn, 1998 Softwood Plywood 4,95 17,43 
Brown and Ulgiati, 2002 Combustion Oil 4,96 16,79 
Odum, 1996 Crude Oil 4,96 0,09 
Odum, 1996 oil 4,96 20,14 
Cuadra and Björklund, 2007 beans 4,96 10,64 
Buenfil, 2001 Lake water in Florida 4,98 16,91 
Su et al., 2013 fuels 4,98 18,23 
Brandt-Williams, 2002 oranges 4,98 10,94 
Buenfil, 2001 Global surface runoff to oceans 4,99 20,21 
Su et al., 2013 fuels 4,99 17,65 
Brown and Ulgiati, 2002 hydro (85 MW) 4,99 14,60 
Brown and Ulgiati, 2002 wind (2,5 MW) 5,00 13,13 
Buranakarn, 1998 Hardwood veneer and Plywood 5,00 16,89 
Buenfil, 2001 Groundwater, Biscayne aquifer 5,00 16,05 
Brandt-Williams, 2002 corn sweet 5,04 11,02 
Odum, 1996 Wood power plant, Thailand 5,05 9,56 
Brown and Bardi, 2001 live biomass 5,06 12,11 
Buenfil, 2001 Wetland water in Florida 5,08 17,11 
Dong et al., 2008 Corn-ethanol 5,09 10,77 
Nimmanterdwong et al., 2015 Palm oil 5,09 11,08 
Jorgensen et al., 2004 mice 5,09 5,32 
Odum, 1996 soils 5,09 19,14 
Brandt-Williams, 2002 potatoes 5,10 10,93 
Brown et al., 1995 hydroelectric power 5,13 17,39 
Odum, 1996 Hydroelectric power, Sweden 5,13 17,39 
Odum, 1996 Labor (primitive) 5,13 10,68 
Odum, 1996 Labor (primitive) 5,13 10,68 
Zhang et al., 2007 total yield cropping 5,15 17,63 
Brown et al., 1995 geothermal electric 5,15 15,40 
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Tabela D1. Relaçao de dados utilizados no gráfico de dispersão da Figura 14 (continuação) 
 

Fonte Item log 
UEV 

log 
Energia 

Ulgiati et al., 1994 sugar beet 5,15 11,14 
Brown et al., 1995 Ethanol 5,17 11,28 
Goh and Lee, 2010 Palm oil 5,18 11,31 
Brown et al., 1995 world stream geopotential 5,20 20,00 
Odum, 1996 World stream geopotential 5,20 20,00 
Wang et al., 2005 electricity 5,20 16,64 
Buranakarn, 1998 Plastics 5,21 17,99 
Wang et al., 2014 wheat 5,21 11,09 
Brown et al., 1995 lignite power plant 5,22 9,56 
Wang et al., 2014 wheat straw 5,22 11,08 
Dong et al., 2008 Wheat-ethanol 5,22 10,55 
Ulgiati et al., 1994 crop production 5,24 17,91 
Odum, 2000 electric power from OTEC 5,24 14,08 
Odum, 2000 sea ice 5,25 19,95 
Buenfil, 2001 Groundwater, Intermediate aquifer 5,28 16,07 
Brandt-Williams, 2002 oats 5,31 10,43 
Buenfil, 2001 Potable water, West Palm Beach 5,33 14,28 
Brown et al., 1995 lignite power plant 5,34 16,42 
Bastianoni  and Marchetiini, 1996 Ethanol 5,34 11,19 
Brown et al., 1995 coal power plant 5,35 9,56 
Brown et al., 1995 oil power plant 5,35 9,56 
Buranakarn, 1998 Wood Furniture 5,37 16,56 
Brown and Ulgiati, 2002 geothermal (20 MW) 5,38 14,52 
Brandt-Williams, 2002 cabbage 5,39 10,65 
Ulgiati and Brown, 2002 Electricity 5,39 14,52 
Brown and McClanahan, 1996 Hydroelectric plant 5,40 16,57 
Odum, 1996 Lignite power plant, Thailand 5,41 9,56 
Brown and Ulgiati, 2002 methane (171 MW) 5,43 15,31 
Brown and Ulgiati, 2002 coal (1280 MW) 5,43 16,39 
Buranakarn, 1998 polyethylene 5,43 7,51 
Pang et al., 2015 Electricity 5,44 13,35 
Ju and Chen, 2011 JCL biodiesel production 5,44 10,59 
Brown et al., 1995 hydroelectric 5,44 17,00 
Odum, 1996 Hydroelectric, Tucuruí, Brazil 5,44 17,00 
Bastianoni et al., 2008 sunflower oil 5,44 10,25 
Buenfil, 2001 Potable water, Tampa 5,45 14,62 
Buenfil, 2001 Groundwater, Floridan aquifer 5,45 10,26 
Cruz and Nascimento, 2012 Microalgae-oil 5,45 14,51 
Brandt-Williams, 2002 pecans 5,45 10,36 
Odum, 1996 Coal power plant, Thailand 5,45 9,56 
Brown and Bardi, 2001 peat 5,46 12,81 
Zhang et al., 2007 crop residues 5,46 17,33 
Buranakarn, 1998 Plastics Lumber  5,46 13,44 
Turcato et al., 2014 P. pinaster: Litterfall generation 5,47 9,10 
Zhang et al., 2007 total yield cropping-grazing 5,47 17,60 
Buranakarn, 1998 polyethylene 5,47 7,51 
Buranakarn, 1998 polyvinyl chloride 5,48 7,51 
Lu et al., 2012 Rice-ethanol 5,48 11,23 
Buranakarn, 1998 Vinyl Floor 5,49 14,27 
Zhang et al., 2007 crop production 5,50 17,57 
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Tabela D1. Relaçao de dados utilizados no gráfico de dispersão da Figura 14 (continuação) 
 

Fonte Item log 
UEV 

log 
Energia 

Brown and Ulgiati, 2002 Oil (1280 MW) 5,50 16,37 
Meillaud et al., 2005 electricity 5,50 11,16 
Liu et al., 2012 Rice 5,51 16,41 
Lou et al., 2015 Annual net electricity production (with L&S)  5,51 16,39 
Odum, 1996 Oil power plant, Thailand 5,52 9,56 
Odum, 1996 nuclear power 5,53 18,93 
Brown et al., 1995 wood power plant 5,53 15,07 
Odum, 1996 Wood power plant, Jari, Brazil 5,53 15,07 
Odum, 1996 Lignite power plant, Texas 5,53 16,42 
Brown et al., 1995 Methane 5,56 12,56 
Brandt-Williams, 2002 soybeans 5,56 9,99 
Turcato et al., 2014 P. pinaster aboveground biomass increase 5,57 9,10 
Ulgiati et al., 1993 Fruits 5,57 10,82 
Turcato et al., 2014 P. pinaster: Litterfall generation 5,57 9,10 
Buenfil, 2001 Global groundwater recharge 5,58 19,62 
Ulgiati (unpublished manuscript) Bio-ethanol 5,59 10,76 
Liu et al., 2012 Straw 5,60 16,31 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 5,64 16,81 
Ulgiati et al., 2011 (b) Electricity 5,66 13,44 
Buenfil, 2001 Potable water, Tampa Bay 5,66 14,22 
Buenfil, 2001 Potable water Gainesville 5,66 14,16 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 5,68 16,83 
Nimmanterdwong et al., 2015 Jatropha oil 5,70 10,90 
Buenfil, 2001 Potable water, Tampa Bay (water conservation) 5,71 14,22 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 5,72 17,58 
Brown et al., 2012 Electricity  5,73 17,49 
Buenfil, 2001 Potable water, FL Keys Aqueduct 5,74 13,91 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 5,76 17,16 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 5,76 16,67 
Castellini et al., 2006 chicken (organic) 5,76 10,20 
Buenfil, 2001 Portable water Dunedin 5,76 13,51 
Bastianoni et al., 2001 Grape 5,77 10,42 
Brandt-Williams, 2002 tomatoes 5,77 10,66 
Castellini et al., 2006 maize (organic) 5,78 9,77 
Brandt-Williams, 2002 lettuce (romaine) 5,78 10,27 
Liu et al., 2012 Rice+straw+chaff-bioethanol 5,78 16,49 
Brandt-Williams, 2002 bell pepper 5,78 10,59 
Castellini et al., 2006 chicken (conventional) 5,79 11,08 
Buenfil, 2001 Potable water, Tampa Bay RO 5,81 14,23 
Zhang et al., 2007 total yield grazing 5,81 17,05 
Brandt-Williams, 2002 corn (grain) 5,82 10,26 
Wang et al., 2005 product waste water 5,82 15,83 
Jorgensen et al., 2004 snails 5,84 4,00 
Zhang et al., 2007 corn 5,84 16,94 
Brown et al., 1995 solar voltaic grid 5,85 12,26 
Odum, 1996 Solar voltaic grid, Austin, Tex 5,85 12,26 
Brandt-Williams, 2002 milk 5,85 10,30 
Brandt-Williams, 2002 peanuts 5,85 9,98 
Brandt-Williams, 2002 beef 5,86 10,02 
Brandt-Williams, 2002 green beans 5,87 10,05 
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Tabela D1. Relaçao de dados utilizados no gráfico de dispersão da Figura 14 (continuação) 
 

Fonte Item log 
UEV 

log 
Energia 

Odum, 2000 glaciers, geopotential 5,88 19,32 
Rydberg, 2002 Harness, Leather 5,88 7,46 
Buenfil, 2001 Potable water, Tampa Bay (salty water source) 5,89 14,23 
Rydberg, 2002 Harness 5,90 7,12 
Rydberg, 2002 Leather 5,90 5,67 
Turcato et al., 2014 P. pinaster aboveground biomass increase 5,91 8,66 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 5,96 17,29 
Buenfil, 2001 Potable water, FL Keys Aqueduct (surficial) 5,96 13,91 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 5,97 17,25 
Brown et al., 1992 tilapia aquaculture in Nayarit 5,97 11,37 
Liu et al., 2012 Rice-bioethanol 5,99 16,23 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 5,99 15,86 
Brandt-Williams, 2002 water 6,01 14,25 
Odum, 2000 glaciers, available heat 6,06 19,14 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,08 16,78 
Zhang et al., 2007 animal excrements for cropping 6,08 16,78 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,11 16,75 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,12 17,84 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,19 18,73 
Buenfil, 2001 Global ice melt 6,21 18,99 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,21 17,88 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,23 16,96 
Brown et al., 1995 Electricity 6,24 11,88 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,24 16,92 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,25 17,02 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,26 17,19 
Brandt-Williams, 2002 cotton 6,26 10,10 
Turcato et al., 2014 P. pinaster: Roots biomass increase 6,27 8,41 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,29 16,77 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,29 16,81 
Lan et al., 2002 Fishery 6,30 13,11 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,32 17,62 
Seghetta et al., 2014 Macroalgae-bioethanol 6,33 12,07 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,34 17,00 
Buenfil, 2001 Potable water, Stock Island 6,35 13,31 
Garcia et al., 2014 Tilapia 6,35 10,91 
Zhang et al., 2007 tubers 6,37 16,41 
Zhang et al., 2007 livestock labor for cropping 6,38 16,48 
Zuo et al., 2004 crabs and snails 6,40 13,53 
Zhang et al., 2007 wheat 6,40 16,38 
Seghetta et al., 2014 Macroalgae-bioethanol 6,41 13,37 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,41 17,59 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,42 16,67 
Liu et al., 2012 Chaff 6,43 15,49 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,43 18,03 
Odum, 1996 limestone 6,43 16,87 
Jorgensen et al., 2004 fish 6,44 4,48 
Turcato et al., 2014 P. pinaster: Understorey biomass increase 6,46 8,11 
Buenfil, 2001 Potable water, home filter 6,46 7,83 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,47 16,41 
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Tabela D1. Relaçao de dados utilizados no gráfico de dispersão da Figura 14 (continuação) 
 

Fonte Item log 
UEV 

log 
Energia 

Rydberg, 2002 Horse (8,4 ha) 6,49 9,48 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,52 16,76 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,54 16,46 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,54 16,80 
Zhang et al., 2007 sunflower seeds 6,55 16,24 
Buranakarn, 1998 Iron ore Pellets 6,55 8,80 
Zhang et al., 2007 soybean 6,57 16,22 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,58 17,15 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,59 16,21 
Turcato et al., 2014 P. pinaster: Roots biomass increase 6,61 7,96 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,61 16,45 
Brandt-Williams, 2002 eggs 6,63 10,32 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,65 16,97 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,67 17,32 
Buranakarn, 1998 Iron ore Sinter 6,68 8,80 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,71 16,82 
Ulgiati et al., 1994 livestock production 6,73 16,20 
Zhang et al., 2007 livestock production 6,73 16,34 
Zhang et al., 2007 millet 6,75 16,03 
Zhang et al., 2007 rice 6,77 16,02 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,80 17,54 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,80 16,68 
Buranakarn, 1998 Pig iron 6,81 16,55 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,81 17,94 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,85 16,42 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,86 16,20 
Zhang et al., 2007 newly increased livestock 6,87 15,99 
Lagerberg and Brown, 1999 tomato 6,87 11,45 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,87 16,19 
Jorgensen et al., 2004 deer 6,88 4,30 
Zhang et al., 2007 rape-seeds 6,88 15,91 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,90 16,32 
Zhang et al., 2007 vegetables 6,91 15,88 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,92 16,65 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,92 17,51 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,94 18,78 
Bastianoni et al., 2008 Macroalgae oil 6,95 11,54 
Lagerberg and Brown, 1999 tomato production system  6,95 11,14 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,97 16,97 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 6,98 17,21 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,00 16,71 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,00 16,13 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,01 17,35 
Buranakarn, 1998 Steel 7,01 16,50 
Turcato et al., 2014 P. pinaster: Understorey biomass increase 7,01 7,66 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,03 15,99 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,03 17,72 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,03 17,10 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,04 17,48 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,04 16,09 
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Tabela D1. Relaçao de dados utilizados no gráfico de dispersão da Figura 14 (continuação) 
 

