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RESUMO 

 

O Brasil é um país de proporções continentais com uma significante 

heterogeneidade econômica, social e ambiental em seu território. O país conta com 

um alto suporte de recursos renováveis, um parque industrial fortalecido, e uma 

grande área usada para pecuária e produção de grãos. O país tem 26 estados e um 

Distrito Federal distribuídos geograficamente em cinco regiões. Para destacar e 

distinguir as diferenças entre regiões foi realizado a avaliação em emergia de cada 

estado e apresentada a assinatura ambiental. Os indicadores em emergia de cada 

estado (ESI, EYR, e ELR) são apresentados em mapas. O EMR de cada estado foi 

calculado para avaliar a relação entre o suporte ambiental e o desenvolvimento 

econômico de cada sistema regional. A emergia total do país foi composta pela 

soma das emergias de cada estado, e o resultado foi comparado com existentes na 

literatura.  

Palavras-chave: Estados Brasileiros, Síntese em Emergia, Sustentabilidade, 

Desenvolvimento Regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Brazil is a country of continental proportions that has significant economic, social and 

environmental heterogeneities within its territory. The country counts with a high 

support from renewable resources, a strengthened industrial park, and a large area 

used for livestock and crop production. The country has 26 states and a Federal 

District distributed geographically in five regions. In order to highlight and distinguish 

the differences among regions, an emergy evaluation of each state was performed 

and the emergy signatures are presented. Emergy indices of each state (ESI, EYR, 

and ELR) are presented in maps. The EMR of each state was calculated to assess 

the relationship between the environmental support and the economic development 

of each regional system. The total emergy of the country was composed by the sum 

of the emergies of each state, and the result was compared with literature. 

 
Keywords: Brazilian States, Emergy synthesis, Sustainability, Regional development. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O meio ambiente oferece para a sociedade e sua economia os recursos  

necessários para o suporte a vida: solo fértil, água pura, ar limpo, bom clima e 

sistemas ecológicos saudáveis. Sustentado pelos recursos naturais, veio um 

crescimento desenfreado alavancado pelo livre capitalismo, convergindo no 

desenvolvimento econômico de sistemas regionais: estados e nações. Mas agora, 

após dois séculos de expansão, o desenvolvimento econômico provoca o 

esgotamento dos recursos do meio ambiente fazendo com que o planeta se 

encontre em um estágio crescente de degradação.  

Os sistemas regionais necessitam de recursos naturais na para seus produtos 

e serviços, gerando divergências entre a intenção de proteger o meio ambiente e a 

intenção de obter um desenvolvimento econômico. Ocasionando, assim, discussões 

acerca das mudanças políticas necessárias para desenvolver e proteger. 

Para tanto, faz-se necessário o estudo de metodologias que permitam avaliar 

se o plano de desenvolvimento econômico adotado pelos sistemas regionais está 

convergindo para um desenvolvimento sustentável. A contabilidade em emergia, 

proposta por H. T Odum (1996), mensura, em uma única métrica, o trabalho da 

natureza e do homem na geração de seus produtos e serviços. Permite, por meio de 

escolhas seletivas, maximizar o uso e a produção de emergia pelos sistemas, 

ajudando na elaboração de políticas que aperfeiçoem o uso de recursos naturais e o 

crescimento econômico em benefício da sociedade. 

Por vários séculos, a sociedade tem se expandido pelo elevado uso de 

energia proveniente de recursos não-renováveis - aqueles que a natureza não 

consegue repor dentro de uma janela de tempo. Sendo assim, o crescimento urbano 

centralizou os fluxos em emergia que apóiam a economia em áreas reduzidas. O 

desenvolvimento econômico nas cidades - áreas urbanizadas de um sistema 

regional - foi acelerado devido ao uso de combustíveis fósseis baratos e eletricidade, 
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interagindo com os recursos que suportam a vida humana (água, ar e terra) oriundos 

do meio rural. 

Entende-se que o desenvolvimento econômico é aparentemente ligado e 

dependente ao uso de emergia do sistema; e a contabilidade em emergia pode ser 

usada para escolha de planos de desenvolvimento econômico que permitam a 

sustentabilidade do sistema. Para uma janela de tempo e espaço do 

desenvolvimento econômico do sistema regional, a produtividade depende da 

interação dos produtos com alto fluxo em emergia consumidos pelas cidades com os 

produtos do meio ambiente. Ou seja, a produção econômica é baseada na interação 

dos recursos provenientes da economia com os recursos gratuitos disponíveis na 

natureza (Odum, 1996).  

Para Dias (2006), a publicação do livro “Silent Spring”, da autora Rachel 

Carson (1962), levou a uma primeira reflexão acerca da relação entre o homem e o 

ambiente, ao descrever os perigos do uso do inseticida DDT. Hawken e Lovins 

(1999) escreveram em seu livro Capitalismo Natural que, com o aumento da 

população e a redução per capita dos recursos naturais disponíveis, não resta 

alternativa para a população mundial, a não ser analisar detalhadamente as 

mudanças que estão ocorrendo no meio ambiente.  

O modelo de desenvolvimento empregado em todo o mundo está fisicamente 

conectado ao uso de energia e recursos provenientes da natureza. Pode-se utilizar 

uma avaliação monetária dos serviços ambientais e o capital natural para 

demonstrar seu valor econômico; mas, é insuficiente para mensurar o valor 

intrínseco de apoio à vida, proporcionado pelo meio ambiente. (Lomas et al, 2008).  

A avaliação de sistemas regionais é trabalhosa devido à necessidade de 

estimar a rede de interações que ocorrem entre o ser humano e o sistema ambiental 

que o suporta (Campbell, 1998). Faz-se necessária uma alternativa de integrar uma 

aproximação para entender os sistemas humanos e naturais com suas interfaces 

econômicas e ambientais (Campbell, 1998). A alternativa para análise de sistemas 

regionais foi proposta por H. T. Odum (1983, 1994), ao avaliar os Estados Unidos e 

outros países como um sistema regional, que integra ecologia e economia no 

contexto da Termodinâmica e Teoria geral dos sistemas. 

A sustentabilidade econômica e ambiental de Macao foi avaliada por meio da 

contabilidade em emergia com dados da cidade em 2004, e comparando os 

resultados com os da contabilidade em emergia de Taipei (2002), Zhongshan 
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(2000), Miami (1990) e San Juan (1992) (Lei et al, 2007), apresentando relação 

entre o desenvolvimento da cidade e o uso dos recursos ambientais. 

Continuamente, Beijing, Xangai e Guangzhou, três típicas e representativas 

mega cidades da China, foram utilizadas por Zhang (2008) como estudo para 

avaliação dos seus sistemas regionais por meio da contabilidade em emergia.  

A avaliação biofísica da Espanha foi realizada pela metodologia de 

contabilidade em emergia proposta por H. T. Odum (1996). Neste estudo, a Espanha 

foi considerada um sistema sócio ecológico agregando valores ambientais e sociais 

em sua avaliação. A análise feita neste estudo utiliza os fluxos ambientais das áreas 

agrícolas e o consumo das áreas urbanas desenvolvidas (Lomas et al, 2008). 

Os sistemas regionais não são avaliados somente pela quantidade de 

recursos naturais disponíveis, ou pelo nível de desenvolvimento de uma cidade; 

mas, sim, pela capacidade que os recursos naturais possuem de suprir a região em 

função do padrão de consumo das pessoas. Ao avaliar um país, um estado e até 

uma cidade há que se considerar as diferentes regiões que o compõem.  

Neste trabalho, avalia-se o Brasil por meio da contabilidade ambiental em 

emergia em relação aos fluxos dos recursos naturais e econômicos do ano de 2007. 

A principal contribuição parte do pressuposto que o Brasil, um país de proporções 

continentais, é um grande sistema regional que possui significativa heterogeneidade 

em seu território nos aspectos econômicos, sociais e ambientais. Portanto, avaliar o 

país a partir de seus estados, como sistemas regionais menores, perfaz assim uma 

contabilidade em emergia de forma mais analítica que a do país como um todo.     

   
1.1 Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar um sistema integrado à metodologia de 

cálculo ambiental, que permita aferir as condições de sustentabilidade do Brasil com 

dados de 2007 em relação ao desenvolvimento sustentável. 

 Pretende-se, ainda, comparar com outros estudos realizados com dados de 

anos anteriores e identificar se houve melhora ou piora no desenvolvimento 

econômico, social e ambiental. 

Comparar com a linha de tendência da sustentabilidade do país e verificar se 

os estados seguem essa mesma linha em relação ao IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) e o PIB (Produto Interno Bruto).  
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Calcular a contabilidade em emergia do Brasil de forma mais analítica, ou 

seja, com mais detalhes, trabalhando com áreas menores. Realizar uma análise 

isolada de cada estado como sistemas regionais menores, considerando a 

disponibilidade de seus recursos renováveis, não renováveis e a relação econômica, 

utilizando a contabilidade em emergia.  
Definida a contabilidade dos estados, passa-se a aferir o indicador de 

sustentabilidade do Brasil e classificam-se os estados, sabendo da heterogeneidade 

do País, de acordo com os indicadores de sustentabilidade ambiental encontrados.  

 
1.2 Organização da Tese 
 

Este documento é composto por cinco capítulos. Inicialmente, apresenta-se o 

contexto histórico em que a pesquisa está inserida, definindo-se o objetivo e a forma 

de apresentação dos resultados. No segundo capítulo, faz-se uma revisão da 

bibliografia e de trabalhos correlatos sobre a metodologia adotada, os quais 

permitiram chegar ao estado da arte da pesquisa. 

O terceiro capítulo descreve a metodologia e os conceitos utilizados para a 

coleta dos dados da pesquisa, bem como apresentar os indicadores PIB, IDH e ESI 

(Indicador de Sustentabilidade Ambiental) importantes para as análises dos 

resultados obtidos. 

 No quarto capítulo, após a compilação dos dados encontrados, faz-se a 

apresentação dos resultados finais para o Brasil, comparando-se os valores a outros 

estudos realizados. Também são apresentadas as características e informações dos 

estados brasileiros, o que nos leva ao novel de sustentabilidade de cada Estado e, 

finalmente, do Brasil, de acordo com o apresentado no diagrama ternário, onde é 

mostrada a posição ocupada pelo sistema regional estudado em relação aos 

recursos naturais e econômicos. 

O quinto capítulo traz as conclusões oriundas da pesquisa, bem como as 

dificuldades encontradas; e, recomendações para futuros trabalhos que possam 

complementar este estudo. 
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2. ESTADO  DA ARTE 
 

Este capítulo apresenta, de forma resumida, trabalhos na literatura que 

abrangem assuntos correlatos aos deste estudo. Tais trabalhos foram importantes à 

medida que guiaram a utilização dos dados dos estados brasileiros, principalmente o 

estudo e utilização da emergia e a própria relação de sustentabilidade entre os 

Estados.  

As metodologias para determinar a sustentabilidade ambiental, normalmente, 

só consideram em sua contabilidade as intervenções causadas ao meio ambiente a 

partir do trabalho humano. Odum (1996) apresenta um novo modelo que passa a 

considerar a energia necessária para a criação do insumo, ou seja, a contribuição da 

natureza para que o bem estivesse disponível ao uso humano. Os estudos são 

fundamentados nas leis básicas da termodinâmica, onde toda a energia do sistema 

em análise é transformada em uma única unidade de energia, o que permite seu 

somatório e demais correlações. A premissa básica de cálculo é proveniente de 

quanta emergia é necessária para a produção de um joule ou quilograma de um 

produto ou serviço, sendo representada em sej. 
Em pesquisa no site de periódicos da Capes, em setembro de 2011, foram 

encontradas 476 ocorrências para a palavra chave “emergy”. Ao utilizar a palavra 

chave “emergy” e  “regional systems” o número de ocorrências caiu para 29 artigos. 

Destes 29 artigos foram selecionados aqueles que fornecem a visão ao 

estado da arte relativo ao conceito de emergia aplicado em sistemas regionais. 

Inicialmente, apresentam-se os artigos que realizaram a contabilidade em emergia 

de nações. Odum (1996) apresenta um modelo para a avaliação em emergia de 

estados e nações, quando mostra, por meio da coleta dos fluxos anuais em emergia 

dos Estados Unidos, como realizar a contabilidade ambiental em emergia de 

sistemas regionais.  Neste trabalho destaca-se o diagrama de fluxo em emergia 

apresentado, bem como a tabela com os índices em emergia que resumem toda a 

contabilidade em emergia realizada para os Estados Unidos com dados de 1983. 

Por meio de alguns indicadores como EMR (Emergy Money Ratio), emergia por 

pessoa e a potência elétrica em emergia, Odum apresenta tabelas que comparam, 

por meio destes indicadores, outras nações e sugere que sejam articuladas políticas 

públicas em busca do desenvolvimento em função dos resultados encontrados.  
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Ressalta-se o trabalho realizado por Sweeney et al (2004), onde a partir de 

dados do NEAD (National Environmental Accouting Database) é apresentado um 

estudo que define os valores de Emergia para 134 países. Estes valores permitem 

analisar o grau de sustentabilidade em que se encontram essas nações. Tal trabalho 

define os dados disponíveis no NEAD em recursos renováveis, não renováveis e 

econômicos, bem como alerta para a importância de se alocar corretamente cada 

recurso. O trabalho acaba por considerar, por meio da metodologia proposta por 

Odum (1996), os valores da emergia dos países, além de seu posicionamento em 

relação aos demais países estudados, ressaltando algumas dificuldades 

encontradas na definição dos recursos não renováveis, como o risco de dupla 

contagem de combustíveis e minerais industrializados. Também recomenda especial 

atenção para a situação em que os bens naturais se encontram em um determinado 

país e a sua relação com os demais países; já que, uma vez alocados os recursos e 

as relações econômicas, podem ser definidos diversos índices que são de suma 

importância na análise dos resultados de um estudo, trazendo à tona condições de 

tomada de decisão e conclusões a partir do cálculo da Emergia. 

Coelho et al (2002), em seu trabalho, comparam a contabilidade em emergia 

do Brasil com dados dos anos de 1996, 1989 e 1981. Foi proposto quantificar e 

valorar a contribuição da natureza (fontes de energia renováveis e não renováveis), 

que outras técnicas geralmente não contabilizam ou a fazem de maneira parcial. 

Para fazer a análise dos fluxos de emergia de ecossistemas dominados pelo homem 

é indispensável contar com a informação sobre a equivalência em Joules de energia 

solar (sej) e do monetário circulante (sej/dólar) para o ano de referência. Ainda 

segundo os autores, a contabilidade ambiental em emergia de um sistema regional 

busca contribuir para a discussão de novas políticas públicas que levem à 

preservação de nossos ativos em “capital natural” e a uma nova forma de planejar a 

gestão de produtos, processos e serviços, na perspectiva do Desenvolvimento 

Sustentável.  
 
“O estudo dos balanços em emergia do Brasil se reveste de especial importância, pois esta 
metodologia permite contabilizar a contribuição da natureza e propor valores macroeconômicos 
em emergia (emdólar) dos produtos e serviços, que favorecem os países exportadores de 
recursos naturais ou produtos primários. A economia do Brasil está fortemente ligada ao setor 
primário, o que na verdade é uma tônica nos países do chamado “grupo dos países em 
desenvolvimento”. (Coelho, 2002) 
 



19 
 

Ressalta-se que, na obtenção dos dados, foram considerados alguns 

aspectos inerentes ao trabalho de contabilidade em emergia de sistemas regionais 

propostos, como vincular os fluxos em energia a toda riqueza na forma de moeda 

circulante, ou seja, depois de avaliar os fluxos em energia e emergia do Brasil para o 

ano de 1996, foi associado a estes fluxos o valor monetário. Para a obter os valores 

monetários médios para determinados setores da economia, Coelho et al sugerem o 

cálculo da média ponderada de diferentes preços nos diferentes Estados da União, 

levando em consideração o peso de cada Estado na produção do setor. Outra 

consideração relevante na metodologia adotada pelos autores foi supor que os 

fluxos provenientes de fontes de energia renovável tiveram pouca ou inexpressiva 

modificação em seus estoques, unificando este fluxo renovável de energia que 

incide no Brasil, para o período de 1981 a 1996, no valor de 193,00E+22 sej/ano. 

Considerando que estes fluxos apenas sofrem modificações em períodos maiores 

de tempo. Contudo, os valores em %R variaram em 65%, 66% e 72% para 1996, 

1989 e 1981 respectivamente. Para os dados do Brasil realizados por Brown (2000) 

o %R do Brasil para dados de 2004 foi de 50%. Para os dados coletados neste 

trabalho, referentes ao ano de 2007, encontrou-se o %R para o Brasil de 40% 

quando somou-se os recursos renováveis de todos os estados.  Coelho et al 

descreveram o comportamento do país em termos de emergia nos 15 anos 

conforme segue: A Emergia per capita caiu 33% desde 1981, decrescendo de 2,17 

E+16 sej/hab. para 1,82 E+16 sej/hab. em 1996, enquanto que a razão emergia por 

dinheiro (U/PNB) no mesmo período caiu 57%, indo de 11,30 E+12 sej/US$ para 

4,82 E+12 sej/US$; mostrando que, para cada dólar na economia, temos menos 

emergia correspondente, ou seja, cada dólar se relaciona com menos emergia e 

torna-se menos valioso, indicando um efeito inflacionário, no qual com mais dinheiro 

se compra menos emergia. Entre 1981 e 1996, o uso de combustível por pessoa 

caiu 33%; 2,00 E+15 sej/hab em 1981 para 1,35 E+15 sej/hab em1996, o que indica 

um empobrecimento em emergia da população mesmo com o aumento do PIB. A 

renda per capita do país foi de 2.000 dólares por habitante em 1981, subindo para 

3780 dólares em 1996, dados que não indicam uma melhoria da qualidade de vida, 

pois se chocam com os dados de emergia per capita e de combustível em sej/ano 

por pessoa, ambos em queda, indicando que o desenvolvimento brasileiro no 

período foi socialmente injusto. Aumentamos a Capacidade de Suporte Renovável 

índice que nos coloca entre as nações que têm capital natural renovável próprio para 
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sustentar 2/3 da população. Analisando a Razão de Carga Ambiental (ELR, 

Environment Loading Ratio), no período, vemos que esta capacidade de suporte 

pode estar ameaçada no futuro, pois houve um crescimento de 8% no índice ELR 

em apenas 15 anos, passando de 35,86% em 1981 a 43,57% em 1996. Em relação 

ao índice Razão de Investimento por Emergia (EIR, Emergy Investment Ratio) 

cresceu 9% no período de 1981 até 1996, indo de 12,02% a 21,41%, o que mostra 

uma injeção de investimentos sobre o meio rural. No período de 15 anos as taxas de 

perda de solo nas atividades agrícolas e da pecuária cresceram 4 vezes. Mesmo 

considerando o crescimento da fronteira agrícola é um número muito alto, que vem 

corroborar os dados de Razão de Carga Ambiental num país em que a agricultura 

corresponde a 1/5 do potencial de geração de riquezas. Para o ano de 1996, a perda 

de solo correspondeu à geração de 0,8% do PIB, ou 4,54 bilhões de dólares. No 

período analisado houve um crescimento de 177% nas importações em termos de 

joules de energia solar incorporada, enquanto as exportações apresentaram 

crescimento de 282% entre 1981 e 1996, o que reafirma, para o período, a 

constatação de que o país continua a ser exportador de emergia para o exterior, 

como nas avaliações anteriores de Odum (1981) e Comar(1989). 

Rydberg et al (2006) apresentam a contabilidade em emergia na Dinamarca 

para os anos de 1936, 1970 e 1999. Para tanto, tal pesquisa realiza a contabilidade 

ambiental do país com dados econômicos destes anos; no período todo, a variação 

do %R foi considerada nula pelos autores; contudo, em relação ao uso de recursos 

não renováveis aconteceu um fato que modificou o uso dos recursos no sistema 

regional: No período de 1936 a 1970, o país, para manter os sistemas produtivos, 

importava mais recursos, principalmente combustíveis; contudo, com a descoberta 

de petróleo no norte (de 1970 a 1999), tornou-se auto-suficiente para os 

combustíveis e passou a utilizar mais dos seus recursos internos; perceptível no 

aumento do N no período de 1936 a 1970, de 15,0E+20 sej/ano, enquanto que, de 

1970 a 1999 foi de 944,0E+20 sej/ano. 

Lomas et al (2008) discutem a evolução do crescimento e sustentabilidade 

ambiental da Espanha em 20 anos. As políticas ambientais adotadas pela Espanha 

a posicionam como o país que possui as maiores áreas de conservação da Europa 

Ocidental, ao mesmo tempo em que passou por um crescimento econômico 

elevado. Esta análise é enfatizada com a contabilidade em emergia e os resultados 

apresentados no trabalho; estuda padrões no uso de bens e serviços ambientais 
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para a economia espanhola, e as mudanças nestes padrões sobre uma série 

histórica de 20 anos; mostra as alterações nos padrões de consumo e comércio, 

promovidas pela globalização na economia espanhola; e, estuda o sucesso 

espanhol na conservação de gestão durante os últimos 20 anos, em relação à 

preservação do patrimônio natural, capital que mantém a economia espanhola. 

   Liu et al (2009) realizam a contabilidade em emergia do Japão com dados 

de 2004 e comparam os resultados com dados dos Estados Unidos, Itália, China, 

Tailândia e o mundo. Por meio dos resumos dos fluxos em emergia percebe-se que, 

conforme os dados encontrados, o Japão, em 2004, utiliza-se mais dos recursos 

provenientes da economia, importando recursos para manutenção do sistema 

produtivo. Dentre os produtos importados destacam-se os derivados de petróleo. Em 

relação à EMR, o Japão é aquele que possui maior desenvolvimento econômico, 

com valor 0,79, o menor dentre os países comparados. 

Outro estudo que utiliza a contabilidade ambiental em sistemas regionais para 

avaliar processos produtivos ou construtivos foi realizado por Brown e McClanahan 

(1996). Os autores utilizaram a Tailândia como sistema regional de estudo, 

avaliando aspectos econômicos e ambientais; compararam com o EMR (Emergy 

Money Ratio) do mundo e constataram que a Tailândia possui um desenvolvimento 

econômico abaixo do padrão dos países desenvolvidos. Apresenta ainda um %R de 

51% e 33% para os recursos provenientes da economia. Neste estudo, ainda 

avaliaram duas Usinas Hidrelétricas no Mekong River com o uso da contabilidade 

em emergia.  

A definição das variáveis propostas por Odum(1996) na avaliação em emergia 

“R”, “N” e “F” considera que as análises matematicamente fornecem índices que 

determinam a carga ambiental de um sistema, seu rendimento em emergia, 

investimento em emergia e seu índice de sustentabilidade (Giannetti et al, 2004). 

Giannetti et al (2010) apresentam um estudo em contabilidade ambiental com 

emergia dos países do Mercosul e comparam com outros indicadores sociais, 

econômicos e ambientais. Dentre eles destacam-se o IDH, o PIB e o ESI, 

indicadores também utilizados neste trabalho. Observa-se que a Argentina possui 

uma posição em destaque em relação aos outros com o IDH mais alto e o ESI bem 

acima da linha de sustentabilidade de 5. O Brasil com ESI igual a 5,0 encontra-se 

exatamente na linha de sustentabilidade, ocupando a quinta posição para este 

indicador em relação aos outros países; para o IDH o valor apresentado significa 
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que o país está em um nível médio de desenvolvimento. Análise semelhante em 

relação ao ESI e IDH foi realizada nesta tese, onde se pode observar que o estado 

de Goiás possui ESI e IDH semelhantes à Argentina, ou seja, nível de 

sustentabilidade longo e alto índice de desenvolvimento. Já o Brasil é semelhante à 

maioria dos estados das regiões norte e nordeste.  

Gasparatos et al (2009) avaliaram com a contabilidade ambiental o Reino 

Unido para entender a produção e o consumo, bem como o suporte ambiental 

requerido para atender as atividades humanas no país. No estudo, o “%R” do Reino 

Unido é de 29%, enquanto que o “%N” é de 14% e o %F, de 56%. Avaliando 

também a relação de importados menos exportados percebe-se que o valor é  

positivo, ou seja, o país é importador. Aliado com o percentual de 56% para os 

recursos provenientes da economia e com o alto valor de importação, o país, para 

manter as atividades humanas, necessita de capital para troca de recursos. 

Siche et al (2009) discutem duas ferramentas bastante utilizadas para 

mensurar o impacto provocado pelo homem na natureza: a pegada ecológica e a 

análise em emergia. Sabe-se que as duas têm a característica de converter os 

impactos em uma única métrica: a pegada ecológica, em área e a análise em 

emergia, em sej. Nesse trabalho, é apresentado o estudo do Peru, nas metodologias 

propostas por diversos autores, tanto em pegada ecológica quanto em emergia. 

Destaca-se, nesses estudos para este trabalho, uma desvantagem considerada para 

análise em emergia em relação ao índice de sustentabilidade: a não definição do 

indicador de sustentabilidade (se é o percentual de renováveis, “%R”, ou o indicador 

de sustentabilidade, “ESI”).  

Em outro artigo, Siche et al (2010) avaliam a pegada ecológica com a análise 

em emergia; discutem a deficiência da pegada ecológica em não mensurar o 

problema da capacidade de carga suportável pelo sistema e não considerar o 

trabalho natural. Portanto, é proposto um método denominado “EF-ENPP”, sigla, em 

inglês, de Ecological Footprint on Emergy Net Primary Production. Mais uma vez o 

Peru foi o país estudado por esse método. É levada em conta a crescente perda de 

recursos naturais por parte do país, devido, principalmente, ao consumo 

desenfreado e às altas emissões de carbono, bem como aos hábitos de consumo e 

produção de cada região. Enquanto se continua a debater sobre quais medidas 

tomar para que essa perda diminua, vê-se a importância do levantamento de dados 
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conclusivos que possam levar à definição de políticas públicas que minimizem o 

consumo de recursos. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Pereira et al (2011) utilizaram a 

Pegada Ecológica e a Contabilidade em Emergia para os dados do Brasil no ano de 

2004. Sendo o Brasil um país continental, a escolha para avaliar o país por meio da 

contabilidade em emergia foi dividi-lo por biomas. Para a Pegada Ecológica também 

foram utilizadas as seguintes divisões: plantações, florestas, produtos animais e 

recursos energéticos. O consumo ou uso de cada categoria foi calculado pela 

expressão: consumo = produção + importados – exportados. Analisando a tabela de 

cálculo para o Brasil, percebe-se que a Floresta Amazônica corresponde a 46% dos 

recursos naturais do país e que, somados todos os sistemas naturais o percentual é 

de 71,8%.  Os resultados obtidos apresentam o Brasil extremamente dependente da 

Floresta Amazônica e que, conforme as metodologias apresentadas no artigo, todas 

confirmam que o Brasil possui uma grande reserva ecológica, contudo não 

encontrou-se na metodologia como foi calculado as entradas de recursos 

provenientes da economia ou aqueles utilizados para realizar a contabilidade 

ambiental em emergia. Outro importante aspecto é que as plantações são a 

categoria de maior consumo, concordando assim com os dados levantados neste 

trabalho bem como pela análise feita por Coelho et al (2002). 

Os trabalhos já citados caracterizaram-se por avaliar os países como 

sistemas regionais de estudo. Procurou-se resumir e apresentar os resultados 

encontrados pelos autores, enfatizando, principalmente, os valores de R, N e F de 

cada sistema. Discutiu-se mais o artigo apresentado por Coelho et al (2002) sobre o 

Brasil por ser um modelo comparativo ao utilizado neste trabalho. A seguir 

apresentam-se os artigos que utilizaram estados ou províncias como objetos de 

estudo. 

Inicialmente, Campbell (1998) avalia o estado de Maine situado nos Estados 

Unidos, e compara com os indicadores ambientais em emergia com os estados do 

Texas, Flórida e com os Estados Unidos; tais dados são do ano de 1980 para Maine. 

O autor preocupou-se com os aspectos geográficos do estado para definir o tipo de 

avaliação para cada uma dessas regiões; o estado apresenta características 

geográficas montanhosas, terras baixas e de litoral. Desta forma, para o estado de 

Maine o %R encontrado após a contabilidade em emergia foi de 40%, enquanto que 

o valor para o %N calculado foi de 9% e para os recursos provenientes da economia 



24 
 

o %F foi de 51%; impulsionado, principalmente, pelos combustíveis que 

correspondem a 41% da importação do estado. Isso quer dizer que a maioria dos 

recursos utilizados no estado são importados, o que sugere uma forte dependência 

dos recursos nacionais.  Destaca-se, neste trabalho, a discussão sobre a 

Capacidade de Carga de uma população. Essa capacidade de carga está associada 

à idéia da quantidade de pessoas que o sistema suporta se todos os recursos 

renováveis forem disponibilizados. Para o estado de Maine, com os dados de 1980, 

era possível suportar 33% da população; e, quando tais recursos se esgotam os 

indivíduos desta população tendem a diminuir. A partir de certo tempo, os recursos 

voltam a possuir capacidade de suprir mais indivíduos e a população cresce. 