Fonte Item log 
UEV 

log 
Energia 

Rydberg, 2002 Horse (8,4 ha) 7,04 8,93 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,05 17,33 
Odum, 1996 information in DNA 7,07 8,11 
Buenfil, 2001 Potable water, solar still 7,07 6,72 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,08 17,12 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,08 17,11 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,09 16,60 
Brandt-Williams, 2002 alligator 7,11 10,85 
Buranakarn, 1998 Steel 7,11 16,62 
Odum, 1996 phosphate 7,11 16,68 
Williamson et al., 2015  Market-sized oysters 7,12 6,35 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,12 16,31 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,13 16,64 
Philomena, 1990 shrimp fishery 7,13 15,79 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,14 17,26 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,15 16,54 
Zhang et al., 2007 fruits 7,16 15,62 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,17 17,24 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,18 16,52 
Zhang et al., 2007 beetroots 7,19 15,60 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,19 17,81 
Buranakarn, 1998 Slag 7,20 16,16 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,21 15,55 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,22 17,77 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,22 16,00 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,24 16,13 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,25 15,95 
Odum et al., 2000 average ocean current 7,26 17,93 
Odum, 2000 ocean circulation 7,27 17,93 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,28 16,89 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,28 16,66 
Buranakarn, 1998 Flat Glass 7,29 14,63 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,29 15,69 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,29 17,47 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,29 17,43 
Zhang et al., 2007 wool 7,30 15,56 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,31 16,17 
Buenfil, 2001 Potable water, solar still (hum/dehum) 7,33 7,43 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,34 16,86 
Odum and Arding, 1991 Cultivated shrimp 7,34 14,22 
Odum and Arding, 1991 shrimp pond mariculture in ecuador 7,34 14,23 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,36 17,45 
Buenfil, 2001 Potable water, boiling 7,38 7,13 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,40 17,08 
Odum, 1996 Bauxite (Aluminum ore) 7,40 12,76 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,41 17,58 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,41 17,35 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,41 15,13 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,41 16,29 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,41 16,68 
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Tabela D1. Relaçao de dados utilizados no gráfico de dispersão da Figura 14 (continuação) 
 

Fonte  Item log 
UEV 

log 
Energia 

Oliveira e Almeida, 2015 information 7,41 9,47 
Bastianoni et al., 2008 Macroalgae oil 7,42 11,54 
Zhang et al., 2007 mutton 7,43 15,43 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,43 18,14 
Oliveira e Almeida, 2015 information brought in by students 7,44 9,24 
Buenfil, 2001 Potable water, bottled water (B) 7,45 10,96 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,45 16,68 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,46 16,39 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,46 16,54 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,47 15,37 
Zhang et al., 2007 milks 7,47 15,39 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,50 16,40 
Odum and Arding, 1991 shrimp pond mariculture in ecuador 7,50 13,97 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,51 16,63 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,51 17,32 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,51 16,39 
Buenfil, 2001 Potable water, bottled water (A) 7,51 10,96 
Buenfil, 2001 Potable water, solar still (salty water;hum/dehum) 7,54 7,43 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,54 16,07 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,55 15,79 
Zhang et al., 2007 skins 7,56 15,30 
Buenfil, 2001 Potable water, solar distiller (salty water source) 7,59 6,72 
Turcato et al., 2014 P. pinaster: Soil retention 7,60 6,97 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,61 16,58 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,61 16,31 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,65 17,18 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,67 16,99 
Zuo et al., 2004 waterfowls 7,70 11,43 
Zuo et al., 2004 waterfowls 7,70 13,11 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,72 16,34 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,76 16,88 
Zhang et al., 2007 beef 7,80 15,06 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,82 16,69 
Oliveira e Almeida, 2015 information 7,86 7,17 
World Bank, 2008. NEAD, 2008 Pessoas 7,90 15,16 
Buranakarn, 1998 Float Glass 7,96 13,25 
Odum, 2000 jet currents 7,97 17,22 
Odum, 1988 information 8,09 9,58 
Buranakarn, 1998 Iron ore 8,16 7,11 
Lupinacci, 2015 information 8,27 8,73 
Lupinacci, 2015 information 8,27 9,59 
Meillaud et al., 2005 external information 8,27 9,94 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Aluminum 8,42 15,71 
Buranakarn, 1998 Aluminum ingot 8,47 14,43 
Buranakarn, 1998 Aluminum Sheet 8,52 13,42 
Meillaud et al., 2005 educated students 8,61 9,00 
Meillaud et al., 2005 information 8,61 9,00 
Lupinacci, 2015 information 8,66 8,73 
Odum, 1989 apud Odum, 1996 information 8,76 9,58 
Odum, 2007 information 8,88 6,92 
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Tabela D1. Relaçao de dados utilizados no gráfico de dispersão da Figura 14 (continuação) 
 

Fonte Item log 
UEV 

log 
Energia 

Almeida et al., 2013 information 8,91 9,67 
Almeida et al., 2013 information 8,91 10,55 
Almeida et al., 2013 information 8,91 9,23 
Brown and McClanahan, 1992 Cement 9,02 3,69 
Odum, 1990 apud Odum, 1996 information 9,24 9,58 
Buranakarn, 1998 Aluminum billet 9,24 13,66 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Titanium 9,25 14,61 
Odum, 1996 information in DNA 9,28 5,73 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Iron 9,43 16,12 
Kangas, P. C., 2002 palsa mound 9,45 4,52 
Almeida et al., 2013 information 9,54 5,91 
Almeida et al., 2013 information 9,54 6,09 
Odum, 1996 information 9,54 6,59 
Odum, 1991 apud Odum, 1996 information 9,54 9,58 
Almeida et al., 2013 information 9,80 9,93 
Brandt-Williams, 2002 diammonium fertilizer P 10,16 11,74 
Williamson et al., 2015  Market-sized oysters 10,17 6,73 
Brandt-Williams, 2002 diammonium fertilizer N 10,20 11,70 
Almeida et al., 2013 information 10,25 8,05 
Almeida et al., 2013 information 10,25 8,98 
Almeida et al., 2013 information 10,25 7,97 
Almeida et al., 2013 information 10,25 7,46 
Kangas, P. C., 2002 spoil mound 10,59 4,94 
Kangas, P. C., 2002 glacier 10,94 6,87 
Kangas, P. C., 2002 salt marsh 10,95 3,62 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Copper 10,99 13,23 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Palladium 11,08 11,30 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Chromium 11,10 13,49 
Kangas, P. C., 2002 marine mud mound 11,11 4,32 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Niobium 11,23 11,09 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Tantalum 11,23 8,90 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Zinc 11,54 12,44 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Platinum 11,57 11,37 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Strontium 11,61 12,63 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Silver 11,65 13,40 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Gold 11,70 12,42 
Odum, 1996 information 11,77 14,00 
Odum, 2007 information 11,88 6,92 
Odum, 1996 information in DNA 12,09 5,03 
Brown and Bardi, 2001 basin structure 12,12 6,94 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Manganese 12,13 13,10 
Kangas, P. C., 2002 arroyo 12,49 5,68 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Nickel 12,55 11,03 
Kangas, P. C., 2002 floodplain 13,44 3,83 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Uranium 13,44 8,54 
Kangas, P. C., 2002 oyster reef 13,54 4,66 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Lead 14,25 10,15 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Tin 14,28 9,41 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Molybdenum 14,37 8,88 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Tungsten 14,94 7,96 
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Tabela D1. Relaçao de dados utilizados no gráfico de dispersão da Figura 14 (conclusão) 
 

Fonte Item log 
UEV 

log 
Energia 

Kangas, P. C., 2002 coral reef 15,30 6,30 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Arsênico 15,50 7,75 
Abel, 2013 information in conversation 15,57 -2,89 
Abel, 2013 information in conversation 15,60 -2,95 
Abel, 2013 information 15,87 -0,98 
Odum, 1996 information in leaf DNA 15,91 5,21 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Cobalt 16,20 6,03 
Odum, 1996 information 16,39 12,32 
Abel, 2013 information 16,40 -0,51 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Antimony 16,48 7,34 
Abel, 2013 information 17,59 -0,51 
Abel, 2013 information 18,06 -0,98 
Odum, 2007 world's genes 18,18 16,32 
Abel, 2013 information 18,43 -0,51 
Cohen et al., 2007; Dana, 1978 Mercury 18,53 7,37 
Odum, 1996 Information  18,81 1,92 
Odum, 2007 individual of a species 22,00 3,32 
Odum, 2007 DNA in minimum life 31,18 4,32 

 
 
 
 
Tabela D2.  Estatísticas Descritivas (log UEV (sej/J); log Energia) dos dados utilizados no gráfico de 

dispersão da Figura 14 (Minitab 17) 
 

Variável            N N* Média EP Média DesvPad Variância 
Log UEV (sej/J)   515 0 6,713 0,135 3,058 9,351 
Log Energia       515 0 13,651 0,215 4,888 23,895 

Variável            CoefVar 
Soma de 

quadrados 
Mínimo Q1 Mediana Q3 

Log UEV (sej/J)   45,55 28016,55 0,000 4,994 5,990 7,339 
Log Energia       35,81 108253,94 -2,947 10,362 14,512 17,000 
Variável            Máximo Amplitude DIQ Moda N de Moda Assimetria 
Log UEV (sej/J)   31,180 31,180 2,345 3,89741 7 2,57 
Log Energia       24,633 27,580 6,638 9,55630 8 -0,48 
Variável            Curtose      
Log UEV (sej/J)   11,45      
Log Energia       0,09      
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Tabela D3. Análise de Regressão para Log Energia versus Log Transformidade (sej/J) (Minitab 17) 
 
Análise de Variância 
Fonte   GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 
Regressão  1 3022,9  3022,88 167,48  0,000 
  Log UEV (sej/J) 1 3022,9  3022,88 167,48  0,000 
Erro                513   9259,1      18,05 
  Falta de ajuste   476    8915,0      18,73      2,01     0,005 
  Erro puro         37    344,1       9,30         *         * 
Total               514    12282,0 
 
Sumário do Modelo 
       S       R2    R2(aj)   R2(pred) 

4,24841   24,61%   24,47%     23,69% 
 
Coeficientes 
Termo            Coef    EP de Coef   Valor-T Valor-P    VIF 
Constante          18,975       0,452     41,98     0,000 
Log UEV (sej/J)   -0,7930      0,0613    -12,94     0,000   1,00 
 
Equação de Regressão 
Log Energia = 18,975 - 0,7930 Log UEV (sej/J) 
 
Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 
          Log 
Obs.  Energia  Ajuste    Resíd  Resíd Pad 
   2    5,580  18,688  -13,108      -3,10  R 
   9    5,279  16,864  -11,585      -2,73  R 
  12    4,954  16,625  -11,671      -2,75  R 
  37    5,049  15,833  -10,783      -2,54  R 
  53    4,602  15,639  -11,037      -2,60  R 
  77    5,726  15,282   -9,556      -2,25  R 
 121    0,090  15,043  -14,953      -3,52  R 
 139    5,322  14,936   -9,613      -2,27  R 
 240    4,000  14,345  -10,345      -2,44  R 
 252    5,672  14,298   -8,626      -2,03  R 
 294    4,477  13,867   -9,390      -2,21  R 
 327    4,301  13,522   -9,221      -2,17  R 
 493    4,663   8,233   -3,571      -0,85     X 
 494   10,152   7,672    2,480       0,59     X 
 495    9,415   7,653    1,762       0,42     X 
 496    8,880   7,580    1,300       0,31     X 
 497    7,959   7,123    0,835       0,20     X 
 498    6,301   6,838   -0,537      -0,13     X 
 499    7,749   6,685    1,064       0,25     X 
 500   -2,893   6,628   -9,520      -2,26  R  X 
 501   -2,947   6,606   -9,553      -2,27  R  X 
 502   -0,979   6,387   -7,365      -1,75     X 
 503    5,205   6,361   -1,155      -0,27     X 
 504    6,025   6,129   -0,104      -0,02     X 
 505   12,322   5,975    6,347       1,51     X 
 506   -0,506   5,968   -6,474      -1,54     X 
 507    7,340   5,909    1,431       0,34     X 
 508   -0,506   5,029   -5,535      -1,32     X 
 509   -0,979   4,656   -5,635      -1,35     X 
 510   16,322   4,558   11,764       2,81  R  X 
 511   -0,506   4,360   -4,866      -1,16     X 
 512    7,375   4,282    3,093       0,74     X 
 513    1,923   4,062   -2,139      -0,51     X 
 514    3,322   1,525    1,797       0,43     X 
 515    4,322  -5,752   10,074       2,54  R  X 
 
R  Resíduo grande 
X  Atípicos X 
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Tabela D4. ANOVA para log energia versus log transformidade 
 

Estatística de regressão    
R múltiplo 0,496107661    
R-Quadrado 0,246122812    
R-quadrado ajustado 0,244653266    
Erro padrão 4,248406168    

Observações 515    

     
 

ANOVA       

 gl SQ MQ F 
F de 

significação  
Regressão 1 3022,87850 3022,87850 167,48219 2,3777E-33  
Resíduo 513 9259,11390 18,04895    

Total 514 12281,9924     

       

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 
95% 

superiores 

Interseção 18,97499 0,45197 41,98256 4,519E-168 18,08705 19,86294 

Variável X 1 -0,79304 0,06128 -12,94149 2,37767E-33 -0,913425 -0,67265 
 
 
 
Estatística de Durbin-Watson 

Estatística de Durbin-Watson =  1,80162 
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Apêndice E. Notas para a tabela 6 
 

 

Neste estudo, foi utilizada a base de referência de emergia global 15,83 x 1024 sej/ano. 
 
 
1. Fluxo de energia: 3,93 x 1024 J/ano (Odum, 1996). Transformidade: 1sej/J, por definição. 
 
 
2. Fluxo de energia: soma dos fluxos das entradas e dos produtos dos processos globais, conforme 

Tabela 1 de Odum et al., 2000. 
 

Tabela E1. Anual emergy Contributions to Global Processes* 
Note Inputs & Units Inflow 

units/yr 
Emergy/Unit 

sej/unit 
Empower 
E24 sej/yr 

1 Solar insolation, J 3.93 E24 1.0 3.93 
2 Deep earth heat, J 6.72 E20 1.20 E4 8.06 
3 Tidal energy, J 0.52 E20 7.39 E4 3.84 
4 Total   15.83 

 Fonte: Odum et al., 2000 (Table 1) 
 
 
 Transformidade mediana dos valores coletados da literatura, conforme Tabela E2. 
 