Campbell (1998) denominou esse processo de pulso.  

Já para Pulselli et al (2008), é importante estabelecer regiões que possuem 

características próprias, como no estudo sobre a província de Siena. A contabilidade 

em emergia foi estabelecida de acordo com as contribuições obtidas pela subdivisão 

em distritos que totalizam as cento e nove municipalidades que formam a província. 

Calculada a sustentabilidade ambiental da Província de Siena com dados de todos 

os municípios. Esse trabalho faz parte do Projeto SPIn-Eco, que é uma aplicação da 

metodologia em emergia para dimensionar o consumo dos recursos no território da 

província. Discute que os resultados dependem também da posição geográfica da 

região, pois influencia na quantidade de energia renovável capaz de manter a 

sustentabilidade da província. Outro fator importante é a capacidade que tem a área 

de uma região de influenciar no nível de sustentabilidade. 

Pulselli et al (2007), em seu artigo sobre a contabilidade ambiental com 

emergia da Província de Cagliari, propõem um modelo de contabilidade em emergia 

para sistemas regionais e o utilizam na Província de Cagliari. Muitos dados 

estatísticos foram reunidos na escala dos municípios (109) para manter um nível 

satisfatório de exatidão na contabilidade em emergia; os municípios foram 

agregados em distritos. Os principais fluxos em emergia para a Província de Cagliari 

foram quantificados como segue: a emergia total consumida na Província é 

5,72×1022 sej; este valor corresponde à soma de todos os fluxos em emergia da 

região inteira. A emergia renovável total R é de 1,16×1021 sej; aproximadamente, 2% 

da emergia total usada. A emergia não renovável local total N é de 1,31×1022 sej; 

correspondente a 23% da emergia usada total. Para a emergia total importada F é 

de 4,29×1022 sej, a soma de todos os fluxos que vêm do exterior; equivale a 75% da 
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emergia total da Província. Este valor é dado pela soma da emergia calculada 

devido à compra de energia e combustíveis F1 (5,94×1021 sej) e a compra de bens e 

materiais F2 (3,70×1022 sej).  

Nos artigos apresentados sobre Maine, Siena e Cagliari, identificou-se a 

preocupação dos autores em dividir os sistemas regionais estudados, estados ou 

províncias, por subdivisões de municípios com características próprias, ou por 

aspectos geográficos. A seguir, apresentam-se trabalhos acerca de avaliação de 

sistemas regionais, que apresentam uma concentração urbana maior em relação 

aos já estudados. 

Higgins (2003) examina a região de Oak Openings localizada no Noroeste de 

Ohio, Estados Unidos, após a contabilidade ambiental em emergia, separada por 

ele, em três partes: a primeira, como os recursos locais e renováveis; a segunda, 

como os não renováveis; e, a terceira, que envolve a troca entre os sistemas. Esta 

troca entre o sistema entende-se como o fornecimento de recursos pelas áreas 

rurais da região para os sistemas produtivos das áreas urbanizadas.  O autor 

descreve que o sistema possui EYR de “1,57”, baixo em relação a outros sistemas 

produtivos; possui alta carga ambiental com ELR igual a “15,2”, bem superior à 

média das regiões dos Estados Unidos, que possuem valores entre “1” e “5”. 

Entretanto, o EIR é de “2,3”, bem inferior a muitas outras regiões do país.  

Outro estudo importante é a análise de cidades chinesas. Proposto a partir da 

contabilidade ambiental em emergia das cidades de Beijing, Shanghai e Guangzhou 

com dados de 2005 (Zhang et al, 2008), o trabalho apresenta um detalhado estudo 

dos dados que compõem o metabolismo de uma cidade, considerando critérios 

similares aos adotados por Sweeney et al (2009) em seu estudo sobre os países. 

Cai et al (2009) também avaliaram a cidade de Beijing e compararam com as 

cidades de Tianjin e Tangshan. Essas cidades compartilham de mesmas 

características, como a intensidade em emergia e a proporção de recursos 

renováveis; entretanto, para os recursos locais disponíveis, a eficiência e o impacto 

ambiental apresentam diferenças significativas. As três cidades possuem alta carga 

ambiental (ELR) e baixo nível de sustentabilidade (ESI), devido ao rápido processo 

de urbanização e ao crescimento da economia; características de centro urbanos, 

que concentram os fluxos em emergia em áreas reduzidas, sendo estes fluxos 

comumente provenientes da economia. A partir dos estudos que estabelecem os 

valores dos recursos renováveis, não renováveis e, bens e serviços, para o 
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funcionamento da cidade de Beijing, é apresentada uma comparação entre outras 

quatro cidades chinesas, bem como um estudo em série de dois em dois anos, a 

partir de 1990 até o ano de 2004. Utiliza, como indicadores para a comparação do 

metabolismo, a emergia total “U”, a relação de Renováveis e Não Renováveis, “R/N”, 

a intensidade U/população, a eficiência EMR e a densidade U/área. No final, discute 

que, durante os 14 anos estudados, a cidade de Beijing obteve aumento em todos 

os indicadores analisados. 

Su et al (2009) apresentam uma comparação entre vinte cidades chinesas,  

combinando os indicadores em emergia com os componentes essenciais do 

ecossistema urbano. Foram estabelecidos cinco aspectos, incluindo o vigor, a 

estrutura, a resistência, os serviços de manutenção do ecossistema e o impacto 

ambiental para representar o estado de saúde do ecossistema urbano. Os 

resultados mostraram que os níveis de saúde de Xiamen, Qingdao, Shanghai e 

Shenzhen estão muito bons, enquanto que os de Wuhan, Harbin, Yinchuan, Pequim 

e Urumchi são relativamente fracos. Além disso, os níveis de saúde familiar foram 

analisados pela SPA (Set Pair Analysis) para discernir as influências dos cinco 

aspectos mencionados no UEHIem (emergy-based urban ecosystem health 

indicators). A síntese de emergia combinada com a SPA pode servir como uma 

eficaz medida em relação à comparação dos níveis de saúde dos diferentes 

ecossistemas regionais. Essa mesma metodologia, Liu et al (2007) já haviam 

utilizado para avaliar a cidade de Baotou, na Mongólia, para os anos de 2000 a 

2004. Ao definir a relação dos fluxos em emergia para as cidades chinesas, 

relacionando Beijing com os seus pares, estabelecem claramente locais onde 

recursos devem ser alocados e acabam por estabelecer conclusões sobre a 

situação do país. 

Ming et al (2010) apresentam um estudo de caso regional baseado no 

sistema sócioeconômico da cidade de Beijing (Pequim) utilizando a contabilidade 

ambiental em emergia. As características detalhadas do ecossistema urbano em 

questão foram avaliadas em mais de um quarto de século, isto é, desde 1978 até 

2004; os resultados sugerem que o seu desenvolvimento pode ser dividido em três 

períodos distintos: pré-industrialização e transformação de 1978 a 1986, 

industrialização no período de 1986 a 1999, e pós-industrialização e rápido 

desenvolvimento no período de 1999 até 2004. No primeiro período, os recursos 

locais desempenharam um papel importante para apoiar o desenvolvimento 
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econômico e menos de 5 % da emergia total é proveniente de recursos importados. 

Durante o segundo período, a contribuição de recursos locais diminuiu 

significativamente, a aproximadamente 10 %, enquanto que a da importação 

aumentou para 15.9 %. A modificação considerável da entrada de bens e serviços é 

observada durante os dois primeiros períodos, como a ação da qual aumentou a 

quase vinte vezes de 1.71 %, em 1978, a 33.2 %, em 1999. No último período 

caracterizado pelo desenvolvimento acelerado da economia, a emergia total usada 

aumentou em 1.33 vezes em 5 anos com mais de 90% desses recursos 

provenientes do exterior. A evolução do Beijing ecossistema urbano também é 

analisada detalhadamente por uma série de indicadores de emergia, prosperidade, 

impactos ambientais, grau de exploração e eficiência econômica. Durante o período 

enfocado, a emergia de Beijing aumentou continuamente em consequência dos 

investimentos; e, não só a qualidade de vida é melhorada em muitos aspectos, mas, 

por outro lado, agrava a pressão no ambiente. Entretanto, a intensidade em emergia 

implica que Beijing esteve em risco de falta de recursos e alta dependência de 

recursos externos, o que é um perigo ocultado para seu desenvolvimento 

sustentável. Além disso, os indicadores examinados da fração de eletricidade em 

emergia, EMR, e a eficiência econômica revelam que embora o grau de exploração 

de Beijing e o ecossistema urbano aumentassem, a sua eficiência econômica 

diminuiu durante as décadas passadas.  

Xue-Song et al (2011) baseados na teoria em emergia proposta por H. T. 

Odum, analizam o sistema eco econômico em Chongqing durante o período de 2002 

a 2007 com a finalidade de realizar a contabilidade em emergia de Chongqing. 

Primeiramente, foram listados os principais itens em energia dos sistemas produtivos 

incluindo os recursos renováveis, recursos não renováveis e as entradas e saídas de 

produtos. Na tabela de avaliação de emergia percebe-se que os recursos não 

renováveis são os principais recursos fluxos em emergia utilizados pelos sistemas 

produtivos de Chongqing, com um acumulado de 92,3% da emergia total em 2007; 

enquanto os recursos renováveis e os importados ocupam uma pequena porção  da 

emergia total, com 5,6% e 1,4%, respectivamente. Os recursos não renováveis são 

provenientes, principalmente, da perda do solo, do carvão mineral e do gás natural, 

sendo esses três responsáveis por 99% dos recursos não renováveis. No período, 

ainda é possível constatar que tanto as importações quanto as exportações 

aumentaram; contudo, o aumento entre 2002 e 2007 das exportações foi de quatro 
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vezes em relação ao do primeiro ano. Percebe-se, também, um aumento do PIB, 

uma diminuição no rendimento em emergia (EYR) e um aumento na carga ambiental 

(ELR).  

Os trabalhos apresentados sobre cidades caracterizam-se por avaliar 

sistemas urbanos com maiores movimentações de dinheiro, facilitados pela alta 

concentração urbana. Desta forma, intensificam-se, nesses sistemas, estudos sobre 

o maior uso de recursos não renováveis e provenientes da economia.  

Na necessidade de elaborar discussões acerca do nível de sustentabilidade 

dos sistemas regionais, estudou-se uma metodologia que representasse o indicado 

de sustentabilidade calculado pela contabilidade ambiental em emergia (ESI), 

amparado no trabalho realizado por Giannetti et al (2004). Neste trabalho tem-se 

que os recursos renováveis (R), não renováveis (N) e as relações econômicas (F) 

são apresentados em um diagrama ternário, de forma que a sua representação 

permite localizar quão próximo, ou distante, o sistema está da sustentabilidade 

ambiental, bem como sua relação com outros sistemas representados em um 

mesmo diagrama. As porcentagens destes recursos são as responsáveis por 

posicionarem o sistema avaliado no diagrama ternário.   

Os artigos apresentados de alguma forma contribuíram para a elaboração 

desta tese, já que permitiram definir a melhor alternativa para minimizar as 

dificuldades em relação à metodologia utilizada, definindo o modelo a ser utilizado 

na contabilidade ambiental do Brasil a partir dos estados brasileiros, os indicadores 

utilizados e a importância destes na elaboração dos resultados, bem como a forma 

de apresentar os dados em tabelas ou gráficos. 

 

3. METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada neste estudo está dividida em quatro seções: a 

primeira trata da ferramenta em contabilidade ambiental (Emergia), utilizada para 

encontrar o indicador de sustentabilidade ambiental; a segunda trata da metodologia 

utilizada na coleta de dados para avaliação de sustentabilidade dos estados 

brasileiros; a terceira seção, por sua vez, apresenta uma descrição das várias 

tecnologias utilizadas para facilitar a visualização dos vários dados dos estados 

brasileiros, utilizando a avaliação em emergia; por fim, na quarta seção, tem-se a 
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apresentação de indicadores utilizados na comparação dos resultados: o PIB e o 

IDH. 

 

3.1 Ferramenta Analítica Empregada – Emergia 
 

A Emergia (Odum, 1996) é utilizada neste estudo como ferramenta para 

avaliar sistemas regionais, já que, por conceito, seu valor total incorpora todos os 

recursos e serviços utilizados, direta ou indiretamente, na obtenção de um produto, 

processo ou serviço, incluindo os recursos do meio ambiente, economia e trabalho 

humano. 

A base desta metodologia está no conceito de Transformidade Solar e 

Emergia Solar. Por definição, a Emergia Solar, ou simplesmente Emergia, é a 

quantidade de energia solar equivalente necessária para obter um produto ou um 

fluxo de energia de um dado processo. 

Essa é uma grandeza, como o volume e a massa, dependente da dimensão 

do sistema e sua unidade de medida é o joule emergia solar (Solar Emergy Joule - 

sej). A Transformidade Solar, ou Transformidade, define a quantidade de emergia 

(sej) necessária para a obtenção de um joule de um produto, serviço ou processo, e 

sua unidade é o sej/J. Para alguns tipos de produtos e serviços, o fluxo de energia 

pode ser facilmente transformado em unidade de massa ou volume, o que se chama 

de emergia específica e pode ser expressa na unidade “sej/g” ou “sej/m3”.. Sweeney 

et al (2009) denominam as transformidades para diferentes unidades em UEV (Unit 

Emergy Values).  

A emergia pode ser considerada como uma memória de energia, ou seja, 

como uma memória de toda a energia solar necessária para suportar um certo 

sistema, incluindo todas as transformações internas do sistema. 

Na análise dos materiais a serem utilizados na construção, os que possuem 

maior transformidade ou emergia específica indicam mais complexidade e 

investimento de recursos. Transformidades com valores menores indicam produtos 

mais simples, com menos investimentos. Um sistema regional com valores baixos de 

emergia indica uma menor quantidade de recursos (ambientais e econômicos) em 

seus processos produtivos, no período mensurado. 

Para a realização da contabilidade ambiental em emergia, é necessária a 

construção de um diagrama de energia do sistema que está sendo avaliado, o qual 
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usados, neste estudo, para a construção de diagramas de energia e uma descrição 

dos seus significados são descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Descrição dos Símbolos utilizados no diagrama de energia. 
Símbolos Descrição 

 
Fluxo de Energia: Um fluxo cuja vazão é 

proporcional ao volume do estoque ou à 

intensidade da fonte que o produz. 

 

Fonte: Um recurso externo que fornece 

energia ao sistema. Recursos provenientes 

de serviços, materiais e recursos são 

representados desta forma. 

 

Depósito / Estoque: Uma reserva de energia 

dentro dos limites do sistema determinada 

pelo balanço de entradas e saídas. 

 

Sumidouro de Energia: O sistema usa a 

energia potencial para produzir trabalho. O 

custo dessa transformação é a degradação 

da energia, que abandona o sistema como 

energia de baixa qualidade. Todos os 

processos da biosfera dispersam energia . 

 

Interação: Interseção de no mínimo dois 

fluxos de energia para produzir uma saída 

(trabalho) que varia de acordo com uma certa 

função de energia. Exemplos: uma ação de 

controle de um fluxo sobre outro, presença de 

um fator limitante, uma válvula. 

 

Caixa: Símbolo de uso múltiplo que pode ser 

usado para representar uma unidade de 

consumo e produção dentro de um sistema 

maior. Representa um subsistema. A caixa 

pode ser preta, cinza ou branca, conforme o 

conhecimento que se tem sobre os fluxos de 

entrada e saída. 

 

A partir do diagrama de energia dos sistemas efetua-se a construção de uma 

tabela com todas as entradas de energia e materiais do sistema, em que cada item 

de entrada é representado em uma linha. Nesta etapa, seleciona-se a 
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transformidade ou emergia específica para cada uma destas entradas para cálculo 

da emergia.  

Na metodologia empregada neste estudo, utilizou-se o mesmo modelo 

utilizado por Sweeney na avaliação em emergia de 134 países. A tabela que recebe 

os valores dos dados primários coletados em diferentes fontes estatísticas para 

calcular o fluxo de emergia de cada recurso divide-se em 5 partes, agrupando os 

fluxos conforme sua origem e utilização: 

1. Recursos Renováveis: composta pelos principais recursos renováveis 

utilizados no sistema regional estudado, no caso dos estados 

brasileiros e do Brasil como um todo, tem-se: energia solar, energia 

química da chuva, energia potencial da chuva, energia do vento, 

ondas, maré e calor da Terra.  

2. Transformações Internas: agrupam os recursos que são utilizados pelo 

sistema de fontes internas; no caso dos estados tem-se: 

hidroeletricidade, produção agrícola, pecuária, pesca, produção de 

lenha e extração florestal. 

3. Não Renováveis: são os recursos consumidos pelo sistema que 

excedem a taxa de reposição por parte da natureza. Nos cálculo dos 

sistemas regionais têm-se como recursos não renováveis o consumo 

de gás natural, petróleo, carvão, minerais, metais e a perda do solo. 

4. Importados: são os recursos provenientes de outras fontes, podendo 

ser materiais ou serviços. Têm-se: combustível, metais, minerais, 

produtos agrícolas, produtos da pecuária, plástico e borracha, 

químicos, materiais finalizados, máquinas e equipamentos e serviços 

importados. 

5. Exportados: são os recursos exportados pelo sistema, assim como os 

importados, podem ser materiais ou serviços. Têm-se: combustível, 

metais, minerais, produtos agrícolas, produtos pecuários, plástico e 

borracha, químicos, materiais finalizados, máquinas e equipamentos e 

serviços exportados. 

 

A tabela 2 apresenta os campos utilizados para o cálculo dos fluxos em 

emergia. Na coluna 1 são encontradas as referências numéricas para cada um dos 

itens (entradas do sistema) presentes na tabela. Na coluna 2 estão presentes os 
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nomes de cada um dos itens referenciados na coluna 1, separados em recursos e 

serviços humanos. Na coluna 3 são exibidas as quantidades e unidades de cada um 

dos itens da tabela, na forma em que foram mensurados. Na coluna 4 são 

encontradas as transformidades (sej/J), e as emergias específicas (sej/kg, sej/m3) de 

cada item presente na tabela. Os valores de emergia do sistema são encontrados na 

coluna 5, resultado do produto entre as colunas 3 e 4. Na coluna 6, é que se calcula 

o Emdólares, valor monetário do item estudado, que agrega o trabalho ambiental 

(Odum, 1996).  O valor econômico é transformado para emergia solar dividindo o 

fluxo em emergia em sej pela razão emergia/dinheiro mundial. 

 
Tabela 2 - Campos da tabela de contabilidade ambiental em emergia. 

Cod Item Recursos UEV Emergia Solar EmDólares 
      (sej/unit) (sej) (US$) 

 

Após a execução do diagrama e da tabela de dados, parte-se para a 

interpretação dos resultados, análises, discussões e cálculo de indicadores. Os 

indicadores servem para reduzir uma situação complexa ou um estudo complexo a 

um número (ou selo ou rótulo) e podem servir para avaliações e comparações das 

mudanças em diversos sistemas.  

As fontes de recursos e serviços que compõem qualquer processo podem ser 

divididas em três classes: renováveis (R), não renováveis (N) e provenientes da 

economia (F).  

Essa divisão é fundamental para o estudo das interações entre processos 

produtivos e o meio ambiente. Os fluxos de recursos identificados por meio da 

contabilidade ambiental em emergia permitem calcular diferentes indicadores 

ambientais.  

Contudo, faz-se necessário, na avaliação de sistemas regionais, o uso de 

subdivisões para R, N e F, conforme utilizado por Odum (1996) na elaboração do 

diagrama de energia e nas tabelas -resumo dos fluxos dos estados. Esta subdivisão 

explica ainda quais fluxos compõem o cálculo de cada indicador. Por exemplo, nos 

sistemas regionais os recursos renováveis (R) são compostos pela soma dos fluxos 

em sej da maré, calor da Terra e o maior entre os fluxos do vento, das ondas e da 

soma da energia química e potencial da chuva.  

No caso dos recursos não renováveis (N), estes são subdividos em N0, N1 e 

N2. Onde N0 é composto pela soma dos fluxos em sej dos recursos rurais (pesca, 
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produção de lenha, extração florestal e perda do solo); N1 são aqueles fluxos de uso 

concentrado nos sistemas de produção (gás natural, petróleo, carvão, minerais e 

metais); e, N2 são aqueles que são exportados sem uso no sistema regional. 

Na metodologia em emergia os recursos provenientes da economia são 

representados no diagrama agregado de energia pela letra (F), contudo neste 

trabalho é utilizada a expressão Ftotal para representar o valor em sej dos fluxos 

econômicos. Nos sistemas regionais, os fluxos importados são os que participam do 

cálculo dos recursos provenientes da economia. A soma dos fluxos de combustíveis, 

metais e minerais é representada por F1 no diagrama de energia. O restante dos 

bens importados (produtos agrícolas, pecuária, plástico e borracha, químicos, 

materiais finalizados e máquinas e equipamentos) é representado pela letra G. Os 

serviços importados que são os valores monetários dos produtos e serviços 

importados são representados pela expressão P2I, calculado pela multiplicação do 

fluxo em emergia do recurso ou serviço importado pela razão emergia/dinheiro do 

mundo ou também pela razão emergia/dinheiro do estado ou país de origem. 

Para os exportados além do N2 é utilizado também o P1E que é o valor em 

sej de todos os fluxos dos bens e serviços exportados. 

 

3.1.1 EMR – (Emergy Money Ratio) 
 

 A relação emergia/dinheiro ou EMR é calculada após o somatório de 

toda a emergia do sistema dividido pelo PIB do estado, do ano em questão. Com 

esse indicador, é possível avaliar e quantificar cada fluxo em emergia do sistema na 

forma monetária, o Emdólares. O valor do Emdólares é encontrado por meio da 

divisão da emergia solar em sej pela EMR do sistema regional estudado.  

A EMR utilizada por Odum (1996) como indicador de desenvolvimento dos 

países estudados constatou que quanto mais se desenvolve a economia e a 

concentração humana aumenta, mais e mais dinheiro circula para a mesma emergia 

utilizada, e a EMR diminui. Países rurais possuem EMR mais alta por utilizarem 

recursos ambientais para o consumo humano sem utilizar recursos da economia; por 

outro lado, quanto mais um centro urbano se desenvolve, menor é a EMR. (Odum, 

1996).  Avaliando a relação e conhecendo os conceitos da metodologia, entende-se 

que aqueles países que possuem menores valores de EMR são os que possuem 

economia mais desenvolvida.  
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Brown e McClanahan (1995) utilizaram a EMR para avaliar o padrão de 

desenvolvimento da Tailândia em relação aos países desenvolvidos por meio da 

comparação entre a EMR da Tailândia calculada por eles e a EMR do mundo.  

 
 
3.1.2 Assinatura Ambiental 
 

Após a definição dos fluxos de energia e, consequentemente, a criação da 

tabela para contabilidade em emergia do sistema e a devida disposição de todos os 

recursos em uma base comum, pode-se mostrar os fluxos de emergia em ordem 

crescente de transformidade em um gráfico. Os gráficos de barra são usualmente 

denominados de Assinatura Ambiental de Emergia, do inglês, Environmental Emergy 

Signature (Odum, 1996).  

A figura 2 apresenta a Assinatura Ambiental de Emergia do Brasil no ano 

2000, com dados coletados do NEAD. A importância da representação dos fluxos 

em barras é a facilidade de distinguir os principais fluxos que interferem ou que 

possuem relevância significativa na avaliação em emergia. Percebe-se, nessa figura, 

que o fluxo total de água (water) é o mais significativo daquele ano para o Brasil. 

 

 
Figura 2 – Assinatura Ambiental de Emergia do Brasil no ano 2000. 
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3.1.3 Indicadores da Contabilidade em Emergia 
 

Neste estudo, o principal indicador calculado para cada estado é o indicador 

de sustentabilidade ambiental, que tem como abreviatura, em inglês, “ESI”. Os 

mesmos são comparados entre si e com outros indicadores existentes na literatura. 

Por definição, o índice de sustentabilidade (ESI) indica a razão entre o 

aproveitamento dos recursos (EYR) em relação ao impacto ambiental (ELR) (Brown 

e Ulgiati, 1997). Quanto melhor o aproveitamento dos recursos e menor o impacto 

ambiental, maior será o índice de sustentabilidade, ou seja, maior será a 

contribuição do produto para a sustentabilidade da biosfera. 

Tem-se que o EYR, rendimento em emergia (Emergy Yield Ratio), é a 

emergia do fluxo de saída Y (produto, processo, sistema ou serviço) dividida pela 

soma das emergias do fluxo de emergia proveniente da economia (F) (Equação 1). 

 

EYR = (R + N + F) / F (1) 

 

O ELR, indicador de carga ambiental (Environmental Loading Ratio, ELR) 

mostra a razão entre os fluxos de investimento econômico e de recursos não 

renováveis e a emergia associada ao fluxo de recursos renováveis (Equação 2). 

 

ELR = (N + F) / R (2) 

 

Outro indicador é o EIR, investimento (Emergy Investment Ratio, EIR) é dado 

pela razão entre a emergia do fluxo F e os fluxos de emergia provenientes do 

ambiente, N e R (Equação 3). 

 

EIR =  F / (N + R)   (3) 

 

 

O conceito de sustentabilidade está atrelado à maximização de EYR 

(rendimento) e a minimização de ELR (carga ambiental), ou seja: o máximo do 

aproveitamento do investimento com um mínimo de consumo dos recursos 

ambientais locais (Equação 4): 
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ESI = EYR/ELR (4) 

 

Para valores de ESI menores que 1 são indicativos de sistemas regionais que 

não são sustentáveis (Brown e Ulgiati, 1997). Sistemas com valores maiores que 1 

indicam produtos e processos que dão contribuições sustentáveis para o meio 

ambiente. A sustentabilidade em médio prazo pode ser caracterizada por um ESI 

entre 1 e 5, enquanto produtos e processos com sustentabilidade em longo prazo 

têm ESI maiores que 5. 

Utiliza-se, para representação e comparação dos indicadores de 

sustentabilidade ambiental (ESI) a ferramenta gráfica, diagrama do triângulo ternário 

proposto por (Giannetti; et al, 2007). A ferramenta gráfica produz um diagrama 

triangular equilátero com três variáveis associadas a porcentagens. Desta forma, a 

soma de R, N e F será sempre 100%.  

Com esta restrição, podem-se representar três variáveis em duas dimensões. 

Cada vértice do triângulo está associado a um fluxo (R, N e F) e os lados do 

triângulo representam combinações binárias.  

Combinações de três fluxos são representadas por pontos no interior do 

triângulo e o valor percentual de cada fluxo é dado pela perpendicular que une o 

ponto e a lateral oposta ao vértice de interesse.  

A ferramenta gráfica permite comparar sistemas regionais, empresas, 

produtos, processos e serviços; avaliar melhorias e acompanhar a performance do 

sistema ao longo do tempo. Com o auxílio dos diagramas, podem-se avaliar 

interações entre sistemas regionais ou o desempenho de um setor industrial. 

 

Indicadores econômico e social: IDH e PIB 

 

Utilizou-se o Índice de Desenvolvimento Humano e o Produto Interno Bruto 

dos estados para comparar e mensurar os indicadores ambientais com a 

contabilidade ambiental em emergia. O conceito de Desenvolvimento Humano é a 

base do Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), publicado pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e também do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Ele parte do pressuposto que, para aferir a 

qualidade de vida humana do avanço de uma população, não se deve considerar 
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apenas a dimensão econômica, mas também outras características sociais, culturais 

e políticas. Deve-se oferecer um contraponto entre o Índice de Desenvolvimento 

Humano e um outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento.  

Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya 

Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende ser uma 

medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. Não abrange todos os 

aspectos de desenvolvimento e não é uma representação da "felicidade" das 

pessoas, nem indica "o melhor lugar no mundo para se viver".  

Além de computar o PIB per capita, depois de corrigi-lo pelo poder de compra 

da moeda de cada país, o IDH também leva em conta dois outros componentes: a 

longevidade e a educação. Para aferir a longevidade, o indicador utiliza números de 

expectativa de vida ao nascer. O item educação é avaliado pelo índice de 

analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de ensino. A renda é 

mensurada pelo PIB per capita, em dólar PPC (Paridade do Poder de Compra, que 

elimina as diferenças de custo de vida entre os países).  