 
Tabela E2. Transformidades dos recursos da natureza  (continua) 

Fonte Item Transformidade 

Odum, 1996 Solar radiation 1,00E+00 

Odum, 2000b warm-cold stratification 3,70E+00 
Buenfil, 2001 Global precipitation on oceans 8,49E+00 

Odum, 2000b latent heat into air 1,20E+01 

Odum, 2000b evapotranspiration 1,23E+01 

Odum et al., 2000 global latent heat 1,26E+01 

Odum et al., 1983 apud Kangas, 2002 heat flux in freeze - thaw cycle 2,17E+01 

Odum, 2000b available energy in ocean heat 6,00E+01 

Odum, 2000b kinetic energy used 1,92E+02 

Jorgensen et al., 2004 phytoplankton 4,60E+02 

Odum, 2000 cumulus land circulation 4,85E+02 

Odum, 2000b mesosystems 9,12E+02 

Jorgensen et al., 2004 phytoplankton 9,19E+02 

Odum, 2000b surface winds 9,83E+02 

Philomena, 1990 wind 1,05E+03 

Mellino et al., 2014 Wind  1,64E+03 

Odum et al., 2000 global wind circulation 2,45E+03 

Odum, 1996 wind 2,51E+03 

Brandt-Williams, 2002 stream, geopotential 3,11E+03 

Odum, 2000b temperate cyclones 3,23E+03 
Campbell, 2000 apud Morandi et al., 2015 Tides  4,16E+03 

Odum, 2000b tropical jets 4,28E+03 
Buenfil, 2001 Global water vapor in clouds 5,95E+03 
Buenfil, 2001 Global atmospheric vapor 6,03E+03 

Odum, 2000b hurricanes 6,49E+03 

Mellino et al., 2014 Rain, chemical  6,61E+03 
Buenfil, 2001 Global evaporation 6,65E+03 
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Tabela E2. Transformidades dos recursos da natureza (continuação) 

Fonte Item Transformidade 

Buenfil, 2001 Global precipitation 6,65E+03 
Buenfil, 2001 Global evaporation from oceans 7,68E+03 
Buenfil, 2001 Global evaporation on oceans 8,50E+03 

Odum, 2000b polar jet 9,83E+03 
Odum, 1996 Deep Earth heat 1,02E+04 

Mellino et al., 2014 Rain, geopotential  1,13E+04 

Odum et al., 2000 deep earth heat 1,20E+04 

Chen and Chen, 2010, 2011 Rainwater Geopotential  1,20E+04 

Odum, 1996 soil organic matter 1,23E+04 
Buenfil, 2001 Global temperate rain 1,25E+04 
Buenfil, 2001 Global tropical rain 1,42E+04 

Odum, 1996 rain geopotential 1,49E+04 

Odum, 1996 river geopotential 1,49E+04 

Jorgensen et al., 2004 zooplankton 1,61E+04 

Howington et al., 1997 phytoplankton 1,68E+04 

Odum, 1996 precip, geopotential 1,68E+04 

Brown and Bardi, 2001 hurricanes 1,68E+04 
Brown and Arding, 1991 apud Bastianoni and Marchettini, 
1996 rain geopotential 1,76E+04 

Lefroy and Rydberg, 2003 rain, chemical energy 1,82E+04 

Odum et al., 2000 runoff, geopotential energy 1,83E+04 

Odum, 2000b glaciers, crystal heat 1,91E+04 
Orrell, 1998 apud Brown and Bardi, 2001 soil organic matter 1,91E+04 

Brown and Ulgiati, 2010 Geothermal heat  2,11E+04 

Odum and Arding, 1991 apud Brown and Bardi, 2001 litterfall 2,23E+04 
Orrell, 1998 apud Brown and Bardi, 2001 soil organic matter 2,26E+04 
Odum and Arding, 1991 apud Brown and Bardi, 2001 biomass growth 2,47E+04 

Tilley, 1999 litterfall 2,52E+04 

Philomena, 1990 rain 2,52E+04 
Odum and Arding, 1991 apud Brown and Bardi, 2001 rain 2,59E+04 
Odum, 1996 Tide 2,82E+04 

Odum, 2000 continental rainfall 2,90E+04 

Odum, 1996 precip, chemical 3,02E+04 

Tilley, 1999 stream discharge (geo) 3,02E+04 
Buenfil, 2001 Global precipitacion on land 3,06E+04 

Doherty, 1995 apud Brown and Bardi, 2001 evapo-transpired rain 3,06E+04 

Odum et al., 2000 global precipitation on land 3,10E+04 

Odum et al., 2000 
evapotranspiration, chemical 
energy 3,18E+04 

Brown and Bardi, 2001 rain, organic matter 3,19E+04 

Odum, 2000b Rain (chemical energy) 3,50E+04 
Buenfil, 2001 Global soil & subsoil water 3,68E+04 

Philomena, 1990 tide 3,95E+04 

Brown and McClanahan, 1996 river geopotential 3,96E+04 
Buenfil, 2001 Global temperate rain on land 4,08E+04 

Huang and Odum, 1991 waves 4,35E+04 

Tilley and Swank, 2003 Forests   4,40E+04 

Brown and Bardi, 2001 
transpiration, infiltration, water 
use 4,52E+04 

Lu et al., 2011 Runoff  4,65E+04 
Odum, 1996 Physical stream energy 4,68E+04 

Odum et al., 2000 Rain, geopotential 4,70E+04 

Odum et al., 2000 average river geopotential 4,70E+04 
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Tabela E2. Transformidades dos recursos da natureza (continuação) 

Fonte Item Transformidade 

Odum, 1996 Transpiration  4,81E+04 

Huang and Odum, 1991 earth cycle 4,87E+04 

Buenfil, 2001 
Global evaporation from land 
areas 4,94E+04 

Campbell, 2004 apud Williamson et al., 2015 Tides  4,94E+04 
Odum, 1992 apud Ulgiati et al., 1994 waves 5,13E+04 

Odum et al., 2000 Waves  5,21E+04 

Odum, 2000b surface eddies 5,30E+04 
Buenfil, 2001 Global tropical rain on land 5,36E+04 

Brown and Bardi, 2001 Phytoplankton  5,36E+04 

Tilley, 1999 stream discharge (chem) 5,38E+04 

Odum, 1996 deep earth   5,71E+04 
Odum, 1996 Continental earth cycle, heat flow 5,78E+04 

Brown and Ulgiati, 2005 Sediments  6,28E+04 

Brown et al., 1992 apud Cohen et al., 2006 Forest biomass 6,72E+04 

Orrell, 1998 apud Brown and Bardi, 2001 soil moisture 6,89E+04 

Brown and Bardi, 2001 hurricanes 6,89E+04 

Huang and Odum, 1991 typhoon 6,89E+04 

Brown and Bardi, 2001 river, chemical geopotential 6,90E+04 

Odum and Arding, 1991 apud Brown and Bardi, 2001 mangrove transpiration 6,90E+04 

Odum et al., 2000 tidal energy 7,39E+04 

Brown and Bardi, 2001 run-in, chemical potential 7,77E+04 

Odum, 1996 freshwater inflow 8,06E+04 

Odum et al., 2000 River chemical potential 8,10E+04 
Orrell, 1998 apud Brown and Bardi, 2001 run-in, chemical potential 8,14E+04 
Odum, 1996 Chemical stream energy 8,14E+04 

Brown and Bardi, 2001 run-in, chemical potential 8,71E+04 

Odum, 2000b mesoscale gyrals 8,90E+04 
Buenfil, 2001 Global surface runoff to oceans 9,73E+04 

Pulselli et al., 2007 Topsoil loss - excavated ground 1,00E+05 

Huang and Odum, 1991 net top soil 1,05E+05 

Brandt-Williams, 2002 runoff, non-point 1,06E+05 

Brandt-Williams, 2002 sediment 1,23E+05 

Odum, 1996 top soil 1,24E+05 

Brown et al., 1995 apud Odum, 1996 world stream geopotential 1,59E+05 

Odum, 2000b sea ice 1,76E+05 

Odum, 1996; Odum et al., 2000 topsoil loss 1,78E+05 

Cohen et al., 2006 soil loss 1,92E+05 

Cohen et al., 2006 Top soil 2,25E+05 

Odum, 1996 zooplankton 2,52E+05 
Buenfil, 2001 Global groundwater recharge 3,81E+05 
Odum et al., 1983 apud Kangas, 2002 rain impact 4,00E+05 
Brown and Arding, 1991 apud Bastianoni and Marchettini, 
1996 geothermal heat 4,28E+05 

Brown and Bardi, 2001 all vegetation types 5,64E+05 

Odum, 2000b glaciers, geopotential 7,50E+05 

Buenfil, 2001 
Global avg. Of freshwater 
resources 1,07E+06 

Odum, 2000b glaciers, available heat 1,14E+06 
Odum, 2000a apud Brown and Bardi, 2001 tributary organ. 1,20E+06 

Brown and Bardi, 2001 Zooplankton  1,23E+06 

Kangas, 2002 storm 7,73E+06 

Brown and Bardi, 2001 seismic activity 7,90E+06 
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Tabela E2. Transformidades dos recursos da natureza (conclusão) 

Fonte Item Transformidade 

Odum, 2000b ocean circulation 1,87E+07 

Odum, 2000b water circulation 3,09E+07 

Odum, 2000b jet currents 9,40E+07 
Odum et al., 1983 apud Kangas, 2002 land uplift 2,52E+12 

 Mediana 3,50E+04 
 
 
3. Fluxo de energia obtido da soma do carvão mineral, gás natural e petróleo produzidos pelos países 

constantes do National Environmental Accounting Database (NEAD), no ano de 2008, disponível no 
site http://www.cep.ees.ufl.edu/nead/.  
Energia = 1,67E+20 J/ano (Carvão mineral) + 1,49E+20 J/ano (Gás natural) + 1,87E+20 J/ano (Petróleo) = 
5,03E+20 J/ano. 
 

 Transformidade mediana dos valores coletados da literatura, conforme Tabela E3. 
 
Tabela E3. Transformidades dos combustíveis fósseis (continua) 

Fonte  Item Transformidade 

Brown et al., 2011 Oil (crude) 2,58E+02 

Federici et al., 2008 Diesel 1,31E+03 

Ton et al., 1998 Peat, sediment 7,43E+03 
Life Cycle Associates, 2009 apud Brown et al., 2011 Natural gas 8,39E+03 

Sagisaka, 1999 apud Brown et al., 2011 Hard coal 1,28E+04 

Wang, 2008 LPG 1,35E+04 
Sagisaka, 1999 apud Brown et al., 2011 Soft coal 1,60E+04 

Wang, 2008 Residual oil 1,60E+04 

Brown et al., 2011 Lubricant  1,70E+04 

Federici et al., 2008 Hard coal 2,32E+04 

Wang, 2008 Diesel 2,50E+04 

Wang, 2008 Kerosene (Jet fuel) 2,79E+04 

Wang, 2008 Gasoline 3,08E+04 

Dederici et al., 2008 Soft coal 3,09E+04 

Odum, 1996  Peat 3,19E+04 

Bastianoni et al., 2009 Fuels, gasoline   3,86E+04 
Odum, 1996 Coal 5,71E+04 

Odum, 1996  Lignite 6,22E+04 

Brown and McClanahan, 1996 Lignite 6,28E+04 
Odum and Odum, 1983 apud Cleveland, 1992 Bituminous coal 6,69E+04 

Odum, 1992 apud Ulgiati et al., 1994 Coal 6,69E+04 

Bastianoni et al., 2005 Process steam (natural gas) 6,70E+04 

Odum, 1996 Coal 6,72E+04 

Brown et al., 2011 Soft coal 6,90E+04 

Bastianoni et al., 2005 Natural gas production 7,44E+04 

Su et al., 2013 Fuels 7,57E+04 
Doherty, 1995 apud Brown and Bardi, 2001 Motor fuel 8,05E+04 

Odum, 1996 Natural gas 8,06E+04 

Su et al., 2013 Fuels 8,18E+04 

Su et al., 2013 Fuels 8,32E+04 

Brown and Ulgiati, 1997 Crude oil 8,90E+04 

Su et al., 2013 Fuels 8,94E+04 

Odum, 1996 Oil 9,07E+04 

Bastianoni et al., 2009 Crude oil 9,08E+04 

Brown and Ulgiati, 2010 Coal  9,10E+04 
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Tabela E3. Transformidades dos combustíveis fósseis (conclusão) 

Fonte  Item Transformidade 

Bastianoni et al., 2005 Crude Oil 9,11E+04 
Bastianoni et al., 2005 Fossil fuel 9,21E+04 

Bastianoni et al., 2005 Diesel 9,24E+04 

Bastianoni et al., 2009 Oil production  9,27E+04 

Su et al., 2013 Fuels 9,51E+04 

Su et al., 2013 Fuels 9,81E+04 

Odum et al., 2000 Natural gas 9,85E+04 

Brown et al., 2011 Hard coal 1,01E+05 

Odum, 1996 Oil & derives. 1,01E+05 

Bastianoni et al., 2009 Gasoline 1,05E+05 

Bastianoni et al., 2009 Coke 1,10E+05 

Odum, 1996  Liquid motor fuel 1,11E+05 

Brown and Bardi, 2001 Timbering, fuels 1,11E+05 
Odum, 1995 apud Bastianoni and Marchettini, 1996 Transport, fuels 1,11E+05 

Bastianoni et al., 2009 Liquefied petroleum gas (LPG) 1,11E+05 

Bastianoni et al., 2001 Propane 1,14E+05 

Brown et al., 2011 Soft coal 1,15E+05 
Odum et al., 1983 apud Buranakarn, 1998 LP gas 1,18E+05 

Ingwersen, 2010 Diesel fuel 1,21E+05 

Brown et al., 2011 Hard coal 1,37E+05 

Brown et al., 2011 Oil (crude) 1,54E+05 

Life Cycle Associates, 2009 Oil (crude) 1,62E+05 

Brown et al., 2011 Coke oven gas  1,71E+05 

Brown et al., 2011 LPG 1,77E+05 

Brown et al., 2011 Natural gas 1,78E+05 

Brown et al., 2011 Residual oil 1,80E+05 

Brown et al., 2011 Natural gas 1,85E+05 

Brown et al., 2011 Diesel 1,88E+05 

Brown et al., 2011 Kerosene (Jet fuel) 1,91E+05 

Brown et al., 2011 Gasoline 1,94E+05 

Brown and Bardi, 2001 Peat 2,51E+05 

Brown and Bardi, 2001 Peat 2,87E+05 

Brown and Bardi, 2001 Peat 3,09E+05 

Bastianoni et al., 2009 Kerosene  5,50E+05 

 Mediana 9,09E+04 
 
 
4. Fluxo de energia da água doce (subterrânea, da superfície, calotas polares e geleiras) calculado a 

partir dos dados obtidos de Oliveira, 2012; Heath, 2004.  
 Energia = volume (cm3) x densidade (g/cm3) x energia livre de Gibbs (4,94 J/g) 
 Volume de água doce = 34,6 milhões km3 
 Energia = (34,6 x 106 x 1015 cm3) x (1 g/cm3) x (4,94 J/g) = 1,71 x 1023 J/ano. 
  