Essas três dimensões têm a mesma importância no índice, que varia de zero 

a um. Apesar de ter sido publicado pela primeira vez em 1990, o índice foi 

recalculado para os anos anteriores, a partir de 1975. Aos poucos, o IDH tornou-se 

referência mundial. É um índice-chave dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

das Nações Unidas e, no Brasil, tem sido utilizado pelo governo federal. 

Neste trabalho, foi utilizado para mensurar o nível de desenvolvimento social 

dos estados, comparar com os indicadores ambientais em emergia (ESI, EMR, %R) 

e comparar também com a curva de desenvolvimento econômico dos sistemas 

regionais em detrimento das perdas ambientais. 

O PIB é a soma, em valores monetários, dos bens e serviços produzidos em 

um sistema regional dentro de uma unidade de tempo. Bastante utilizado na 

macroeconomia com o objetivo de mensurar a atividade econômica de um sistema 

regional. Para comparar ou analisar o comportamento do PIB de um sistema 

regional ao longo do tempo, é preciso saber qual a diferença entre PIB nominal e 

PIB real. O primeiro diz respeito ao valor do PIB calculado a preços correntes, ou 

seja, no ano em que o produto foi produzido e comercializado; já o segundo é 

calculado a preços constantes, sendo escolhido um ano-base onde é feito o cálculo 

do PIB eliminando assim o efeito da inflação ou variação dos preços.  
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Os valores do PIB dos estados brasileiros foram obtidos no site do IBGE; 

utilizou-se neste trabalho para avaliar a economia de cada estado, no ano de 2007 

bem como, para calcular o  indicador ambiental EMR (relação emergia/dinheiro) de 

cada sistema regional.  

 
3.2 Levantamento dos Dados  

 
O estudo de dados econômicos e ambientais dos estados brasileiros para a 

avaliação de sustentabilidade em emergia parte da coleta e organização de tais 

dados; primeiramente, em forma de tabelas e, posteriormente, de forma gráfica, para 

melhor apresentar e avaliar os resultados.  

 

A metodologia utilizada na coleta de dados para avaliação de sustentabilidade 

dos estados brasileiros surge da organização das principais variáveis de entradas 

que preenchem a planilha proposta por Brown. A planilha de avaliação de sistemas 

regionais proposta por Brown calcula, a partir de dados renováveis, não renováveis 

e econômicos dos estados, os valores de energia, emergia e seus indicadores para 

a devida avaliação do sistema urbano. 

Utilizou-se, como maneira de agrupar os dados primários dos estados, uma 

planilha de Dados Gerais (ver anexo A). Essa planilha contém todos os valores 

geográficos, econômicos e sociais dos estados; tais dados são utilizados para o 

cálculo de energia ou massa do fluxo a ser calculado. Desta forma, multiplica-se 

cada fluxo de energia pelas UEVs (Valores de Emergia em Unidades, do inglês, Unit 

Emergy Values) correspondentes, encontradas na literatura.  

O cálculo do fluxo em emergia é executado e organizado em formato 

padronizado para todos os estados; seus resultados são dispostos em relatórios que 

possuem uma tabela de energia principal (Anexo B), uma tabela de notas de 

cálculos (Anexo C - Cálculos), resumo dos fluxos (Anexo D) e uma tabela de índices 

de emergia (Anexo E). 

A forma de organizar os dados e a nomenclatura dos grupos de fluxos 

dispostos na planilha de cálculo foi proposta por Sweeney et al (2009), em artigo que 

apresenta a elaboração de um banco de dados em emergia global, que padroniza as 

sínteses em emergia dos países, chamado NEAD (sigla em inglês para National 

Environmental Accounting Database).  
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As fontes dos dados incluem atlas, estatística, banco de dados de importação 

e exportação, produção estadual, literatura científica, institutos de pesquisas 

nacionais e estimativas para onde os dados não estão disponíveis. Para o NEAD, os 

dados foram escolhidos baseados em alguns critérios, tais como fontes que 

disponibilizam informações para a maioria dos países, avaliação de documentação, 

literatura com referências e publicações de organizações reconhecidas. Para os 

estudos dos estados, utilizaram-se esses mesmos critérios, refinando-se, assim, os 

dados coletados e mantendo não as mesmas fontes, mas a mesma metodologia de 

coleta. 

Na Figura 3, os dados primários coletados são combinados com suas 

respectivas UEVs. Estes dados são compilados em um banco de dados dinâmico, 

que resulta em um resumo dos fluxos e por meio de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG) são apresentados em forma de mapas. 
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Figura 3 - Esquema para o banco de dados em emergia global. 
Fonte: Sweeney et al, 2009 

 

 

3.2.1 Dados Primários Renováveis 
 

No anexo A, a planilha de Dados Gerais contém os dados primários dos 

estados, organizados por tipos de dados. Por exemplo, dados geográficos ou que 

são utilizados para o cálculo dos recursos renováveis estão no grupo dos 

renováveis; o mesmo acontece com os dados primários que são utilizados nos 

fluxos transformados dentro do estado, nos importados e exportados. 

Dados como área (m²), plataforma continental (m²), insolação (kcal/cm²/ano), 

albedo, precipitação (m/ano), altitude média (m), velocidade do vento (m/s), tamanho 

do litoral (m), variação da maré (m) e tamanho das ondas (m) são determinantes 

para o cálculo dos recursos renováveis de um estado, de maneira que, na literatura, 

sempre que é realizada a avaliação em emergia de um sistema regional, é 

imprescindível o uso desses dados primários. 

A planilha da Figura 4 é alimentada com valores provenientes dos dados 

primários renováveis da tabela “Dados Gerais”. O fluxo de energia em (J) é 

calculado pela multiplicação da plataforma continental em m² mais a área de terra 

em m², pela insolação em kcal/cm²/ano e pelo albedo em decimal. Todas as notas 

de cálculo dos fluxos de energia estão no anexo B. 

Os dados de área em m² de cada estado foram fornecidos pelo IBGE, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. A plataforma continental de cada estado foi 

calculada proporcional ao comprimento da costa do Brasil. Dividiu-se o valor em m² 

da plataforma continental brasileira pelo tamanho em metros do litoral brasileiro e 

multiplicou-se pelo tamanho do litoral em metros de cada estado litorâneo. 

Para o cálculo do estado de São Paulo fez-se necessário conhecer a área em 

m² do estado, o tamanho do litoral e a área em m² da plataforma continental.  

A área terrestre de 2,48E+11m² foi obtida no site do IBGE  (Anexo A – Dados 

Gerais). A área da plataforma continental foi calculada por proporcionalidade da 

plataforma brasileira. Dividiu-se o valor da plataforma continental do Brasil pelo 

tamanho do litoral do Brasil e multiplicou-se pelo tamanho do litoral de São Paulo. 

 

- Área da Plataforma Continental = 7,12E+11 m² 
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Litoral Brasileiro = 7,74E+6 m 

Litoral de São Paulo =  6,22E+5 m 

Portanto, Área da Plataforma Continental de São Paulo: 

  (7,12E+11 / 7,74E+6) x 6,22E+5 = 5,72E+10m²  

 

Para determinar a insolação de cada estado utilizou-se a fonte de dados do  

Programa SWERA (Solar and Wind Energy Resource Assessment), desenvolvido e 

mantido pela UNEP/GRID-Sioux. Este programa permite fácil acesso a dados e 

informação de alta qualidade de fontes de energia renovável aos usuários de todo o 

mundo. Os dados são obtidos em kWh/m²/dia e convertidos em kcal/cm²/ano. Para 

tanto, multiplica-se o valor obtido por meio das coordenadas geográficas dos 

estados por 860 kcal (quantidade de kcal em 1 kWh), por 365 dias e divide-se por 

10000. (Ver figura 4). 

 

 
Figura 4 - Parte da tabela de notas de cálculo: Cálculo da energia solar do estado de São Paulo. 

 

A precipitação pluviométrica anual dos estados, a altura das ondas, a 

velocidade do vento e a variação da maré são obtidas diretamente pelo 

CPTEC/INPE em médias anuais. Para determinação das altitudes médias dos 

estados utilizaram-se os dados da Embrapa Monitoramento por Satélite, que 

concluiu uma nova série de imagens do Brasil visto do espaço, agora com detalhes 

do relevo e da topografia. Com isso, o levantamento de dados passa a ter dados 

altimétricos precisos de todo o seu território, incluindo os acidentes geográficos mais 

inacessíveis, onde nunca foi possível medir as altitudes manualmente. Gerados a 

partir de dados de radar, obtidos de sensores a bordo do ônibus espacial 

“Endeavour”, no projeto SRTM (em inglês, Shuttle Radar Topography Mission), uma 
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parceria das agências espaciais dos Estados Unidos (NASA e NIMA), Alemanha 

(DLR) e Itália (ASI).  

Os pesquisadores da Embrapa Monitoramento por Satélite baixaram os dados 

brutos do SRTM do site da NASA e fizeram um trabalho de correção e 

padronização, eliminando falhas, sombras e distorções. O resultado disponibilizado 

é uma série de mapas em que cada ponto da imagem (pixel) tem um valor 

altimétrico real, visualmente convertido em falsas cores, simbolizando as diversas 

altitudes (ver anexo G).  

O valor do calor da Terra em J/m² foi determinado por meio do cálculo de 

síntese em emergia do Brasil, contido no NEAD (Sweeney et al, 2009). 

A seguir apresentam-se os cálculos dos recursos renováveis utilizados na 

contabilidade em emergia do estado de São Paulo: o primeiro fluxo renovável é a 

energia química da chuva; para o cálculo fez-se necessário conhecer a área em m² 

do estado, o tamanho do litoral, a área em m² da plataforma continental e a 

precipitação da chuva.  

A precipitação anual em m do estado de São Paulo em 2007 foi de 1,30 

m/ano (CPTEC/INPE), assim a chuva estimada para plataforma de 45% é igual a 

0,59 m/ano e a razão de evaporação de 80% representa um valor igual a 1,04 

m/ano.  

Para definir o valor em J/ano da energia química da chuva na área terrestre 

tem-se que realizar a seguinte operação:  

• Área x Evaporação x Densidade H2O x Joules por kg 

• 2,48E+11 m²  x 1,04 m x 1000 kg/m³ x 4,94E+3 J/kg = 1,28E+18 J/ano.  

 
Para o valor em J/ano da energia química da chuva na plataforma continental 

tem-se que: 

• plataforma continental x precipitação na plataforma  x Peso Específico H2O x 

J por kg 

• 7,12E+11m² x 0,59m x  1000kg/m³ x 4,94E+3 J/kg = 1,65E+17 J/ano 

 
Portanto, a Energia Química da Chuva é calculada com a soma da Energia na 

Área Terrestre + Energia na Plataforma Continental.  

• 1,28E+18 J/ano + 1,65E+17 J/ano = 1,44E+18 J/ano. (vide figura 5) 
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Figura 5: Cálculo da energia química da chuva do estado de São Paulo. 

Para a energia potencial da chuva necessita-se conhecer a área, precipitação, 

altitude média e o runoff (água que escorre). A altitude média do estado de São 

Paulo (561,67m) foi obtida por meio de dados informados pela Embrapa (Anexo G). 

 
Desta forma para calcular a Energia Potencial da Chuva utiliza-se a seguinte 

expressão: 

• Área x precipitação x escoamento superficial x densidade H2O x altitude 
média x aceleração da gravidade 

• 2,48E+11m² x 1,30m x 0,20% x 1000kg/m³ x 561,67m x 9,8m/s² = 
3,55E+17J/ano (vide figura 6) 

 
 

 
Figura 6: Cálculo da energia potencial da chuva do estado de São Paulo. 

 
 Outro fluxo renovável utilizado na contabilidade do Estado de São Paulo foi a 

Energia Cinética do Vento. Os dados primários necessários para o cálculo da 

Energia Cinética do Vento são a densidade do ar e a velocidade média anual do 

vento. (Conforme Anexo A -  http://pt.windfinder.com/windstats/). 

Desta forma, tem-se: 
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• área x densidade do ar x drag coef. X (velocidade / geostrophic Wind) x 

3,14E+7 

• 2,48E+11 m² x 1,30 kg/m³ x (0,001 x 6mps / 0,6) x 3,14E+7 = 1,01E+19 J/ano 

(vide figura 7) 

 

 

 
Figura 7: Cálculo da energia cinética  do estado de São Paulo. 

 
Para o cálculo da energia das ondas faz-se necessário conhecer o tamanho do 

litoral do estado em m e a altura média anual das ondas em m (CPTEC). 

 

A energia das Ondas calculada foi de 4,81E+17 J/ano (vide figura 8). 

 

 
Figura 8: Cálculo da energia das ondas no litoral do estado de São Paulo. 

 

O cálculo da Energia das Marés realiza-se por meio dos seguintes dados primários: 

plataforma continental, variação média anual da maré, densidade da água do mar e 

marés por ano (730, estimando-se 2 por dia). 

 

Portanto, a Energia da Maré é obtida por meio da seguinte expressão: 

• Plataforma Continental x 0,5 x Marés por ano x (Variação Média Anual)² x 

densidade x gravidade 

• 5,72E+10m² x 0,5 x 730 x (1,20)² x 1,03E+03kg/m³ x 9,8m/s² = 3,02E+17 

J/ano (vide figura 9) 
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Figura 9: Cálculo da energia da maré do estado de São Paulo. 

 
No cálculo da energia do calor da Terra utiliza-se o valor de área e o fluxo de 

calor (obtido por meio do site Sahel Project), conforme a seguinte expressão: 

• Área x Fluxo de Calor 

• 2,48E+11m² x 1,87E+6J/m² = 4,64E+17 J/ano (vide figura 10). 

 

 
Figura 10: Cálculo da energia do calor da Terra do estado de São Paulo. 

 

3.2.2 Transformações Internas da tabela de avaliação em emergia 
 

Este grupo de dados primários é caracterizado por alimentar os fluxos de 

energia das transformações Internas da tabela de contabilidade em emergia. Neste 

grupo estão contidos os valores da energia hidrelétrica e os da produção agrícola, 

pecuária, pesca, extração de madeira para lenha e extração florestal. 

A energia hidrelétrica é a principal fonte de energia do Brasil, correspondendo 

a 85% da matriz de energia elétrica do país (ANEEL); utilizaram-se dados da 

Eletrobrás para coletar os valores de energia elétrica consumida por cada estado em 

kWh/ano. (vide anexo H). 
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A fonte de dados para a produção agrícola de cada estado para o ano de 

2007 obtém-se do IBGE. É a soma da produção de leguminosas e extração vegetal 

em t/ano (vide anexo I). 