Transformidade mediana dos valores coletados da literatura, conforme Tabela E4. 
 
Tabela E4 Transformidades da água subterrânea e superficial (continua) 

Fonte  Item Transformidade 

Brown and Ulgiati, 2013 Surface water 2,13E+04 

Brown and Bardi, 2001 Water 4,52E+04 

Prado-Jatar and Brown, 1997 Ground water 5,18E+04 
Buenfil, 2001 Interdital water in Florida 5,36E+04 
Irvin, 2000 apud Brown and Bardi, 2001 Ground and surface water withdrawl 6,89E+04 
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Tabela E4 Transformidades da água subterrânea e superficial (conclusão) 

Fonte  Item Transformidade 

Buenfil, 2001 River water in Florida 7,15E+04 
Buenfil, 2001 Groundwater, Surficial aquifer 7,44E+04 
Buenfil, 2001 Global freshwaters lakes 7,71E+04 
Buenfil, 2001 Groundwater, Sand & gravel aquifer 7,91E+04 
Buenfil, 2001 Lake water in Florida 9,48E+04 
Buenfil, 2001 Avg. surface water in Florida 9,68E+04 
Buenfil, 2001 Groundwater, Biscayne aquifer 1,01E+05 
Buenfil, 2001 Global rivers and streams 1,10E+05 
Buenfil, 2001 Wetland water in Florida 1,19E+05 
Buenfil, 2001 Groundwater, Intermediate aquifer 1,90E+05 
Buenfil, 2001 Groundwater in Florida, weighted average 2,45E+05 
Buenfil, 2001 Groundwater, Floridan aquifer 2,79E+05 

Brandt-Williams, 2002 Water 1,03E+06 
Buenfil, 2001 Global ice melt 1,60E+06 
Buenfil, 2001 Global polar ice and glaciers 1,76E+06 

Dong et al., 2014 Ground water 2,35E+06 

Kangas, P. C., 2002 Glacier 8,63E+10 

  9,90E+04 
 
 
5.  Fluxo de energia obtido da soma da produção agrícola dos países constantes do National 

Environmental Accounting Database (NEAD), no ano de 2008, disponível no site 
http://www.cep.ees.ufl.edu/nead/.   
Energia = 8,45E+19 J/ano (Produção agrícola) 

 
 Transformidade mediana dos valores coletados da literatura, conforme Tabela E5. 
 
Tabela E5. Transformidades da produção agrícola.  (continua) 

Fonte  Item Transformidade 

Mellino et al., 2015 Meadows and pastures 9,09E+03 

Wang et al., 2014 Maize straw 1,00E+04 

Brandt-Williams, 2002 Sugarcane 1,00E+04 

Wang et al., 2014 Maize 1,07E+04 

Rydberg and Jansen, 2002 Hay 1,22E+04 

Cohen et al., 2006 Cassava 1,24E+04 

Bastianoni and Marchetiini, 1996 Sugarcane 1,36E+04 

Goh and Lee, 2010 Palm 1,63E+04 

Felix and Tilley, 2009 Switchgrass 1,72E+04 

Cohen et al., 2006 Sweet potatoes 1,84E+04 

Cohen et al., 2006 Plantains 2,09E+04 

Rydberg and Jansen, 2002 Oats 2,13E+04 

Rydberg and Jansen, 2002 Seed - oats 2,13E+04 

Pereira and Ortega, 2010 Sugarcane 2,13E+04 

Mellino et al., 2015 Chestnut 2,57E+04 

Odum, 1996 Corn 2,70E+04 

Cohen et al., 2006 Potatoes 2,87E+04 

Brandt-Williams, 2002 Watermelon 2,94E+04 

Jorgensen et al., 2004 Corn 3,15E+04 

Jorgensen et al., 2004 Wheat 3,16E+04 

Cohen et al., 2006 Sisal 3,37E+04 

Rótolo et al., 2015 Seed 3,44E+04 

Bastianoni et al., 2001 Corn 4,47E+04 
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Tabela E5. Transformidades da produção agrícola (continuação) 

Fonte  Item Transformidade 

Rydberg and Jansen, 2002 Seed - hay 4,54E+04 

Agostinho and Ortega, 2012 Sugarcane 4,84E+04 

Brandt-Williams, 2002 Bahia pasture 4,90E+04 

Brandt-Williams, 2002 Cucumbers 5,25E+04 

Cohen et al., 2006 Tea 5,44E+04 

Odum et al., 1983; Odum et al., 2000 Seeds 5,85E+04 

Cohen et al., 2006 Maize 6,15E+04 

Odum, 1996 Garlic 6,30E+04 

Cavalett and Ortega, 2009 Soybean 6,55E+04 

Odum, 1996 Wheat 6,80E+04 

Dong et al., 2008 Corn 6,96E+04 

Brandt-Williams, 2001 apud Cohen et al., 2006 Grapefruits 7,04E+04 
Brandt-Williams, 2001 apud Cohen et al., 2006 Oranges 7,04E+04 
Brandt-Williams, 2001 apud Cohen et al., 2006 Pineapples 7,04E+04 

Cohen et al., 2006 Groundnuts 7,16E+04 

Odum et al., 1987 apud Sun et al., 2015 Vegetable 7,37E+04 

Cohen et al., 2006 Seed 7,86E+04 

Dong et al., 2008 Wheat 7,91E+04 

Brown and McClanahan, 1996 Maize 7,98E+04 

Odum, 1996 Rice 8,30E+04 

Geng et al., 2010 Fruit  8,51E+04 

Cohen et al., 2006 Sugarcane 8,63E+04 

Ulgiati et al., 1994 Fruit 8,88E+04 

Odum et al., 1987 apud Sun et al., 2015 Oil crop 8,88E+04 
Odum et al., 1987 apud Liu et al., 2011 Rapeseed 8,88E+04 
Ulgiati et al., 1993 apud Brown and Ulgiati, 1997 Corn 8,90E+04 

Cuadra and Björklund, 2007 Beans 9,12E+04 

Brandt-Williams, 2002 Oranges 9,51E+04 

Brandt-Williams, 2002 Corn sweet 1,10E+05 
Odum, 1992 apud Ulgiati et al., 1994 Seeds 1,11E+05 

Odum, 1996  Wheat  1,12E+05 

Cohen et al., 2006 Millet 1,13E+05 

Yan and Odum, 1998 Grain 1,14E+05 

Cohen et al., 2006 Sorghum 1,14E+05 

Odum et al., 1987 apud Cohen et al., 2006 Wheat 1,14E+05 

Bastianoni et al., 2001 Sunflower 1,20E+05 

Cohen et al., 2006 Coffee 1,23E+05 

Brandt-Williams, 2002 Potatoes 1,27E+05 

Ulgiati et al., 1993 apud Ulgiati et al., 1994 Rice 1,31E+05 

Ulgiati et al., 1993 apud Ulgiati et al., 1994 Forage 1,34E+05 

Hu et al., 2010 Corn  1,40E+05 

Odum, 1996  Oilseeds  1,41E+05 

Zhang et al., 2007 Total yield cropping 1,42E+05 

Ulgiati et al., 1993 apud Ulgiati et al., 1994 Corn 1,43E+05 

Brandt-Williams, 2001 Agricultural production 1,43E+05 

Ulgiati et al., 1994 Sugar beet 1,43E+05 

Ulgiati and Brown, 2001 Forage from crop residues 1,49E+05 

Cohen et al., 2006 Pulses 1,60E+05 

Wang et al., 2014 Wheat 1,63E+05 

Wang et al., 2014 Wheat straw 1,67E+05 

Prado-Jatar and Brown, 1997 Agriculture production 1,71E+05 

Ulgiati et al., 1993 apud Morandi et al., 2015 Hemp 1,74E+05 
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Tabela E5. Transformidades da produção agrícola (continuação) 

Fonte  Item Transformidade 

Ulgiati et al., 1994 Crop production 1,75E+05 

Bastianoni et al., 2001 Cereals 1,90E+05 

Brandt-Williams, 2002 Oats 2,04E+05 

Cohen et al., 2006 Tobacco 2,31E+05 

Brandt-Williams, 2002 Cabbage 2,44E+05 
Ulgiati et al., 1993 apud Ulgiati et al., 1994 Wheat 2,67E+05 

Brandt-Williams, 2002 Pecans 2,79E+05 

Zhang et al., 2007 Crop residues 2,87E+05 

Zhang et al., 2007 Total yield cropping-grazing 2,96E+05 

Zhang et al., 2007 Crop production 3,14E+05 

Liu et al., 2012 Rice 3,20E+05 

Brown and McClanahan, 1996 Agriculture prod. 3,36E+05 

Brandt-Williams, 2002 Soybeans 3,63E+05 

Brandt-Williams, 2001 Beans  3,66E+05 

Ulgiati et al., 1993 apud Brown and Ulgiati, 1997 Fruits 3,70E+05 

Cohen et al., 2006 Cottonseed 3,72E+05 

Bastianoni et al., 2001 Forage 3,81E+05 

Liu et al., 2012 Straw 4,02E+05 

Zucaro et al., 2013 Olive grove 4,34E+05 

Odum et al., 1987 apud Cohen et al., 2006 Vegetables and fruits 4,37E+05 
Ulgiati et al., 1993 apud Ulgiati et al., 1994 Fruits 4,82E+05 

Ulgiati et al., 1994 Vineyard 5,73E+05 

Bastianoni et al., 2001 Grape 5,85E+05 

Brandt-Williams, 2002 Tomatoes 5,95E+05 

Castellini et al., 2006 Maize (organic) 5,98E+05 

Brandt-Williams, 2002 Lettuce (romaine) 6,04E+05 

Brandt-Williams, 2002 Bell pepper 6,05E+05 

Ulgiati et al., 1993 apud Ulgiati et al., 1994 Oranges & lemons 6,42E+05 

Zhang et al., 2007 Total yield grazing 6,47E+05 

Brandt-Williams, 2002 Maize  6,62E+05 

Brandt-Williams, 2002 Corn (grain) 6,63E+05 

Zhang et al., 2007 Corn 6,94E+05 

Brandt-Williams, 2002 Peanuts 7,09E+05 

Brandt-Williams, 2002 Green beans 7,46E+05 

Zucaro et al., 2013 Vineyard 7,72E+05 

Bastianoni et al., 2001 Olive tree  8,58E+05 
Ulgiati et al., 1993 apud Ulgiati et al., 1994 Olive 8,90E+05 

Brandt-Williams, 2001 Cotton 1,06E+06 

Bastianoni et al., 2001 Olives 1,13E+06 

Ulgiati et al., 1993 apud Ulgiati et al., 1994 Sunflower 1,33E+06 

Odum, 1996  Cotton  1,41E+06 
Ulgiati et al., 1993 apud Ulgiati et al., 1994 Almond 1,42E+06 

Brandt-Williams, 2002 Cotton 1,82E+06 

Odum, 1996 Cotton 1,90E+06 

Zhang et al., 2007 Tubers 2,35E+06 

Zhang et al., 2007 Wheat 2,52E+06 

Liu et al., 2012 Chaff 2,67E+06 

Zucaro et al., 2013 Citrus 2,83E+06 

Zhang et al., 2007 Sunflower seeds 3,53E+06 

Zhang et al., 2007 Soybean 3,70E+06 

Zhang et al., 2007 Millet 5,66E+06 

Zhang et al., 2007 Rice 5,88E+06 
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Tabela E5. Transformidades da produção agrícola (conclusão) 

Fonte  Item Transformidade 

Lagerberg and Brown, 1999 Tomato 7,39E+06 

Zhang et al., 2007 Rape-seeds 7,60E+06 

Zhang et al., 2007 Vegetables 8,04E+06 

Lagerberg and Brown, 1999 Tomato production system  9,00E+06 

Zhang et al., 2007 Fruits 1,45E+07 

Zhang et al., 2007 Beetroots 1,55E+07 

Brandt-Williams, 2001 Sugarcane 4,00E+08 

Castellini et al., 2006 Cereals  1,36E+09 

Niccolucci et al., 2010 Fruit  1,44E+09 

Rugani et al., 2011 Rape seed  1,62E+09 

Nimmanterdwong et al., 2015 Seeds  2,67E+11 

 Mediana 1,46E+05 
 
 
6.  Fluxo de energia dos biocombustíveis calculado a partir dos dados obtidos em Pires e Schechtman, 

2009; Knothe et al., 2006; Horta Nogueira et al., 2013; NEAD, 2008:  
 Energia = biodiesel (1,20 x 1010 l x 32,9 MJ/l) + etanol (6,70 x 1010 l x 22 MJ/l) + lenha (1,17 x 1019 J) = 1,36 x 

1019 J 
 
 Transformidade mediana dos valores coletados da literatura, conforme Tabela E6.  
 
Tabela E6. Transformidades dos biocombustíveis (continua) 

Fonte  Item Transformidade 

Odum, 1996 Wood harvest 1,05E+04 

Odum, 1996  Plantation pine 1,18E+04 

Odum, 1996 Wood harvest 1,35E+04 

Odum, 1996 Wood 1,85E+04 

Tilley, 1999 Wood accumulation 2,69E+04 

Pereira and Ortega, 2010 Sugarcane-ethanol 3,57E+04 

Tilley, 1999 Wood  4,53E+04 

Nimmanterdwong et al., 2015 Oil from palm 4,57E+04 

Campbell and Brown, 2012 Wood  5,04E+04 

Ciotola et al., 2011 Biogas 5,23E+04 

Odum et al., 2000 Wood 5,36E+04 

Odum, 1996  Rainforest logs 5,38E+04 

Huang and Odum, 1991 Logs 5,86E+04 

Nimmanterdwong et al., 2015 Palm oil from agri.phase  6,97E+04 

Odum, 1996 Rainforest woods 7,39E+04 

Nimmanterdwong et al., 2015 Oil from jatropha 8,14E+04 

Felix and Tilley, 2009 Switchgrass-ethanol 8,40E+04 

Yang et al., 2011 Fuel from cassava 1,01E+05 

Felix and Tilley, 2009 Bioethanol 1,10E+05 

Dong et al., 2008 Ethanol 1,14E+05 

Brown et al., 1995 apud Odum, 1996 Ethanol 1,49E+05 

Goh and Lee, 2010 Palm oil 1,53E+05 

Bastianoni and Marchetiini, 1996 Bioethanol 1,56E+05 

Dong et al., 2008 Wheat-ethanol 1,67E+05 

Ulgiati, 2001 Corn-ethanol 1,68E+05 

Bastianoni and Marchetiini, 1996 Bioethanol 1,73E+05 

Bastianoni and Marchettini, 2000 Biogas 1,74E+05 

Ometto et al., 2007 Bioethanol 1,75E+05 

Odum, 1996  Charcoal 1,78E+05 
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Tabela E6. Transformidades dos biocombustíveis (conclusão) 

Fonte  Item Transformidade 

Bastianoni and Marchetiini, 1996 Ethanol 2,20E+05 

Bastianoni and Marchetiini, 1996 Bioethanol 2,35E+05 

Ju and Chen, 2011 JCL biodiesel production 2,77E+05 

Bastianoni et al., 2008 Sunflower oil 2,78E+05 

Cruz and Nascimento, 2012 Microalgae-oil 2,79E+05 

Lu et al., 2012 Rice-ethanol 3,03E+05 

Cavalett and Ortega, 2010 Biodiesel from soybean 3,08E+05 

Ulgiati (unpublished manuscript) Bio-ethanol 3,86E+05 

Liu et al., 2012 Rice+straw+chaff-bioethanol 6,05E+05 

Liu et al., 2012 Rice-bioethanol 9,78E+05 

Bastianoni and Marchetiini, 1996 Ethanol 1,28E+06 

Seghetta et al., 2014 Macroalgae-bioethanol 2,12E+06 

Seghetta et al., 2014 Macroalgae-bioethanol 2,56E+06 

Bastianoni et al., 2008 Macroalgae oil 8,93E+06 

Bastianoni et al., 2008 Macroalgae oil 2,64E+07 

 Mediana 1,55E+05 
 
 
7.  Fluxo de energia obtido da soma das colunas hidroeletricidade e total eletricidade dos países 

constantes do National Environmental Accounting Database (NEAD), no ano de 2008, disponível no 
site http://www.cep.ees. ufl.edu/nead/. 
Energia = 1,15E+19 J/ano (Hidroeletricidade) + 6,43E+19 J/ano (Total eletricidade) = 7,58E+19 J/ano. 

 
 Transformidade mediana dos valores coletados da literatura, conforme Tabela E7. 
 
  Tabela E7. Transformidades de eletricidade (continua) 

Fonte  Item Transformidade 

Chen and Chen, 2009 Hydroelectric 2,36E+04 

Ometto et al., 2007 GERIPA system 4,65E+04 

Brown et al., 1995 apud Odum, 1996 Wood power plant 6,82E+04 

Brown et al., 2012 Electricity 8,25E+04 

Brown and Ulgiati, 2002 Hydroeletric 9,86E+04 

Brown and Ulgiati, 2002 Wind power plant 9,90E+04 

Brown et al., 1995 apud Odum, 1996 Hydroelectric power 1,35E+05 

Brown et al., 1995 apud Odum, 1996 Geothermal electric 1,42E+05 
Brown et al., 2011; Brown and Ulgiati, 2002; Odum et al., 
2000 Electricity  1,44E+05 

Giannetti et al., 2015 Electricity 1,53E+05 

Wang et al., 2005 Electricity 1,60E+05 
Brown et al., 1995 apud Odum, 1996 Lignite power plant 1,65E+05 

Odum, 2000 Electric power 1,75E+05 

Dolan et al., 2008 Electricity  2,08E+05 

Brown et al., 1995 apud Odum, 1996 Lignite power plant 2,17E+05 
Brown et al., 1995 apud Odum, 1996 Coal power plant 2,25E+05 
Brown et al., 1995 apud Odum, 1996 Oil power plant 2,25E+05 

Bastianoni et al., 2001 Electricity 2,31E+05 

Brown and Ulgiati, 2002 Geothermal 2,39E+05 

Ulgiati and Brown, 2002 Electricity 2,47E+05 

Brown and McClanahan, 1996 Hydroelectric plant 2,52E+05 

Caruso et al., 2001 Electricity 2,55E+05 

Brown and McClanahan, 1996 Hydropower 2,59E+05 

Caruso et al., 2001 Electricity  2,63E+05 
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Tabela E7. Transformidades de eletricidade (conclusão) 

Fonte  Item Transformidade 

Brown and McClanahan, 1996 Hydropower 2,64E+05 

Huang and Odum, 1991 Nuclear electricity use 2,67E+05 

Odum, 1996 Coal power plant 2,69E+05 

Brown and Ulgiati, 2002 Methane power plant 2,69E+05 

Brown and Ulgiati, 2002 Coal power plant 2,72E+05 

Pang et al., 2015 Electricity 2,73E+05 

Brown et al., 1995 apud Odum, 1996 Hydroelectric 2,77E+05 

Morandi, 2012 Nuclear electricity production 2,84E+5 

Odum, 1996 Coal power plant 2,85E+05 
Irvin, 2000 apud Brown and Bardi, 2001 Electric power   2,86E+05 
Odum, 1996 Electricity 2,92E+05 
Brown and Ulgiati, 2002 Electricity 3,11E+05 

Brown and Ulgiati, 2002 Oil power plant 3,14E+05 

Meillaud et al., 2005 Electricity 3,16E+05 

Lou et al., 2015 Annual net electricity production 3,21E+05 

Odum, 1992 apud Ulgiati et al., 1994 Hydroelectricity 3,36E+05 

Odum, 1996 Nuclear power 3,36E+05 

Lou et al., 2015 Electricity consumption 3,39E+05 

Brown et al., 1995 apud Odum, 1996 Wood power plant 3,40E+05 

Odum, 1996 Electricity  4,48E+05 

Ulgiati et al., 2011 Electricity 4,60E+05 

Zhou, 2009 Electricity 5,26E+05 

Brown et al., 2012 Electricity  5,31E+05 

Brown et al., 1995 apud Odum, 1996 Solar voltaic grid 7,00E+05 

Ciotolo et al., 2011 Electricity from biogas 1,01E+06 
Brown et al., 1995 apud Odum, 1996 Electricity 1,73E+06 

 Mediana 2,66E+05 
 
 
8. Fluxo de energia obtido da soma das colunas extração de água e água dos países constantes do 

National Environmental Accounting Database (NEAD), no ano de 2008, disponível no site 
http://www.cep.ees.ufl.edu/nead/. 
Energia = 1,95E+19 J/ano (Water extration) + 3,80E+18 J/ano (Water) = 2,33E+19 J/ano. 

  
 Transformidade mediana dos valores coletados da literatura, conforme Tabela E8. 
 
Tabela E8. Transformidades da água potável (continua) 

Fonte  Item Transformidade 

Odum, 1996 Water 8,06E+04 

Buenfil, 2001 Water  5,00E+04 
Buenfil, 2001 Potable water, West Palm Beach 2,13E+05 

Buenfil, 2001 Water required  2,45E+05 
Buenfil, 2001 Potable water, Tampa 2,79E+05 

Buenfil, 2001 Water  3,14E+05 
Buenfil, 2001 Potable water, Tampa Bay 4,60E+05 
Buenfil, 2001 Potable water Gainesville 4,62E+05 
Buenfil, 2001 Potable water, FL Keys Aqueduct 5,51E+05 
Buenfil, 2001 Portable water Dunedin 5,81E+05 
Buenfil, 2001 Potable water, Tampa Bay RO 6,43E+05 
Buenfil, 2001 Potable water, Stock Island 2,22E+06 
Buenfil, 2001 Potable water, home filter 2,87E+06 
Buenfil, 2001 Potable water, solar still 1,18E+07 
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Tabela E8. Transformidades de eletricidade (conclusão) 

Fonte  Item Transformidade 

Buenfil, 2001 
Potable water, solar still 
(hum/dehum) 2,12E+07 

Buenfil, 2001 Potable water, boiling 2,39E+07 
Buenfil, 2001 Potable water, bottled water (B) 2,82E+07 
Buenfil, 2001 Potable water, bottled water (A) 3,26E+07 
Brown and Arding, 1991 apud Bastianoni and Marchettini, 
1996 Water (from storage) 4,28E+05 
Odum, 1995 apud Bastianoni and Marchettini, 1996 Surface water (irrigation) 8,15E+04 

 Mediana 5,07E+05 
 
 
9.  Fluxo de energia da produção industrial calculado a partir dos dados obtidos em Massey e Jacobs, 

2013; Plastics Europe, 2009; Secretaria do Estado de Santa Catarina; Mineral Commodity 
Summaries, 2009; Portland Cement Association, 1997; Reddy e Jagadish, 2003; Pellizzi, 1992. 

 
 Energia = plásticos (2,45 x 1014 g x 3,20 x 104 J/g) + cimento (2,90 x 1015 g x 3,7 x 102 J/g) + aço (2,30 x 1015 

g x 4,2 x 104 J/g) + fertilizantes ((1,36 x 1014 g x 7,3 x 104 J/g) + (1,67 x 1014 g x 1,3 x 104 J/g) + (3,6 x 1013 g x 
9,0 x 103 J/g)) + químicos ((4,91 x 1013 g x 2,0 x 107 J/g) + (1,23 x 1014 g x 4,72 x 1047 J/g) + (7,5 x 1013 g x 4,58 
x 107 J/g) + (1,02 x 1013 g x 4,46 x 107 J/g) +(4,25 x 1013 g x 4,1 x 107 J/g) + (4,02 x 1013 g x 4,02 x 107 J/g) + 
(1,98 x 1013 g x 4,06 J/g)) = 1,48 x 10²² J/ano 

 
 Transformidade mediana dos valores coletados da literatura, conforme Tabela E9.  
 
Tabela E9. Transformidades da produção industrial química e de materiais (continua) 

Fonte  Item Transformidade 

Doherty, 1995 apud Buranakarn, 1998 Wood ships 2,62E+04 
Odum et al., 1983 apud Buranakarn, 1998 Rubber 3,53E+04 

Buranakarn, 1998 Tire (waste) 3,53E+04 

Odum et al., 1983 apud Buranakarn, 1998 Chemical products 5,80E+04 

Brown and McClanahan, 1996 Wood, paper, textiles 5,86E+04 
Buranakarn, 1998 Lumbers 6,69E+04 

Buranakarn, 1998 Wood fiber 7,06E+04 

Lan and Odum, 2004 Paper and paperboard 7,37E+04 
Buranakarn, 1998 Softwood plywood 8,95E+04 
Buranakarn, 1998 Hardwood veneer and Plywood 1,01E+05 
Odum, 1992 apud Ulgiati et al., 1994 Pesticides 1,11E+05 

Odum, 1996 Plastics & rubber 1,11E+05 

Odum, 1996 Foods 1,43E+05 
Brown et al., 1992 apud Cohen et al., 2006 Woods products 1,43E+05 

Odum, 1996; Odum et al., 2000 Refined oil products 1,58E+05 
Buranakarn, 1998 Plastics 1,63E+05 

Haukoos, 1995 apud Buranakarn, 1998 Particleboard production 1,75E+05 
Haukoos, 1995 apud Buranakarn, 1998 Softwood plywood and others 1,81E+05 
Haukoos, 1995 apud Buranakarn, 1998 Fiberboard production 1,88E+05 

Haukoos, 1995 apud Buranakarn, 1998 Hardboard production 2,13E+05 

Brown et al., 1992 apud Brown and Bardi, 2001 Feed 2,20E+05 
Haukoos, 1995 apud Buranakarn, 1998 Particleboard production 2,28E+05 
Buranakarn, 1998 Wood furniture 2,32E+05 

Keller, 1992 apud Buranakarn, 1998 Paper 2,39E+05 

Haukoos, 1995 apud Buranakarn, 1998 Fiberboard production 2,65E+05 
Buranakarn, 1998 Polyethylene 2,72E+05 
Buranakarn, 1998 Plastics lumber  2,91E+05 
Buranakarn, 1998 Polyethylene 2,97E+05 
Buranakarn, 1998 Polyvinyl chloride 3,02E+05 
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Tabela E9. Transformidades da produção industrial química e de materiais (conclusão) 

Fonte  Item Transformidade 

Buranakarn, 1998 Vinyl floor 3,11E+05 
Brown et al., 1992 apud Cohen et al., 2006 Books, maps and paper 3,61E+05 

Odum et al., 1983 and Odum et al., 2000 Plastics 5,81E+05 

Cohen et al., 2006 Furniture 5,86E+05 
Odum, 2001 apud Garcia et al., 2014 Feed 1,71E+06 
McGrane, 1994 apud Buranakarn, 1998 Trucks 2,02E+06 