A produção pecuária também se obtém de fontes do IBGE com a 

determinação do peso médio de cada cabeça de animal abatida, conforme 

metodologia de cálculo adotada pelo próprio IBGE, na determinação da quantidade 

em toneladas da produção pecuária no Brasil. Desta forma, estimam-se os valores 

em t/ano, conforme dados de entrada na planilha Dados Gerais (vide anexo J). 

No cálculo das transformações internas dos estados alguns fluxos não foram 

considerados no cálculo como a Hidroeletricidade, Produção Agrícola e Pecuária. A 

Hidroeletricidade devido ao uso da Energia Potencial na contabilidade do recurso 

renovável. As produções Agrícolas e Pecuárias para evitar a dupla contagem em 

relação à Perda do Solo. 

Em relação à pesca, determinou-se por meio da soma da Pesca Extrativa 

Marinha, Pesca Extrativa Continental, Maricultura e Aquicultura Continental. Tais 

dados foram fornecidos inicialmente pelo IBAMA e pelo Ministério da Pesca e 

Agricultura. 

A pesca extrativa marinha, com uma produção de 539.966,5 t, representa 

50,4% da produção total de pescado do Brasil e apresentou um crescimento de 

2,3% em 2007. O valor total estimado da produção foi de R$ 1.788.434.035,00. A 

pesca extrativa continental com uma produção de 243.210,0 toneladas representa 

22,7% da produção total de pescado do Brasil e apresentou um decréscimo de 3,2% 

em 2007, com um valor total estimado de R$ 657.317.490,00.  

Em 2007, a região Norte produziu 139.966,0 t de pescado, com um valor total 

estimado de R$ 357.988.790,00. Detém a maior produção da pesca extrativa 

continental do Brasil e registrou um decréscimo de 5,4%, quando comparada ao ano 

de 2006; e representa 57,5% da produção da pesca continental. Os estados do Pará 

e Amazonas são os maiores produtores de pescado da região Norte. 

A Maricultura, com uma produção de 78.405,0 t representa 7,3% da produção 

de pescado total do Brasil e apresentou um decréscimo de 2,6% em 2007, com um 

valor total estimado de R$ 376.829.250,00. A aquicultura continental, com uma 

produção de 210.644,5 t, representa 19,6% da produção de pescado total do Brasil.  

O valor estimado foi de R$ 781.145.700,00. Em 2007, apresentou um 

crescimento de 10,2% em relação ao ano de 2006. A aquicultura continental 
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apresentou crescimento nas regiões Norte de 18,3%; na Nordeste, de 22%; na Sul, 

de 2,6% e na Centro-Oeste, 18,5%. Apenas na Sudeste houve um decréscimo de 

1,3%, em 2007. 

Para o cálculo da energia da Produção de Pesca do estado de São Paulo 

utilizou-se a quantidade em toneladas de produtos pesqueiros no ano de 2007. 

Dados obtidos no site do IBAMA conforme Anexo K. O valor de produtos pescados 

em 2007 no estado foi de 6,71E+04 t, que representa uma energia calculada de 

2,81E+14 J/ano. (vide figura 10)  

 

 
Figura 10: Cálculo da energia da Produção de Pesca do estado de São Paulo. 

 

Os dados da madeira para lenha e a extração florestal obtém-se por meio do 

IBGE em m³. Utilizou-se como parâmetro para a extração florestal o somatório em 

m³ da extração de madeira em 2007. (Vide anexo L e M) 

Para o cálculo da energia da produção de lenha do estado de São Paulo, 

obteve-se o valor da produção total para o ano de 2007, 1,95E+05 m³; por 

conseguinte, o valor da energia calculada foi de 1,17E+15 J/ano. (vide figura 11) 

 
Figura 11: Cálculo da energia da Produção de Lenha do estado de São Paulo. 

 

Considerou-se para a extração florestal a quantidade de madeira em tora em 

m³ fornecido, extraída em 2007. Conforme os dados do IBGE, para o estado de São 

Paulo o valor em m³ foi de 5,68E+04, e em energia de 3,43E+14 J/ano  (vide figura 

12). 

 



49 
 

 
Figura 12: Cálculo da energia da Extração Florestal do estado de São Paulo. 

 

3.2.3 Recursos Não Renováveis 
 
O consumo de gás natural e de petróleo e seus derivados obtém-se 

diretamente da ANP (Agência Nacional de Petróleo). Esses dados são 

demonstrados em “m³” e “barris”, respectivamente (vide anexos N e O).  

Para o estado de São Paulo o consumo de Gás Natural foi de 3,24E+08 

m³/ano, que representou, por meio da transformação em energia, 1,22E+16 J/ano. 

(vide figura 13) 

 

 
Figura 13: Cálculo da energia do consumo de Gás Natural do estado de São Paulo. 

 

O consumo de petróleo e derivados para o estado, obtido no site da ANP foi 

de 1,80E+08 barris ou 1,10E+18 J/ano. (vide figura 14) 

 

 
Figura 14: Cálculo da energia do consumo de Petróleo e Derivados do estado de São Paulo. 

 

Em relação ao consumo de carvão mineral em t/ano para geração de energia, 

os dados foram obtidos por meio do anuário mineral do DNPM, vide anexo P. Para o 

estado de São Paulo, o valor consumido foi de 55.395,82 t/ano ou 1,61E+15 J/ano. 

(vide figura 15) 
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Figura 15: Cálculo da energia do consumo de Carvão Mineral do estado de São Paulo. 

 

O DNPM (Departamento Nacional de Pesquisa Mineral) desenvolve estudos 

sobre o potencial de lavra dos principais minerais e metais por unidade da 

federação. Relaciona, ainda, em seu estudo, a quantidade que cada estado 

consome do produto lavrado no ano em questão. Neste caso, como não foram 

obtidos dados do ano de 2007, utilizou-se, como parâmetros de cálculo, a 

quantidade lavrada em 2006; distribuiu-se nas unidades da federação, conforme o 

percentual de consumo do anuário mineral brasileiro (vide planilha resumida do 

anuário no anexo P). 

Neste cálculo, realiza-se uma média ponderada para encontrar a UEV geral 

dos Minerais. Neste caso, o valor 2,15E+9 sej/g é produto da média ponderada 

calculada pela multiplicação dos valores em massa de cada mineral pela sua UEV 

correspondente e dividido pela soma dos valores em massa de cada mineral. 

 
No caso de São Paulo, o valor total consumido de Minerais foi de 2,35E+07 

t/ano e a energia destes minerais, calculada, foi de 2,35E+13 g/ano (vide figura 16). 

 

 
Figura 16: Cálculo da energia do consumo de Minerais do estado de São Paulo. 

 

O cálculo da energia do consumo dos metais é semelhante ao dos minerais; 

os dados, também, são obtidos no anuário mineral brasileiro do DNPM. Para o 

Estado de São Paulo o valor total consumido de metais segundo o DNPM, foi de 
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1,19E+07 e a Energia em massa obtida foi de 1,19E+13 g/ano. A UEV calculada 

pela média ponderada dos metais pelas UEVs correspondentes foi de 1,02E+10 

sej/g. (vide figura 17).  
 

 

Figura 17: Cálculo da energia do consumo de Metais do estado de São Paulo. 

 

O cálculo para a perda e a erosão do solo é composto basicamente de duas 

partes: uma parte do conhecimento do tipo de lavoura e sua quantidade em hectares 

(IBGE, 2007) e outra prática; na primeira, apresenta-se o conceito; na segunda, a 

formulação do custo de reposição de nutrientes. A Embrapa, em seu site, coloca à 

disposição do usuário uma ferramenta que possibilita efetuar a simulação das 

perdas de solo e do correspondente custo econômico. 

A erosão do solo agrícola tem-se caracterizado como um dos mais 

preocupantes problemas causados pela agricultura, tanto da perspectiva dos efeitos 

ambientais quanto dos problemas causados à própria produção agrícola. 

Perdas de nutrientes e matéria orgânica, alterações na textura, estrutura e 

quedas nas taxas de infiltração e retenção de água são alguns dos efeitos da erosão 

sobre as características do solo (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1995). 

A perda de solo, provocada pela erosão, reduz a produtividade da terra, 

principalmente, devido à perda de nutrientes e à degradação de sua estrutura física 

(WOLMAN, 1985). Ferraz de Mello et al (1989) apontam a importância dos 

processos erosivos nas perdas de nutrientes do solo. A compensação das perdas de 

nutrientes, normalmente, se faz pela reposição de fertilizantes industriais no solo 

(BROWN & WOLF, 1984).  

Contudo, a reposição, por meio de fertilizantes industrializados - sulfato de 

amônio, superfosfato, cloreto de potássio, dentre outros - resulta em custos 

adicionais incorridos pelos produtores. 
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Determina-se a perda de solo pela área em hectares do tipo de lavoura em 

cada estado no ano de 2007; tais dados são preenchidos no formulário da figura 18, 

e o resultado é apresentado em uma tabela com a perda de solo em t/ano (vide 

anexo Q). 

 

 
Figura 18: Formulário com tipo de lavoura e área em hectares para cálculo de perda do solo. 
EMBRAPA 

 
Por exemplo, para São Paulo encontrou-se o valor para perda de solo de 

3,52E+13 g/ano para uma área total de 1,95E+10 m². (vide figura 19) 

 

 

Figura 19: Cálculo da Perda do Solo do estado de São Paulo. 

 
3.2.4 Importados e Exportados 
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Os dados dos produtos importados e exportados de cada estado brasileiro 

obtêm-se do site do Ministério do Desenvolvimento. Esses dados elencam, por 

estado, todos os produtos importados e exportados, por ano, em “kg”, com o 

mercado internacional. Neste estudo não foram utilizadas transações entre estados, 

devido à dificuldade em se encontrar fontes precisas; além disso, evita-se a dupla 

contagem destes valores na totalização do Brasil como um sistema regional único. 

No anexo R, que possui todas as tabelas com os produtos importados por 

estado brasileiro, classificou-se os tipos de produtos importados em grupos por meio 

de índices, conforme os grupos de recursos da planilha proposta por Brown. Note-se 

que a planilha proposta por Brown recebe os valores em toneladas e classifica 

serviços ou recursos importados em combustíveis, metais, minerais, alimentos e 

produtos agrícolas, produtos oriundos da pecuária, plástico e borracha, produtos 

químicos, materiais finalizados, máquinas e equipamentos de transporte e serviços 

importados. Dessa forma, para alimentar os dados da planilha conforme a 

classificação dos produtos importados, na coleta dos dados brutos dispostos pelo 

Ministério do Desenvolvimento, refinou-se com índices que agrupavam os valores 

conforme sua classificação e métrica exigida no cálculo, t/m. A mesma metodologia 

utilizou-se para os produtos exportados.  

Para o estado de São Paulo, as figuras 20 e 21 apresentam os cálculos de 

todos os produtos importados e exportados conforme a classificação proposta na 

metodologia de cálculo adotada. Percebe-se que os produtos definidos na 

importação e exportação são os mesmos, bem como a forma como é calculada sua 

energia; e, em alguns produtos como minerais e metais é calculada, também, a UEV 

por meio da média ponderada, conforme realizado para o cálculo dos recursos não 

renováveis. 

A seguir apresenta-se a tabela 3, contabilidade ambiental do estado de São 

Paulo, com todos os valores de energia de cada recurso, com suas respectivas 

UEVs;  e, consequentemente, com os fluxos em emergia.   
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Figura 20: Cálculo dos Produtos Importados do estado de São Paulo. 
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Figura 21: Cálculo dos Produtos Exportados do estado de São Paulo. 
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Tabela 3 – Contabilidade Ambiental do Estado de São Paulo 
Cod       Item Energia  UEV Emergia EmDólares
      (sej/unit) *  (sej)  (US$)
       
Recursos Renováveis      
1 Energia Solar 1,40E+21J 1 1,40E+21 8,35E+08
2 Energia Química da Chuva 1,44E+18J 30500 4,39E+22 2,61E+10
3 Energia Potencial Chuva 3,55E+17J 47000 1,67E+22 9,92E+09
4 Energia do Vento 1,01E+19J 2450 2,48E+22 1,48E+10
5 Ondas 4,81E+17J 51000 2,45E+22 1,46E+10
6 Maré 3,02E+17J 73900 2,23E+22 1,33E+10
7 Calor da Terra 4,64E+17J 58000 2,69E+22 1,60E+10
       
Transformações Internas      
8 Hidroeletricidade 2,26E+17J 3,36E+05 7,60E+22 4,52E+10
9 Produção Agrícola 8,46E+16J 3,36E+05 2,84E+22 1,69E+10
10 Pecuária 1,60E+16J 3,36E+06 5,39E+22 3,20E+10
11 Pesca 2,81E+14J 8,40E+06 2,36E+21 1,40E+09
12 Produção de Lenha 1,17E+15J 3,45E+04 4,05E+19 2,41E+07
13 Extração Florestal 3,43E+14J 3,80E+04 1,30E+19 7,74E+06
       
Não Renováveis      
14 Gás Natural 1,22E+16J 6,80E+04 8,27E+20 4,92E+08
15 Petróleo 1,10E+18J 1,30E+05 1,43E+23 8,49E+10
16 Carvão 1,61E+15J 6,69E+04 1,07E+20 6,38E+07
17 Minerais 2,35E+13g 2,15E+09 5,06E+22 3,01E+10
18 Metais 1,19E+13g 1,02E+10 1,21E+23 7,21E+10
19 Perda do Solo 3,52E+13g 1,68E+09 5,91E+22 3,51E+10
       
Importados      
21 Combustível 5,94E+17J 1,23E+05 7,34E+22 4,36E+10
22 Metais 1,99E+11g 4,60E+09 9,17E+20 5,45E+08
23 Minerais 1,17E+12g 7,65E+09 8,93E+21 5,31E+09
24 Produtos Agrícolas 1,85E+16J 3,36E+05 6,23E+21 3,70E+09
25 Produtos Pecuários 3,24E+13J 3,36E+06 1,09E+20 6,46E+07
26 Plástico e Borracha 5,37E+15J 1,11E+05 5,95E+20 3,54E+08
27 Químicos 2,45E+12g 1,48E+10 3,63E+22 2,15E+10
28 Materiais Finalizados 1,10E+13g 5,76E+09 6,35E+22 3,77E+10
29 Máquinas e Equipamentos 3,27E+11g 6,70E+09 2,19E+21 1,30E+09
30 Serviços Importados 6,34E+10$ 2,60E+12 1,65E+23 9,80E+10
       
Exportados      
32 Produtos Agrícolas 2,30E+17J 3,36E+05 7,71E+22 4,58E+10
33 Produtos Pecuários 2,16E+15J 3,36E+06 7,27E+21 4,32E+09
34 Materiais Finalizados 9,03E+12g 5,72E+09 5,16E+22 3,07E+10
35 Combustível 3,84E+17J 1,11E+05 4,26E+22 2,53E+10
36 Metais 1,34E+12g 5,51E+09 7,36E+21 4,38E+09
37 Minerais 9,73E+10g 1,00E+09 9,73E+19 5,78E+07
38 Químicos 1,77E+12g 1,48E+10 2,62E+22 1,56E+10
39 Máquinas e Equipamentos 1,49E+12g 6,70E+09 1,00E+22 5,94E+09
40 Plástico e Borracha 6,84E+15J 1,11E+05 7,59E+20 4,51E+08
41 Serviços Exportados 5,17E+10$ 1,68E+12 8,71E+22 5,17E+10
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A tabela 4 contém os fluxos em emergia do estado utilizados na composição 

do diagrama de fluxos. Abaixo são apresentadas as notas de cálculo de cada fluxo. 

Estes mesmos cálculos foram utilizados nos 27 estados estudados. 

 
Tabela 4 –Resumo dos Fluxos do Estado de São Paulo 

    Emergia Dólares 
Variável       Item sej/ano E23 E10 
   
R Recursos Renováveis 1,10  
    
N Não Renováveis 3,77  
    

N0 Recursos Rurais 0,62  
    

N1 Uso Concentrado 3,16  
    

N2 Exportados sem uso 0,50  

Ftotal Importados 3,57  

F1 Combustíveis e Minerais 0,83  
    
G Bens Importados 1,09  
    
I  Dólares pagos para Importação  6,34 
    

P2I 
Emergia de serviços e bens 
importados 1,65  

    

E 
Dólares recebidos                              
/®1 pela exportação  5,17 

    

PE 
Valor em emergia de bens e 
serviços exportados 3,10  

    
X PIB  50,2 
    
P1 Relação - Emergia do Estados/$  1,68E+12  
* Notas de Cálculo da Tabela 4: 
 
R - Recursos Renováveis 
 
R = [Maior Valor entre (Energia Química + Energia Potencial) ; Energia do 
Vento ; Ondas] + Maré + Calor da Terra; 
R = [Maior Valor (4,39E+22 + 1,67E+22) ; 2,48E+22 ; 2,45E+22] + 2,23E+22 + 
2,69E+22 
R = [Maior Valor (6,06E+22 ; 2,48E+22 ; 2,45E+22] + 4,92E+22 
R = 6,06E+22 + 4,92E+22 = 1,10E+23 sej/ano 
 
 
N0 – Recursos Rurais  
 
N0 = Pesca + Produção de Lenha + Extração Florestal + Perda do Solo 

                                                 
1 
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N0 = 2,36E+21 +  4,05E+19  +  1,30E+19 
N0 = 6,15E+22 sej/ano 
 
 
N1 – Uso Concentrado 
 
N1 = Gás Natural + Petróleo + Carvão + Minerais + Metais 
N1 = 8,27E+20  +  1,43E+23  +  1,07E+20  +  5,06E+22  +  1,21E+23 
N1 = 3,16E+23 sej/ano 
 
 
N2 = Exportados sem uso 
 
N2 = 4,26E+22  +  7,36E+21  +  9,73E+19 
N2 = 5,00E+22 sej/ano 
 
Cálculo dos Importados: 
 
F1 = Combustíveis + Minerais + Metais 
F1 = 7,34E+22  +  8,93E+21  +  9,17E+20 
F1 = 8,32E+22 sej/ano 
 
G = Produtos Agrícolas + Produtos Pecuários + Plástico e Borracha + Químicos 
+ Materiais Finalizados + Máquinas e Equipamentos 
 
G = 6,23E+21  +  1,09E+20  +  5,95E+20  +  3,63E+22  +  6,35E+22  +  
2,19E+21 
G = 1,09E+23 sej/ano 
 
P2I = (Valor do Dinheiro Recibo das Importações + Investimentos do Governo) 
multiplicados pela EMR mundial. 
 
P2I = 6,34E+10 x 2,60E+12 (Sahel Project) 
P2I = 1,65E+23 sej/ano 
 
Cálculo dos Exportados: 
 
Soma de Todos os Produtos Exportados com o valor de serviço exportado P1E. 
O valor de serviço exportado é calculado pelo valor monetário com a exportação 
multiplicado pela EMR do Estado. 
 
PE = Produtos Agrícolas + Produtos Pecuários + Materiais Finalizados + 
Combustível + Metais + Minerais + Químicos + Máquinas e Equipamentos + 
Plástico e Borracha + Serviços Exportados 
 
PE = 7,71E+22  +  7,27E+21  +  5,16E+22  +  4,26E+22  +  7,36E+21  +  
9,73E+19  +  2,62E+22  +  1,00E+22  +  7,59E+20  +  8,71E+22 
PE = 3,10E+23 sej/ano 

 

Após definir todos os fluxos e agrupá-los conforme a metodologia de 

avaliação de estados e nações proposta por Odum (1996), monta-se o diagrama do 

estado de São Paulo para melhor apresentar e entender o fluxo de energia e as 

trocas monetárias do sistema regional. Na figura 22, percebe-se que todos os fluxos 

resumidos na tabela 4, estão devidamente dispostos no diagrama.  

 



 

Figu

 
 
 
 
 
 
 
 

ura 22: Diaggrama de ffluxos do EEstado de São Pauloo e diagramma agregad
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 Estudo comparativo dos estados por região  
 

 

A divisão do espaço geográfico brasileiro em grandes regiões é importante 

para dar suporte ao planejamento e gestão do território e também para ajudar no 

levantamento e divulgação de dados estatísticos pelos órgãos públicos, como o 

IBGE. O modelo de divisão do Brasil incorpora aspectos naturais e 

socioeconômicos; por isso, ao realizar um estudo comparativo dos estados 

brasileiros utilizou-se as regiões como forma de agrupá-los e compará-los. 

A estrutura político-administrativa está dividida em estados, municípios e 

distritos. No Distrito Federal, onde se localiza a capital do país, estão as sedes do 

Estado brasileiro e de seus poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

Essa divisão é resultado da evolução conceitual e da transformação de um 

espaço geográfico em constante mutação. A atual divisão regional do país data do 

final da década de 1960. Nesse modelo foram identificadas cinco grandes regiões: 

Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, onde os limites das regiões 

coincidem com as fronteiras dos Estados que delas fazem parte. 

Os 26 estados e o Distrito Federal, também chamados de unidades da 

Federação, têm a maior hierarquia na organização político-administrativa do país. 

Utilizou-se esta divisão para avaliar os estados e o Distrito Federal. 

A seguir, inicia-se a contabilidade ambiental do Brasil a partir dos estados, 

separando-os em suas regiões. Serão apresentadas a descrição econômica e social, 

e a contabilidade em emergia de cada estado. 

 
4.1.1 Região Norte 

 
Formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 

Roraima e, após a Constituição Federal de 1988, também o Estado do Tocantins, 

desmembrado de Goiás. A região ocupa 45,26% do território nacional e abriga um 

inestimável capital natural e cultural. Concentra grande parte dos interesses 

estratégicos que movem a política e a economia, como recursos hídricos, minerais 
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(ferro, manganês) e vegetais, além de produtos e serviços relacionados à 

preservação da biodiversidade. 

Constituindo grande parte da Bacia Amazônica e da floresta equatorial sul-

americana, a região Norte distingue-se pela discussão do impacto de seu processo 

de povoamento sobre o meio ambiente. Hoje, caracteriza-se por possuir apenas 

7,95% da população do país, pela baixa densidade demográfica (3,79 hab/Km²), 

pelo elevado grau de urbanização (69,87%) e presença de uma numerosa 

população indígena. 

A figura 23 é composta pelos fluxos em emergia de toda a Região Norte 

divididos pela área total; esses fluxos foram mensurados pela soma dos fluxos em 

emergia dos estados da Região Norte obtidos por meio dos dados do ano de 2007.  

Observando o gráfico, o fluxo que mais se destaca na região é a Energia Química da 

Chuva, proveniente do índice pluviométrico médio da região de 1,60m/ano. Em 

quantidades menores destaca-se a força das marés e o calor da Terra ainda entre 

os renováveis; o primeiro, devido ao litoral de 1.160km e a variação das marés; e, o 

segundo devido ao calor e à grande área territorial da região. A pecuária, que foi 

calculada de acordo com o número de abates no ano de 2007, também é um fluxo 

em emergia de considerável relevância, principalmente, porque segundo o IBGE em 

2007, só na Amazônia foram realizados mais de 10 milhões de abates bovinos (o 

rebanho bovino atingiu 74 milhões de cabeças de gado). Em toda a região foram 

produzidas 10.593.900 t entre bovinos, suínos, bubalinos, aves e ovos. 

Destaca-se, também, a perda do solo ocasionada pelo aumento de área 

devastada para agricultura ou para a pecuária; pecuária, esta, que não possui 

tecnologia disponível; por conseguinte, utiliza mais área de pasto. 
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medicamento bastante utilizado na Amazônia. O açaí é consumido por estados 

situados nas regiões centro-oeste e sul do Brasil, e a pupunha é consumida pelos 

estados da região sudeste.  

Com 60% de desmatamento das regiões de floresta proporciona uma ameaça 

para a flora e a fauna; desta forma, o solo acreano, formado de rochas 

sedimentares, é extremamente vulnerável à erosão, quando se retira sua cobertura 

vegetal. Estudo realizado pela Embrapa revela que a degradação do solo em áreas 

desmatadas do Acre e o plantio de gramíneas para pastagens, ameaçam inviabilizar 

50% da pecuária do estado.  

Com cerca de dois milhões de cabeças de gado em aproximadamente 17.500 

propriedades com 1.450.000 hectares de pastagens, mais de 50% do rebanho 

bovino do Acre encontra-se em cerca de 16.800 pequenas e médias propriedades 

com até 500 cabeças de  gado. O baixo nível tecnológico e o manejo inadequado, 

com altas taxas de lotação vêm causando a degradação das pastagens dessas 

propriedades (EMBRAPA, 2010). 

Segundo estado mais populoso da região norte, atrás do Pará, o Amazonas, 

possui baixa densidade demográfica e a maior parte da população vive à beira-rio. É 

o maior estado brasileiro em área, com mais de 1,5 milhões de km²; destes, a 

floresta amazônica, ocupa 92% da superfície estadual, e possui a maior 

biodiversidade do planeta, com uma fauna estimada em 250 espécies de mamíferos, 

2 mil espécies de peixes e 1,1 mil espécies de pássaros. O “pico da Neblina”, com 

3.014 metros de altitude, e o “31 de Março”, com 2.992 metros são os pontos mais 

elevados do Brasil (IBGE). A altitude média medida pela Embrapa e utilizada na 

contabilidade ambiental do estado é de 102 m. 

A economia do estado do Amazonas está pautada, principalmente, na 

exportação dos produtos fabricados em Manaus, bem como para a balança 

comercial brasileira, minimizando, assim, o desemprego no estado. Esse resultado é 

alavancado pelo setor eletroeletrônico, que fatura, em média, 47% do total do polo 

industrial. A indústria química de Manaus teve importante crescimento na última 

década e o ramo termoplástico cresceu 60,88%.  

Com pouca relevância econômica, a agricultura e a pecuária possuem como 

principais produtos a mandioca, arroz, milho e feijão, além das culturas regionais de 

cupuaçu, pupunha, guaraná e açaí. Outra atividade que garante a subsistência da 
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população amazonense é o extrativismo, cujos produtos principais são a castanha-

do-pará, a piaçava, a madeira e a borracha. 

Com 63% de seu território ocupado pela floresta Amazônica, Roraima é o 

estado menos populoso do Brasil, e tem a menor taxa de densidade demográfica do 

Brasil. Estudos feitos pelo IBAMA, apresentam que 11.394 km2 de florestas e 22.583 

km2 de cerrados, foram destruídos por queimadas. 

Com o menor PIB do país, Roraima concede incentivos fiscais às indústrias 

dispostas a se estabelecer no estado; desta forma, produtores da Região Centro-

Oeste deslocam-se para o estado para cultivar soja, atraídos pelo mercado da 

Venezuela. A soja ocupa 65% da área de cultivo mecanizado do projeto Grão norte, 

implantado pelo governo estadual na região da capital, Boa Vista, em área plana, de 

vegetação rala. Segundo a Embrapa, Roraima, dos 4,5 milhões de hectares do 

cerrado roraimense, 1,5 milhões são propícios aos grãos, e a soja pode ocupar até 

700 mil ha. Incentivos fiscais, terra barata, clima definido, colheita na entressafra do 

Centro-Sul e a pavimentação da rodovia BR-174 são alguns dos atrativos que 

motivam os produtores a se instalar no estado de Roraima.  

O Pará é um dos estados brasileiros mais ricos em recursos minerais. De 

acordo com o Sumário Mineral do Pará (DNPM), estão em terras paraenses 80% 

das reservas nacionais de bauxita; 77% das de cobre; 43% das de caulim; 36% das 

de manganês e 14,8% das de ouro (vide gráfico da assinatura ambiental na figura 

24); os fluxos para os metais têm significativa importância. O estado é o segundo 

maior produtor do país de frutas, atrás apenas de Minas Gerais e devido à grande 

quantidade de búfalos a pecuária do estado também se encontra em destaque na 

região.  

O referido estado é, ainda, o maior produtor de minério de ferro do país, 

depois de Minas Gerais, conforme dados do Ministério das Minas e Energia. 

Extraído da serra do Carajás, o minério é explorado pela Companhia do Vale do Rio 

Doce. A empresa também retira ouro de serra Leste. A Mineração Rio do Norte é a 

maior produtora individual de bauxita do mundo, ultrapassando 10 milhões de 

toneladas. As jazidas, em território paraense, do mineral, do qual se obtém o 

alumínio metálico, são as terceiras do mundo. É essa também a posição do caulim, 

argila que tem seu uso mais nobre no revestimento de papéis especiais, onde o 

Pará alcança a terceira colocação mundial em produção - 3 milhões de t anuais -, 

algumas vezes mais do que todo o consumo nacional. 
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Conforme dados do IBAMA, já foram destruídos 15% do 1,1 milhões de km² 

da cobertura vegetal original. Devastada, sobretudo, pela ação ilegal de madeireiras, 

a mata perde, em média, 17 km² de área por dia. 