Odum, 1996 Wood, paper, textil 2,18E+06 

Brown and McClanahan, 1996 Nitrogen 2,84E+06 

Odum, 1996 Explosives 3,12E+06 

Odum, 1996 Ammonia fertilizer 3,12E+06 

Brown et al., 1992 apud Buranakarn, 1998 Food 3,36E+06 
Buranakarn, 1998 Iron ore Pellets 3,58E+06 

Brown and McClanahan, 1996 Potash 4,40E+06 
Buranakarn, 1998 Iron ore Sinter 4,80E+06 

Odum, 1996 Potassium fertilizer 5,04E+06 
Buranakarn, 1998 Pig iron 6,38E+06 
Odum et al., 1987 apud Buranakarn, 1998 Textiles 6,38E+06 

Odum et al., 2000 Chemical fertilizer 7,70E+06 
Buranakarn, 1998 Steel 1,01E+07 
Buranakarn, 1998 Steel 1,28E+07 
McGrane, 1994 apud Buranakarn, 1998 Railroad 1,46E+07 
Buranakarn, 1998 Slag 1,60E+07 
Buranakarn, 1998 Flat glass 1,93E+07 

Brown and McClanahan, 1996 Pesticides 3,31E+07 

Brown and McClanahan, 1996 Steel 3,31E+07 

Brown and McClanahan, 1996 Phosphorus 6,96E+07 
Buranakarn, 1998 Float Glass 9,02E+07 
Buranakarn, 1998 Aluminum ingot 2,94E+08 
Buranakarn, 1998 Aluminum Sheet 3,31E+08 

Brown and McClanahan, 1992 Cement 1,06E+09 
Buranakarn, 1998 Aluminum billet 1,75E+09 

Lan et al., 2003 Steel 3,02E+09 

Zhang et al., 2009 Steel 8,40E+09 

Zhang et al., 2009 Steel 1,31E+10 

 Mediana 5,81E+05 
 
 
10. Fluxo de energia obtido da soma da produção pecuária (pecuária e pesca) dos países constantes 

do National Environmental Accounting Database (NEAD), 2008, disponível no site 
http://www.cep.ees.ufl.edu/nead/. 
Energia = 5,31E+18 J/ano (Livestock production) + 4,14E+17 J/ano (Fisheries production) + 5,09E+16 J/ano 
(Fisheries) = 5,78E+18 J/ano 

 
 Transformidade mediana dos valores coletados da literatura, conforme Tabela E10. 
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Tabela E10. Transformidades da pecuária e pesca. 

Fonte  Item Transformidade 

Lan et al., 1998 apud Liu and Chen, 2007 Manure 4,54E+04 

Geng et al., 2010 Seafood  8,51E+04 

Cohen et al., 2006 
Organic manure from animal 
excrements 9,25E+04 

Cohen et al., 2006 Manure 9,25E+04 

Lan et al., 1998 apud Liu and Chen, 2007 Draught animals 2,45E+05 

Castellini et al., 2006 Chicken (organic) 5,79E+05 

Castellini et al., 2006 Chicken (conventional) 6,11E+05 

Brandt-Williams, 2001 Livestock production 9,15E+05 

Brown et al., 1992 apud Brown and Bardi, 2001 Fish fingerlings 9,41E+05 
Brown et al., 1992 apud Brown and Bardi, 2001 Tilapia aquaculture in Nayarit 9,42E+05 

Zhang et al., 2007 Animal excrements for cropping 1,20E+06 

Lan et al., 2002 Fishery 2,00E+06 

Garcia et al., 2014 Tilapia 2,24E+06 

Cohen et al., 2006 Goat 2,86E+06 

Rydberg and Jansen, 2002 Horse - traction 3,11E+06 

Brown and Arding, 1991 apud Ulgiati et al., 1994 Fishery production 3,36E+06 

Odum et al., 1987 apud Cohen et al., 2006 Poultry 3,36E+06 

Ulgiati et al., 1994 Livestock production 5,33E+06 

Zhang et al., 2007 Livestock production 5,39E+06 

Brown et al., 1992 apud Cohen et al., 2006 Tilapia yield 8,47E+06 

Brandt-Williams, 2002 Alligator 1,27E+07 

Philomena, 1990 Shrimp fishery 1,34E+07 
Odum and Arding, 1991 apud Brown and Bardi, 2001 Shrimp pond mariculture in ecuador 2,18E+07 

Odum and Arding, 1991 apud Brown and Bardi, 2001 Shrimp pond mariculture in ecuador 3,18E+07 

 Mediana 2,12E+06 
 
 
11.  Fluxo de energia calculado a partir dos dados obtidos de FAO Statistical Yearbook 2010 e TACO-

Unicamp, 2011. 
 Energia = 1,43E19 J/ano 
 
 Transformidade mediana dos valores coletados da literatura, conforme Tabela E11. 
 
 
Tabela E11. Transformidades da indústria agropecuária (continua) 

Fonte  Item Transformidade 

Cohen et al., 2006 Cooking bananas 2,27E+04 

Cohen et al., 2006 Refined sugar 4,84E+04 

Cohen et al., 2006 Sugar 1,41E+05 

Odum et al., 1983 apud Cohen et al., 2006 Vegetable oils (coconut oil) 2,02E+05 

Cohen et al., 2006 Cotton lint 3,22E+05 

Cohen et al., 2006 Honey 3,70E+05 

Odum et al., 1983 apud Cohen et al., 2006 Cow's milk 3,70E+05 

Cohen et al., 2006 Goats milk 3,70E+05 

Cohen et al., 2006 Sheep's milk 3,70E+05 

Odum, 1996 Beverage and Tobacco 4,37E+05 

Cohen et al., 2006 Refined tea 5,34E+05 

Campbell et al., 2010 Cheese  6,33E+05 

Brandt-Williams, 2002 Milk 7,02E+05 

Brandt-Williams, 2002 Beef 7,26E+05 
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Tabela E11. Transformidades da indústria agropecuária (conclusão) 

Fonte  Item Transformidade 

Rydberg and Jansen, 2002 Harness, Leather 7,56E+05 

Rydberg and Jansen, 2002 Harness 7,90E+05 

Rydberg and Jansen, 2002 Leather 7,90E+05 

Haden, 2002 Sheep and goat (meat) 8,91E+05 
Campbell and Ohrt, 2009 apud Morandi et al., 2015 Beef (meat) 1,30E+06 
Odum et al., 1983 apud Cohen et al., 2006 Butter 2,18E+06 

Cohen et al., 2006 Butter  2,19E+06 

Odum et al., 1983 apud Cohen et al., 2006 Mutton and lamb 2,86E+06 
Yan and Odum, 1998 apud Sun et al., 2015 Milk 3,35E+06 
Odum et al., 1987 apud Cohen et al., 2006 Eggs 3,36E+06 

Cohen et al., 2006 Animal fats 3,36E+06 

Cavalett et al., 2006 Pork (meat)  3,57E+06 

Brandt-Williams, 2002 Eggs 4,22E+06 
Yan and Odum, 1998 apud Sun et al., 2015 Meat 5,31E+06 

Campbell and Ohrt, 2009 apud Morandi et al., 2015 Horse (meat)  5,75E+06 

Brown et al., 1992 apud Cohen et al., 2006 Crude fibers and textiles 6,38E+06 

Odum, 1996 Greasy wool  6,38E+06 
Odum et al., 1983 apud Cohen et al., 2006 Beef and veal 6,72E+06 

Cohen et al., 2006 Pigs / pork 6,72E+06 

Cohen et al., 2006 Hides, furs, skins 6,72E+06 

Odum et al., 2000 Wool, animal hair 7,37E+06 

Odum et al., 2000 Wool  7,39E+06 

Rydberg and Jansen, 2002 Horse (meat, carcass) 1,11E+07 

Odum et al., 2000 Silk 1,12E+07 
Odum et al., 1987 apud Cohen et al., 2006 Leather 1,44E+07 

Zhang et al., 2007 Wool 2,00E+07 

Zhang et al., 2007 Mutton 2,69E+07 

Zhang et al., 2007 Milks 2,98E+07 

Zhang et al., 2007 Skins 3,66E+07 

Zhang et al., 2007 Beef 6,36E+07 

Campbell and Ohrt, 2009 apud Morandi et al., 2015 Milk  1,98E+09 

Campbell and Ohrt, 2009 apud Morandi et al., 2015 Eggs  4,28E+09 

 Mediana 3,36E+06 
 
 
12. Fluxo de energia obtido do cálculo da energia das pessoas - manutenção conforme dados dos sites 

http://data.worldbank.org e http://www.cep.ees.ufl.edu/nead/. 
 Energia das pessoas = população mundial (2008) x 3000(kcal/dia) x 365(dia/ano) x 4184 (J/kcal) 
 Energia das pessoas = 6,7 x 109 x 3000(kcal/dia) x 365(dia/ano) x 4184 (J/kcal) = 3,07 x 1019 J/ano 
 
 Transformidade de cada país calculada a partir dos seguintes dados: 
 População do país (ano 2008) obtida em 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?page=1. 
 Energia do país = população do país x 3000(kcal/dia) x 365(dia/ano) x 4184 (J/kcal) 
 Emergia do país obtida em: http://www.cep.ees.ufl.edu/nead/indices.php?indices_year_id=2008. 
 Transformidade = Emergia do país (sej/ano) / Energia do país (J/ano) 
  
  
 Transformidade mediana das pessoas, conforme Tabela E12. 
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Tabela E12. Transformidades das pessoas – manutenção (continua) 

Fonte Item Transformidade 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Burundi 2,16E+05 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Malawi 4,33E+05 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Niger 4,77E+05 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Ethiopia 5,22E+05 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Uganda 5,71E+05 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Rwanda 5,77E+05 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Tanzania 9,11E+05 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Kenya 9,37E+05 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Gambia, The 9,78E+05 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Mali 1,19E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Senegal 1,28E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Nigeria 1,31E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – India 1,55E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Pakistan 1,63E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Madagascar 1,71E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Cote d’Ivoire 1,74E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Mozambique 1,79E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Sudan 1,80E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Cambodia 1,95E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Zimbabwe 1,95E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Philippines 2,11E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Yemen, Rep. 2,20E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Vietnam 2,59E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Guinea 2,64E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Indonesia 2,71E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Nicaragua 2,96E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Zambia 3,28E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Paraguay 3,46E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Guatemala 3,49E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Morocco 3,81E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Moldova 3,88E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – El Salvador 4,06E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Syrian Arab Republic 4,46E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Colombia 4,73E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Ecuador 5,16E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Egypt, Arab Rep. 6,31E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Tunisia 6,37E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Brazil 6,51E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Jordan 7,06E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Mauritania 7,29E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Uruguay 7,46E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Costa Rica 8,01E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Bolivia 8,31E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Turkey 8,39E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – China 8,74E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Romania 9,39E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Algeria 9,53E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Greece 9,94E+06 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Albania 1,00E+07 
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Tabela E12. Transformidades das pessoas – manutenção (continuação) 

Fonte Item Transformidade 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – South Africa 1,01E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Namibia 1,06E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Mexico 1,07E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Malaysia 1,08E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Jamaica 1,10E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Thailand 1,10E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Ukraine 1,13E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Peru 1,19E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Venezuela, RB 1,21E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Azerbaijan 1,22E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Belarus 1,33E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Croatia 1,33E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Argentina 1,37E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Bulgaria 1,42E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Poland 1,49E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Israel 1,52E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Russian Federation 1,55E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Guyana 1,64E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Japan 1,65E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Latvia 1,67E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Armenia 1,75E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Botswana 1,76E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Chile 1,89E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Hungary 1,92E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Cyprus 1,94E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – France 1,94E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Italy 1,97E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Lithuania 2,06E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Kazakhstan 2,17E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – United Kingdom 2,31E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Saudi Arabia 2,50E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Belize 2,54E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Germany 2,55E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Korea, Rep. 2,55E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – New Zealand 2,56E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Portugal 2,58E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – United States 2,69E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Czech Republic 2,84E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Slovak Republic 2,87E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Switzerland 2,88E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Suriname 2,95E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Denmark 3,14E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Sweden 3,20E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Spain 3,21E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Finland 3,25E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Oman 3,50E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Estonia 3,57E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Austria 4,09E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Ireland 4,10E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Canada 4,51E+07 
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Tabela E12. Transformidades das pessoas – manutenção    (conclusão) 

Fonte Item Transformidade 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Australia 4,70E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Norway 5,24E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Netherlands 5,80E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – Belgium 6,57E+07 

World Bank, 2008; NEAD, 2008 Pessoas – iceland 7,87E+07 

 Mediana  1,07E+07 
 
 
 
13.  Fluxo de energia calculado a partir da porcentagem global de pessoas que concluíram o ensino 

superior. 
 Energia = população x 3000(kcal/dia) x 1000 x 365(dia/ano) x 8314/1987 (J/cal) x percentual de graduados 
 População mundial = 6,7 bilhões de pessoas 
 Percentual de pessoas graduadas = 7%  
 Energia = 6,7 x 109 x 3000(kcal/dia) x 365(dia/ano) x 4184 (J/kcal) x 7% = 2,15 x 1018 J/ano 
 
 Transformidade mediana dos valores coletados da literatura, conforme Tabela E13. 
 
Tabela E13. Transformidades referentes à formação das pessoas – educação 

Fonte  Item Transformidade 

Meillaud et al., 2005 information 4,03E+08 

Almeida et al., 2013 information 8,20E+08 

Almeida et al., 2013 information 6,31E+09 

Almeida et al., 2013 information 1,76E+10 

Lupinacci, 2015 information 1,87E+08 

Lupinacci, 2015 information 4,55E+08 

Lupinacci, 2015 information 1,87E+08 

Oliveira e Almeida, 2015 information 7,30E+07 

Martin, 2006 knowledge 1,68E+07 

Odum, 1988 information 1,23E+08 
Odum, 1989 apud Odum, 1996 information 5,76E+08 
Odum, 1990 apud Odum, 1996 information 1,73E+09 

Odum, 1991 apud Odum, 1996 information 3,45E+09 

 Mediana 4,55E+08 
 
 
 
14.  Fluxo de energia obtido por meio da somatória dos valores calculados para cada mineral: 
 Energia = massa (g/ano) x ΔG (kJ/mol) x 1000 x (mol/g) 
  
 Transformidade mediana obtida dos valores calculados para cada mineral e formações geológicas, 

conforme Tabela E14. 
 
 Transformidade = UEV (sej/g) / (ΔG (kJ/mol) x 1000 x (mol/g)) 
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Tabela E14. Transformidades da informação geológica 

Fonte Item Transformidade 

Odum et al., 1983 apud Kangas, 2002 flood head 6,72E+05 

Odum, 1996 limestone 2,72E+06 
Odum, 1996 Evaporites 5,54E+06 

Odum, 1996 phosphate 1,29E+07 
Odum, 1996 Shale 1,68E+07 
Odum, 1996 Aluminum ore (Bauxite ) 2,52E+07 

Orrell, 1998 phosphorus 6,72E+07 
Odum, 1996 Iron ore - Sedimentary  1,04E+08 
Buranakarn, 1998 Iron ore 1,45E+08 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Aluminum 2,64E+08 
Orrell, 1998 apud Brown and Bardi, 2001 phosphorus 3,36E+08 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Titanium 1,77E+09 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Iron 2,67E+09 

Kangas, P. C., 2002 palsa mound 2,85E+09 

Kangas, P. C., 2002 spoil mound 3,86E+10 

Kangas, P. C., 2002 salt marsh 8,92E+10 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Copper 9,80E+10 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Palladium 1,20E+11 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Chromium 1,25E+11 

Kangas, P. C., 2002 marine mud mound 1,28E+11 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Niobium 1,70E+11 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Tantalum 1,70E+11 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Zinc 3,50E+11 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Platinum 3,70E+11 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Strontium 4,08E+11 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Silver 4,50E+11 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Gold 5,00E+11 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Manganese 1,35E+12 

Kangas, P. C., 2002 arroyo 3,12E+12 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Nickel 3,51E+12 

Kangas, P. C., 2002 floodplain 2,76E+13 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Uranium 2,77E+13 

Kangas, P. C., 2002 oyster reef 3,51E+13 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Lead 1,79E+14 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Tin 1,89E+14 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Molybdenum 2,34E+14 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Tungsten 8,81E+14 

Kangas, P. C., 2002 coral reef 2,02E+15 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Arsênico 3,14E+15 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Cobalt 1,58E+16 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Antimony 2,99E+16 

Cohen et al., 2007. Dana, 1978. Valero et al. Mercury 3,37E+18 

 Mediana 1,70E+11 
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15.  Fluxo de energia calculado a partir dos dados publicados na literatura:  
 Energia = população mundial (2008) x energia (Abel, 2013)  
 Energia = 6,7 x 109 pessoas x 1,28 x 10-3 J = 8,58 x 106 J 

 
Transformidade mediana dos valores coletados da literatura, conforme Tabela E15. 
 

Tabela E15. Transformidades da informação cultural 

Fonte Item Transformidade 

Meillaud et al., 2005 external information 1,88E+08 

Odum, 1996 information 5,88E+11 

Abel, 2013 information in conversation 3,71E+15 

Abel, 2013 information in conversation 3,95E+15 

Abel, 2013 information 2,52E+16 

Abel, 2013 information 7,48E+15 

Abel, 2013 information 3,85E+17 

Abel, 2013 information 1,14E+18 

Odum, 2007 information 7,63E+08 

Odum, 1996 information 3,45E+09 

Odum, 2007 information 7,63E+11 

Oliveira e Almeida, 2015 information 2,58E+07 

Oliveira e Almeida, 2015 information brought in by students 2,76E+07 

Martin, 2006 knowledge 2,02E+07 

 Mediana 6,75E+11 
 
 
 
16.  Energia do DNA obtido de Odum, 2007; Landenmark et al., 2015; Mora et al., 2011. 
 Energia dos genes do mundo = 2,10 x 1016 J/ano 

 
Transformidade mediana dos valores coletados da literatura, conforme Tabela E16. 

 
Tabela E16. Transformidades da informação genética. 

Fonte  Item Transformidade 

Odum, 1996 information in DNA 1,18E+07 

Odum, 1996 information in DNA 1,90E+09 

Odum, 1996 information in DNA 1,22E+12 

Odum, 1996 information in leaf DNA 8,06E+15 

Odum, 1996 information 2,47E+16 

Odum, 2007 world's genes 1,51E+18 

Odum, 1996 Information  6,38E+18 

Odum, 2007 individual of a species 1,01E+22 

Odum, 2007 DNA in minimum life 1,51E+31 

Abel, 2011 DNA 2,69E+18 

 Mediana 2,47E+16 
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Apêndice F. Estatísticas do gráfico de regressão  
 
Tabela F1.   Dados e resultados de estatísticas utilizados para análise gráfica da regressão linear 

(Minitab 17). 

Item 
Transformidade 

(sej/J) 
Energia 
(J/ano) 

Emergia 
(sej/ano) 

(x) log 
Transformidade 

(y) log 
Energia 

log 
Emergia 

Solar radiation 1,00E+00 3,93E+24 3,93E+24 0,00 24,59 24,59 
Natural resources 3,50E+04 5,20E+24 1,82E+29 4,54 24,72 29,26 
Fossil fuels 9,09E+04 5,03E+20 4,57E+25 4,96 20,70 25,66 
Ground and surface 
water 9,90E+04 1,39E+23 1,38E+28 5,00 23,14 28,14 
Agricultural 1,46E+05 8,45E+19 1,23E+25 5,16 19,93 25,09 
Biofuels 1,55E+05 1,36E+19 2,11E+24 5,19 19,13 24,32 
Electricity 2,66E+05 7,58E+19 2,01E+25 5,42 19,88 25,30 
Potable water 5,07E+05 2,33E+19 1,18E+25 5,70 19,37 25,07 
Chemical and materials 5,81E+05 1,20E+20 6,98E+25 5,76 20,08 25,84 
Livestock and fishery 2,12E+06 5,78E+18 1,23E+25 6,33 18,76 25,09 
Agricutural industry 3,36E+06 1,43E+19 4,80E+25 6,53 19,16 25,68 
People - consumption 1,07E+07 3,07E+19 3,30E+26 7,03 19,49 26,52 
People - education 4,55E+08 2,15E+18 9,78E+26 8,66 18,33 26,99 
Information - geologic 1,70E+11 7,84E+16 1,33E+28 11,23 16,89 28,12 
Information - cultural 6,75E+11 2,63E+16 1,78E+28 11,83 16,42 28,25 

Information - genetic 7,68E+17 2,10E+16 1,61E+34 17,89 16,32 34,21 

DNA in minimum life 1,51E+31 2,10E+04 3,17E+35 31,18 4,32 35,50 

Soma    142,41 321,24  

Item x² y² x.y Ya ei  xi.ei ya.ei e²i 

Solar radiation 0,00 604,88 0,00 23,92 0,68  0,00 16,20 0,46 

Natural resources 20,65 610,88 112,31 21,19 3,52  16,01 74,65 12,41 

Fossil fuels 24,59 428,55 102,65 20,95 -0,24  -1,21 -5,10 0,06 
Ground and surface 
water 24,96 535,60 115,61 20,92 2,22  11,09 46,45 4,93 

Agricultural 26,67 397,08 102,91 20,82 -0,89  -4,62 -18,63 0,80 

Biofuels 26,94 366,09 99,31 20,81 -1,67  -8,68 -34,80 2,80 

Electricity 29,42 395,20 107,83 20,67 -0,79  -4,27 -16,25 0,62 

Potable water 32,54 375,09 110,48 20,50 -1,13  -6,45 -23,18 1,28 

Chemical and materials 33,23 403,17 115,74 20,46 -0,38  -2,21 -7,84 0,15 

Livestock and fishery 40,02 352,01 118,69 20,13 -1,36  -8,63 -27,44 1,86 

Agricutural industry 42,58 366,93 125,00 20,01 -0,85  -5,55 -17,02 0,72 

People - consumption 49,43 379,75 137,01 19,70 -0,22  -1,52 -4,26 0,05 

People - education 74,96 336,08 158,72 18,73 -0,40  -3,42 -7,41 0,16 

Information - geologic 126,12 285,42 189,73 17,19 -0,29  -3,28 -5,02 0,09 

Information - cultural 139,94 269,61 194,24 16,83 -0,41  -4,82 -6,85 0,17 

Information - genetic 319,89 266,41 291,93 13,20 3,12  55,88 41,24 9,76 

DNA in minimum life 972,13 18,68 134,76 5,23 -0,91  -28,33 -4,75 0,83 

Soma 1984,08 6391,45 2216,95 321,24 0,00  0,00 0,00 37,12 
 



170 
 

 
Tabela F2. Algumas estatísticas utilizadas para análise gráfica. 
 

Estatísticas Resultados  Estatísticas Resultados  Estatísticas Resultados 

Sxx = 791,08  SQR = 284,14  n = 17 

Syy = 321,26  gl SQR = 1  Xr = 14,15 

Sxy = -474,10  SQT = 321,26  Xt = 16,00 

β0 = 23,92  gl SQT = 16  Xe = 1,85 

β1 = -0,61  SQE = 37,12  F0 = 114,81 

r² = 0,8811  gl SQE = 15  var (β0) = 0,365 

r²a = 0,877  QME = 2,47  var (β1) = 0,003 

r = -0,940  QMR = 284,14  Se = 1,573 

µ (x) = 8,38  µ (y) = 18,90    

δ² (x) = 49,44  δ² (y) = 20,08    

δ (x) = 7,03  δ (y) = 4,48    
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Tabela F3. Resumo dos resultados para a Análise de Regressão. (Excel 2016). 
 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,940452137 
R-Quadrado 0,884450223 
R-quadrado ajustado 0,876746904 
Erro padrão 1,573137991 

Observações 17 
 

ANOVA       
  gl SQ MQ F F de significação  

Regressão 1 284,13791 284,13791 114,81418 1,99899E-08  
Resíduo 15 37,12145 2,47476    
Total 16 321,25936     

 
 

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 

Interseção 23,91686 0,60424 39,58142 1,36698E-16 22,62894 25,20477 

Variável X 1 -0,59932 0,05593 -10,71514 1,99899E-08 -0,71853 -0,48010 
 
 
Resultados de resíduos 

Observação Y previsto Resíduos Resíduos padrão 

1 23,91686 0,67754 0,44482 
2 21,19353 3,52248 2,31257 
3 20,94511 -0,24354 -0,15989 
4 20,92294 2,22007 1,45752 
5 20,82169 -0,89484 -0,58748 
6 20,80621 -1,67267 -1,09814 
7 20,66607 -0,78640 -0,51629 
8 20,49800 -1,13065 -0,74229 
9 20,46217 -0,38299 -0,25144 

10 20,12538 -1,36345 -0,89513 
11 20,00591 -0,85057 -0,55842 
12 19,70319 -0,21605 -0,14184 
13 18,72798 -0,39554 -0,25968 
14 17,18627 -0,29196 -0,19168 
15 16,82723 -0,40728 -0,26739 
16 13,19776 3,12445 2,05126 

17 5,23081 -0,90859 -0,59651 
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F4. Dados transformados (Minitab 17)  
 

Item 
log 

Transformity 
log 

Energy 
Ajustes 

1 
Res 1 

Transf. 
T 

Energia 
T 

Resp 1 Res 2 
Ajustes 

2 
1 0,00 24,59 23,92 0,68 -2,08 1,47 -1,92 -0,57 2,04 
2 4,54 24,72 21,19 3,52 -1,06 1,48 1,17 0,41 1,07 
3 4,96 20,70 20,95 -0,24 -0,71 0,83 0,28 0,10 0,73 
4 5,00 23,14 20,92 2,22 -0,67 1,31 1,73 0,62 0,70 
5 5,16 19,93 20,82 -0,89 -0,49 0,47 -0,17 -0,06 0,53 
6 5,19 19,13 20,81 -1,67 -0,47 -0,19 -1,94 -0,70 0,51 
7 5,42 19,88 20,67 -0,79 -0,25 0,44 0,38 0,14 0,30 
8 5,70 19,37 20,50 -1,13 -0,05 0,01 -0,28 -0,10 0,11 
9 5,76 20,08 20,46 -0,38 -0,02 0,56 1,33 0,48 0,08 

10 6,33 18,76 20,13 -1,36 0,24 -0,44 -0,77 -0,28 -0,16 
11 6,53 19,16 20,01 -0,85 0,30 -0,17 0,14 0,05 -0,23 
12 7,03 19,49 19,70 -0,22 0,44 0,12 1,32 0,48 -0,36 
13 8,66 18,33 18,73 -0,40 0,73 -0,65 -0,05 -0,02 -0,63 
14 11,23 16,89 17,19 -0,29 0,99 -1,02 -0,41 -0,15 -0,88 
15 11,83 16,42 16,83 -0,41 1,03 -1,10 -0,52 -0,18 -0,92 
16 17,89 16,32 13,20 3,12 1,34 -1,11 0,28 0,09 -1,21 
17 31,18 4,32 5,23 -0,91 1,68 -1,85 -0,97 -0,32 -1,53 

 
 
 
F5. Valores para o gráfico de predição (Minitab 17) 

 
  



173 
 

F6. Resumo dos resultados para a Análise de Regressão dos dados transformados (Excel 2016). 
 

Estatística de regressão      
R múltiplo 0,927369      
R-Quadrado 0,860013      
R-quadrado 
ajustado 0,850681      
Erro padrão 0,375483      
Observações 17      
 
       
ANOVA       

  gl SQ MQ F F de significação  
Regressão 1 12,99244 12,99244 92,15287 8,53E-08  
Resíduo 15 2,114818 0,140988    
Total 16 15,10725     
 
       

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 

Interseção 0,061862 0,091234 0,678053 0,508063 -0,1326 0,256323 

Variável X 1 -0,94912 0,09887 -9,59963 8,53E-08 -1,15986 -0,73838 
 
 
Resultado dos resíduos. 

Observação Y previsto Resíduos Resíduos padrão 
1 2,037763 -0,57099 -1,57055 
2 1,069885 0,407674 1,121337 
3 0,732686 0,099687 0,274196 
4 0,696837 0,61744 1,698315 
5 0,530945 -0,05994 -0,16486 
6 0,506122 -0,69817 -1,92038 
7 0,301674 0,137975 0,379511 
8 0,112067 -0,10037 -0,27608 
9 0,078388 0,484481 1,3326 

10 -0,16302 -0,28158 -0,77451 
11 -0,22661 0,052263 0,143753 
12 -0,3577 0,479578 1,319114 
13 -0,62934 -0,01647 -0,04529 
14 -0,87508 -0,14597 -0,40151 
15 -0,91738 -0,18279 -0,50276 
16 -1,20935 0,094406 0,259672 
17 -1,5345 -0,31723 -0,87256 
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Apêndice G. Estatísticas para a distribuição log transformidade 
 
 
Todos os valores de transformidade foram ajustados para a linha base 15,83x1024 sej/ano (Odum et 

al., 2000) 

 
Tabela G1. Estatísticas descritivas para log transformidade.  
Variável       N        N*   Média      EP Média  DesvPad    Variância   CoefVar    Mínimo      Q1           Mediana 
log UEV       1197   0      5,9977    0,0710        2,4553      6,0285        40,94        0,0000        4,8252    5,2889 
 
                                                                                                                  N de 
Variável      Q3          Máximo    Amplitude     DIQ         Moda         Moda    Assimetria   Curtose 
log UEV       6,5456  31,1796    31,1796          1,7204    5,04485    18           2,94             15,41 
 
 
Tabela G2. Outliers inferiores para o boxpot das transformidades 

Fonte Primária item 
Transformidade 

(sej/J)  
log transformidade 

By definition Sunlight 1,00E+00 0,00 
Jorgensen et al, 2004 soil bacteria 2,30E+00 0,36 
Odum, 2000 warm-cold stratification 3,70E+00 0,57 
Buenfil, 2001 Global precipitation on oceans 8,49E+00 0,93 
Odum, 2000 latent heat into air 1,20E+01 1,08 
Odum, 2000 evapotranspiration 1,22E+01 1,09 
Odum et al, 2000 global latent heat 1,26E+01 1,10 
Odum et al., 1983 heat flux in freeze - thaw cycle 2,17E+01 1,34 
Odum, 2000 available energy in ocean heat 6,00E+01 1,78 
Buenfil, 2001 Surface water in Florida, weighted average 9,68E+01 1,99 

 
 
Tabela G3. Outliers superiores para o boxpot das transformidades (continua)  

Fonte Primária item 
Transformidade 

(sej/J)  
log 

transformidade 

Castellini et al, 2006 Cereals  1,36E+09 9,13 
Su et al, 2013 MINERAL 1,43E+09 9,16 
Niccolucci et al, 2010 Fruit  1,44E+09 9,16 
Tilley, 1986 total N from sewers 1,51E+09 9,18 
Rugani et al, 2011 Rape seed  1,62E+09 9,21 
Odum, 1996 sediment 1,68E+09 9,23 
Buranakarn, 1998 Aluminum billet 1,75E+09 9,24 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Titanium 1,77E+09 9,25 
Odum, 1996 information in DNA 1,90E+09 9,28 
Campbell and Ohrt, 2009 Milk  1,98E+09 9,30 
Brown and McClanahan, 1996 mech. and trans. eqp. 2,35E+09 9,37 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Iron 2,67E+09 9,43 
Kangas, P. C., 2002 palsa mound 2,85E+09 9,45 
Lan et al, 2003 Steel 3,02E+09 9,48 
Almeida et al, 2013 information 3,45E+09 9,54 
Almeida et al, 2013 information 3,45E+09 9,54 
Odum, 1996 information 3,45E+09 9,54 
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Tabela G3. Outliers superiores para o boxpot das transformidades (continuação)  

Fonte Primária item Transformidade 
(sej/J)  

log 
transformidade 

Campbell and Ohrt, 2009 Eggs  4,28E+09 9,63 
Brown and Bardi, 2001 Plastics 5,38E+09 9,73 
Almeida et al, 2013 information 6,31E+09 9,80 
Castellini et al, 2006 Chicken  6,91E+09 9,84 
Campbell et al, 2010 Cheese  8,17E+09 9,91 
Zhang et al, 2009 Steel 8,40E+09 9,92 
Odum, 2000 Sand and gravel 8,50E+09 9,93 
Odum, 2000 Limestone 9,50E+09 9,98 
Zhang et al, 2009 Steel 1,31E+10 10,12 
Tilley, 1986 total P from sewers 1,36E+10 10,13 
Brandt-Williams, 2002 diammonium fertilizer P 1,45E+10 10,16 
Williamson et al, 2015 Market-sized oysters 1,47E+10 10,17 
Brandt-Williams, 2002 diammonium fertilizer N 1,58E+10 10,20 
Almeida et al, 2013 information 1,76E+10 10,25 
Almeida et al, 2013 information 1,76E+10 10,25 
Almeida et al, 2013 information 1,76E+10 10,25 
Almeida et al, 2013 information 1,76E+10 10,25 
Brandt-Williams, 2001 Pesticides 2,49E+10 10,40 
Kangas, P. C., 2002 spoil mound 3,86E+10 10,59 
Kangas, P. C., 2002 glacier 8,63E+10 10,94 
Bastianoni et al, 2009 Natural gas 8,67E+10 10,94 
Kangas, P. C., 2002 salt marsh 8,92E+10 10,95 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Copper 9,80E+10 10,99 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Palladium 1,20E+11 11,08 
Odum, 2000 phos. in streams 1,21E+11 11,08 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Chromium 1,25E+11 11,10 
Odum, 2000 phos., marsh cycle 1,26E+11 11,10 
Kangas, P. C., 2002 marine mud mound 1,28E+11 11,11 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Niobium 1,70E+11 11,23 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Tantalum 1,70E+11 11,23 
Odum, 2000 phos., sedim. cycle 2,49E+11 11,40 
Nimmanterdwong et al, 2015 Seeds  2,67E+11 11,43 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Zinc 3,50E+11 11,54 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Platinum 3,70E+11 11,57 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Strontium 4,08E+11 11,61 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Silver 4,50E+11 11,65 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Gold 5,00E+11 11,70 
Jianhua et al, 2013 reduction loss  5,28E+11 11,72 

Jianhua et al, 2013 
resettlement 
compensation 5,28E+11 11,72 

Jianhua et al, 2013 operation cost 5,29E+11 11,72 
Odum, 1996 information 5,88E+11 11,77 

Jianhua et al, 2013 
passenger transportation 
by shipping 7,53E+11 11,88 

Brown and Bardi, 2001 basin structure 7,83E+11 11,89 
Odum, 1996 information in DNA 1,22E+12 12,09 
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Tabela G3. Outliers superiores para o boxpot das transformidades (conclusão)  

Fonte Primária item Transformidade 
(sej/J)  

log 
transformidade 

Brown and Bardi, 2001 basin structure 1,33E+12 12,12 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Manganese 1,35E+12 12,13 
Lei et al, 2008 Services in imports 1,66E+12 12,22 
Brown and Bardi, 2001 basin structure 1,68E+12 12,23 
Su et al, 2013 tour  
Odum et al., 1983 land uplift 2,52E+12 12,40 
Kangas, P. C., 2002 arroyo 3,12E+12 12,49 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. nickel 3,51E+12 12,55 
Philomena, 1990 goods and services 4,03E+12 12,61 
Su et al, 2013 tour  5,88E+12 12,77 
Jianhua et al, 2013 tourist consumption 6,58E+12 12,82 
Su et al, 2013 tour  
Jiang et al, 2008 services from outside 1,21E+13 13,08 

Jianhua et al, 2013 
construction staff 
consumption 1,45E+13 13,16 

Lagerberg and Brown, 1999 aluminium 
Kangas, P. C., 2002 floodplain 2,76E+13 13,44 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Uranium 2,77E+13 13,44 
Jianhua et al, 2013 reservoir inundation  2,88E+13 13,46 
Kangas, P. C., 2002 oyster reef 3,51E+13 13,54 

Jianhua et al, 2013 reservoir inundation  4,33E+13 13,64 

Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Lead 1,79E+14 14,25 

Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Tin 1,89E+14 14,28 

Jianhua et al, 2013 soil 1,92E+14 14,28 

Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Molybdenum 2,34E+14 14,37 

Jianhua et al, 2013 stone 4,23E+14 14,63 

Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Tungsten 8,81E+14 14,94 

Kangas, P. C., 2002 coral reef 2,02E+15 15,30 

Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Arsênico 3,14E+15 15,50 

Abel, 2013 information conversation 3,71E+15 15,57 
Brown and McClanahan, 1996 social disruption 5,01E+15 15,70 
Brown and McClanahan, 1996 net migration 5,29E+15 15,72 
Odum, 1996 information in leaf DNA 8,06E+15 15,91 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Cobalt 1,58E+16 16,20 
Brandt-Williams, 2001 Cotton 2,31E+16 16,36 
Odum, 1996 information 2,47E+16 16,39 
Abel, 2013 information 2,52E+16 16,40 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Antimony 2,99E+16 16,48 
Abel, 2013 information 2,69E+18 18,43 
Cohen et al, 2007. Dana, 1978. Valero et al. Mercury 3,37E+18 18,53 
Jianhua et al, 2013 reduction death  4,08E+18 18,61 
Odum, 1996 Information  6,38E+18 18,81 
Odum, 1996 individual of a species 1,01E+22 22,00 
Odum, 1996 DNA in minimum life 1,51E+31 31,18 
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Apêndice H. Exemplo de interpolação 
 
A partir de uma tabela ou um gráfico linear é possível deduzir um novo valor entre dois valores 
conhecidos. Usando a equação de regressão, o novo ponto surgirá sobre a reta. Usando a equação de 
interpolação, o novo ponto aparecerá entre os dois outros pontos conhecidos. 
 

Abaixo segue um exemplo de como se determinar novos valores a partir das equações de interpolação. 
Quando se conhece o x da equação, utiliza-se: y = y0(x - x1)/(x0 - x1) + y1(x - x0)/(x1 - x0) 
Quando se conhece o y da equação, utiliza-se: x2 = x0(y2 - y1)/(y0 - y1) + x1(y2 - y0)/(y1 - y0) 

y e x2 correspondem aos valores que se deseja encontrar. 
x e y2 são os valores de referência. 
x0 e y0 são os menores valores mais próximos do valor de referência. 
x1 e y1 são os maiores valores mais próximos do valor de referência. 

 
No exemplo, serão utilizados os valores de log transformidade (x) e log energia (y) da Tabela H1. 
 
Tabela H1. Fluxo de energia e transformidade de vários sistemas 

Nota Item 
Transformidade 

(sej/J) 
Energia 
(J/ano) 

log 
Transformidade 

log Energia 

1 Radiação solar  1,00E+00 3,93E+24 0,00 24,59 
2 Recursos naturais  3,19E+04 3,93E+24 4,50 24,59 
3 Combustíveis fósseis 9,09E+04 5,03E+20 4,96 20,70 
4 Água subterrânea e da superfície 9,90E+04 1,39E+23 5,00 23,14 
5 Agricultura 1,46E+05 8,45E+19 5,16 19,93 
6 Biocombustíveis 1,55E+05 1,36E+19 5,19 19,13 
7 Eletricidade 2,66E+05 7,58E+19 5,42 19,88 
8 Água potável 5,07E+05 2,33E+19 5,70 19,37 
9 Indústria química e de materiais 5,81E+05 1,48E+22 5,76 22,17 

10 Pecuária e pesca 2,12E+06 5,78E+18 6,33 18,76 
11 Indústria agropecuária 3,36E+06 1,43E+19 6,53 19,16 
12 Pessoas - manutenção 1,07E+07 3,07E+19 7,03 19,49 
13 People - educação 4,55E+08 2,15E+18 8,66 18,33 
14 Informação – geológica 1,69E+11 1,95E+16 11,23 16,29 
15 Informação – cultural  6,75E+11 2,63E+16 11,83 16,42 
16 Informação – genética  7,68E+17 2,10E+16 17,89 16,32 
17 DNA 1,51E+31 2,10E+04 31,18 4,32 

 
Os valores de x (2, 10, 13, 15, 17 e 20) não possuem correspondentes em y.  
Quando x = 15, qual o valor de y? 
Os pares mais próximos de x = 15 são: (11,83 ; 16,42) e (17,89 ; 16,32) 
 ↑ ↑ ↑ ↑ 
 x0 y0 x1 y1 

Aplicando a equação:  
y = 16,42 * (15 – 17,89) / (11,83 – 17,89) + 16,32 * (15 – 11,83) / (17,89 – 11,83) = 16,37 
 

Com a mesma equação foram obtidos: x =   2 → y = 24,59 x = 15 → y = 16,37 
 x = 10 → y = 17,27 x = 17 → y = 16,34 
 x = 13 → y = 16,40 x = 20 → y = 14,41 
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Da mesma forma, os valores de y (6, 8, 12, 17, 21 e 22) não possuem correspondentes em x? 
Quando y2 = 22, qual o valor de x? 
Os pares mais próximos de y2 = 22, são: (4,96 ; 20,70) e (5,76 ; 22,17) 
 ↑ ↑ ↑ ↑ 
 x0 y0 x1 y1 

 
x2 = 4,96 * (22 – 22,17) / (20,70 – 22,17) + 5,76 * (22 – 20,70) / (22,17 – 20,70) = 5,67 
 
Com a mesma equação foram obtidos: y2 =   6 → x = 29,32 y2 = 17 → x = 10,33 
 y2 =   6 → x = 27,10 y2 = 21 → x =   5,12 
 y2 = 12 → x = 22,67 y2 = 22 → x =   5,67 

 
O gráfico contendo os novos valores é apresentado abaixo. Os pontos de cor verde foram calculados 
a partir do valor de referência x e os de cor rosa foram calculados a partir do valor y. 
 

 
 

Figura H1. Gráfico dr relação linear log Transformidade versus log energia, com valores interpolados 
 
 

Observa-se que os valores interpolados permanecem dentro do intervalo do confiança. 
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Anexo 1. Evolução das publicações sobre emergia 
 
 
 
 

 
 
Figura X1. Gráfico da evolução de publicações sobre emergia, DE 1988 A 2016. 
 Fonte: Scopus (Analyze search results by Scopus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