O Amapá tem 90% de suas terras cobertas pela floresta amazônica e vem 

conseguindo controlar o desmatamento, com 24,2% de sua área protegida por lei: 

oito regiões identificadas como unidades de conservação ambiental, num total de 

15,6% do território; e cinco reservas indígenas, que abrangem 8,6%. Possui uma 

situação única entre todos os estados da Amazônia: pouco mais de 1% de sua área 

de 142.814,6 km² foi desmatada (em torno de 1.500 km²). Assim, a floresta de mata 

virgem, que ocupa 70% do território, conserva sua biodiversidade praticamente 

intacta. Atualmente, uma intensa onda migratória o situa entre os estados cuja 

população mais cresce no Brasil, à taxa média de 5,7% ao ano. O inchaço 

populacional é causado, de acordo com o IBGE, pela chegada de imigrantes do 

Pará e do Nordeste. Na indústria, destacam-se o setor de alimentos - sobretudo 

pescados - e o de celulose. É, ainda, o segundo produtor de manganês no país e o 

sexto de ouro - a mineração equivale a 12% da arrecadação estadual. 

Tocantins, por estar numa área de transição, apresenta características 

climáticas e físicas tanto da Amazônia Legal quanto da zona central do Brasil. 

O cerrado cobre 87,8% da área total do estado e o restante é ocupado por 

florestas. O principal setor econômico do Tocantins é o de serviços - próximo a 60% 

de seu PIB. A pecuária bovina de corte é uma das atividades mais importantes. 

Entre os produtos agrícolas, destacam-se o arroz, a soja, o milho e o feijão. A 

produtividade agrícola é uma das mais altas do país. Na safra 2006-2007, a área 

plantada atinge cerca de 550 mil hectares (vide Anexo I).  O abacaxi, cultivado numa 

área de 2,5 mil ha, com produção de 50 milhões de frutos, só perde em área 

plantada para a banana e a cana-de-açúcar; a fruticultura vem se desenvolvendo no 

estado. Possui grande quantidade de minerais - como ouro, cobre, calcário, cristais 

de rocha, talco, fosfato, diamante, enxofre, manganês, titânio e rutilo - e fontes de 

águas minerais e termais em várias áreas do território. Em 2007, a produção de soja 

atingiu 732 mil toneladas (vide Anexo I). 

A seguir, apresenta-se um discussão acerca dos principais fluxos em emergia 

dos estados da Região Norte. 

A figura 24 apresenta a assinatura ambiental dos estados da Região Norte 

conforme dados levantados para o ano de 2007. Para melhor representar os fluxos 
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no gráfico da figura dividiram-se os valores pela área de cada estado padronizando 

assim a emergia de cada fluxo.  

Para todos os estados da região destaca-se a Energia Química da Chuva 

como a principal fonte de recursos renováveis, onde os estados do Amapá com 

2,93E+11 sej/m² e do Amazonas com 2,77E+11 sej/m² são os que possuem maior 

potencial deste recurso. Outro fluxo bastante significativo é a emergia da maré no 

Amapá com 6,52E+11 sej/m², sendo esta a maior fonte de recurso renovável da 

região. 

A Pecuária, com 1,76E+11 sej/m² para Rondônia e 1,03E+11 sej/m² para 

Tocantins são os mais representativos fluxos em emergia das transformações 

internas da região, que acabam influenciando também na Perda do Solo destes 

estados com valores de 0,53E+11 sej/m² e 0,69E+11 sej/m², respectivamente, em 

2007.  

Na figura 24 é possível observar ainda que o estado do Pará é aquele que 

possui maior fluxo em emergia dos Metais da região com 0,64E+11 sej/m². 

Exatamente por ser uma região rica em recursos naturais, era de se esperar 

que os fluxos dos estados fossem provenientes principalmente das fontes 

renováveis e não renováveis, ficando os provenientes da economia com valores 

baixos em relação aos outros. O maior valor proveniente da economia está no 

estado do Amazonas com 0,15E+11 sej/m² para os serviços importados.  
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Figura 24: Assinatura Ambiental dos estados da região Norte em 2007.
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A tabela 5 apresenta os indicadores em emergia dos recursos utilizados em 

2007 pelos estados da Região Norte. Enfatizam-se, nessa tabela, que os estados do 

Amazonas, Pará e Amapá são aqueles que possuem o maior potencial de recursos 

renováveis disponíveis com 6,40E+23 sej/ano, 4,95E+23 sej/ano e 1,54E+23 

sej/ano, recursos esses provenientes, principalmente, da energia da chuva e da 

maré. 

O Pará com 1,36E+23 sej/ano de recursos não renováveis, decorrentes, 

principalmente, da quantidade de minerais produzidos no estado, destaca-se entre 

todos os estados da região em relação a esses recursos. 

Em relação aos recursos provenientes da economia os estados do Amazonas 

e do Pará são os que possuem valores mais significativos com 0,31E+23 sej/ano e 

0,22E+23 sej/ano, respectivamente. Valores estes com grandezas inferiores em 

relação aos recursos renováveis e não renováveis.  

Observando a relação entre importados e exportados, tanto em relação à 

subtração quanto na linha que apresenta as razões, percebe-se que todos os 

estados possuem características de exportação de fontes de energia primária, ou 

seja, exportam mais matéria-prima e importam mais produtos já transformados. Por 

exemplo, o estado do Pará que possui -4,10E+23 sej/ano como resultado da 

subtração entre importados e exportados. O Pará exporta minério de ferro e bauxita 

dentre outros minerais, e importa produtos finalizados; estes, com valores em 

emergia superiores aos das matérias-primas. 

A fração de recursos renováveis, obtida pela divisão entre a quantidade de 

recursos renováveis e a emergia total do estado, considerado por alguns autores o 

principal indicador de sustentabilidade da contabilidade em emergia, dos estados da 

Região Norte possuem %R acima de 74%; valor elevado, se comparado com 

estados de outras regiões. Rondônia, Pará e Tocantins com 79,67%, 75,84% e 

74,08% respectivamente, são os estados com menores percentuais de recursos 

renováveis; a média da região é de 84,97%. 

Em relação à fração de recursos econômicos, os estados do Amazonas e 

Pará são aqueles que possuem as maiores contribuições desses recursos na 

composição da emergia total do estado; contudo, com valores inferiores a 5%. No 

cálculo dos recursos econômicos estão os valores em emergia dos produtos (F+G) 

importados mais os serviços importados (P2I). Ao observar a fração dos serviços 

importados entende-se que os valores pagos por serviços correspondem a mais da 
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metade dos recursos provenientes da economia do estado do Amazonas, com 

3,35%; o que não ocorre, por exemplo, em relação ao estado do Pará cuja fração 

destes serviços corresponde, somente, a 0,33% da emergia total do estado. Tanto a 

fração de recursos provenientes da economia quanto a fração de serviços 

importados apresentam valores que comprovam o baixo uso de produtos 

importados, contrariando a relação importados menos exportados.  

Considerando somente os recursos gratuitos, soma dos renováveis com os 

não renováveis rurais (N0), a razão de uso desses recursos supera 93% em todos 

os estados; exceto no estado do Pará, que possui 80,06% devido à composição dos 

recursos não renováveis, minerais, que, em sua maioria, são de uso concentrado 

(N1). Portanto, os estados da Região Norte utilizam elevadas taxas de recursos 

gratuitos. 

No uso da emergia por área em hectares o estado do Amapá possui 

10,99E+15 sej/ha, a maior razão entre os outros estados da região. Proporcionado, 

principalmente, pela alta emergia da maré, que não depende da área em seu 

cálculo, e da pequena área territorial do estado. Estados como o Pará e o Amazonas 

que apresentam os maiores valores em emergia acabam tendo essa emergia 

dividida e apresentam taxas menores devido à grande área territorial que possuem. 

Encontram-se também estados com áreas menores, que possuem um uso por 

unidade de área pequeno, decorrente da baixa emergia total do estado. 

Outro indicador utilizado é o uso de emergia por pessoa. Altos valores de 

emergia por pessoa sugerem um alto padrão de vida principalmente para sistemas 

regionais que possuem centros urbanos desenvolvidos e com economia 

concentrada, consomem, assim, bastante emergia e circulam com mais facilidade os 

recursos econômicos. Contudo, sistemas regionais com características rurais ou de 

subsistência podem possuir valores de emergia por pessoa, maiores que os dos 

sistemas regionais mais desenvolvidos (Odum, 1996). No caso dos estados da 

Região Norte, caracterizados, principalmente, por florestas, esta prerrogativa fica 

evidenciada; por exemplo, os estados do Amazonas, Amapá e Roraima são os que 

possuem os maiores valores de emergia por pessoa e exceto por Rondônia todos os 

outros estados da região possuem valores acima da média da região como se pode 

observar na tabela 5.  

O indicador de uso emergia por área possui a capacidade de determinar o 

padrão de vida que as pessoas levam em um sistema regional; contudo, em sua 
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análise, seria necessário observar outros fatores como o tipo de sistema regional em 

que estas pessoas estão inseridas; se em um sistema rural, com dificuldade na 

circulação de dinheiro e com muita emergia renovável, ou um centro urbano 

concentrado.  

A capacidade de carga dos recursos renováveis é um indicador que mensura 

a quantidade de pessoas suportadas pelo sistema regional em função da quantidade 

de recursos renováveis disponíveis, com o padrão de vida que as pessoas levam no 

sistema estudado.  

 “A Capacidade de Carga é um dos indicadores utilizados para avaliar os 

sistemas regionais, pois representa exatamente a capacidade que o sistema possui 

de manter um número de indivíduos com os recursos renováveis disponíveis. Outra 

análise é estabelecer padrões diferenciados para os indivíduos de países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos” (Campbell, 1998). 

Os estados do Amazonas e Pará destacam-se com 3,12E+16 pessoas e 

5,64E+16 pessoas, respectivamente, capazes de serem suportadas pelos recursos 

renováveis do sistema, com estas pessoas consumindo nos padrões normais do 

estado. Caso o padrão de vida fosse semelhante ao consumo de uma pessoa de um 

sistema regional desenvolvido, ou seja, usando mais recursos provenientes da 

economia, o número de pessoas suportadas pelo sistema nos estados do Amazonas 

e Pará subiria para 24,96E+16 e 45,09E+16  respectivamente. 

Os estados da Região Norte, como se pode observar na tabela 5, possuem 

valores de EMR (Emergy Money Ratio) distintos e elevados. Os Estados do Amapá, 

Amazonas, Roraima e Pará são aqueles que possuem os maiores valores de EMR 

da região; significando que, para estes estados, a circulação do dinheiro não ocorre 

como em grandes centros, de maneira mais concentrada; desta forma, esses 

valores indicam que os estados possuem economias pouco desenvolvidas. Os 

estados de Rondônia, Acre e Tocantins, dentro região, seriam os estados com a 

economia mais desenvolvida. 

Pode-se observar, também, a razão do uso de eletricidade dos estados; 

indicador, este, utilizado por Odum (1996) para também aferir o nível de 

desenvolvimento dos sistemas regionais. Sistemas regionais desenvolvidos 

possuem altos valores para relação energia elétrica por emergia total, especialmente 

quando a fonte principal da energia é proveniente das hidrelétricas, caso dos 

estados da região Norte e do Brasil como um todo, onde mais de 85% (ANEEL) da 
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energia é proveniente da hidroeletricidade. Estados com altos valores de razão de 

uso de energia elétrica tendem a possuir altos níveis tecnológicos (Odum, 1996). A 

energia elétrica é uma das principais formas de transformação de recursos básicos 

em tecnologia e informação. No caso dos estados da Região Norte, Tocantins, Pará 

e Rondônia são os que possuem maior razão do uso de eletricidade.  

Outra fonte de energia utilizada como indicador é o número de combustível 

utilizado por habitante em sej. O estado do Amazonas é o que possui o maior valor 

para esta relação, exatamente por importar e consumir mais combustível do que os 

outros estados da região. 

O indicador de rendimento em emergia (EYR) aponta que todos os estados 

da região possuem rendimento bastante elevado, segundo Brown e Ulgiati (2002), 

sistemas regionais com valores acima de 5 são características de regiões que 

utilizam fontes de energia primárias. Os valores de carga ambiental (ELR) abaixo de 

2, sugerem baixo impacto ambiental (Brown e Ulgiati, 2002); e, os baixos valores de 

investimento em emergia (EIR) reforçam a idéia que os sistemas regionais da região 

possuem baixo desenvolvimento econômico e abundância em recursos naturais. 

Os estados da Região Norte possuem altos valores de indicador de 

sustentabilidade ambiental (ESI) e conforme dispostos no Diagrama Ternário da 

figura 25 estão acima da linha de sustentabilidade 5 (cinco), o que significa que 

possuem grande quantidade de recursos renováveis (R), e sustentabilidade a longo 

prazo. Os estados que estão posicionados mais próximos da linha de 

sustentabilidade 5 são Rondônia, Pará e Tocantins, exatamente os três que 

possuem menor percentual de renováveis, conforme se pode observar na tabela 5. 

O índice de desenvolvimento humano (IDH) indica que os estados da Região 

Norte possuem valores médios de desenvolvimento social, confirmando assim o 

baixo desenvolvimento econômico dos sistemas regionais.     
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Tabela 5 – Indicadores ambientais da Região Norte em 2007. 
Indicador Und NORTE   
  RO AC AM RR PA AP TO Norte 
Renovável (R) /1023 sej/ano 0,72 0,51 6,40 0,85 4,95 1,54 0,71 15,15 
Não Renováveis (N) /1023 sej/ano 0,18 0,04 0,25 0,02 1,36 0,03 0,24 2,13 
Emergia Importada (Ftotal) /1023  sej/ano 0,01 <0,01 0,31 <0,01 0,22 <0,01 0,01 0,55 
Emergia Total  (U) /1023 sej/ano 0,91 0,56 6,96 0,87 6,52 1,57 0,96 17,83 
Emergia Exportada (PE) /1023 sej/ano 0,08 <0,01 0,34 0,01 4,32 0,07 0,04 4,86 
Fração de Fontes Internas % 99 99 96 100 97 100 99 97 
Importados menos Exportados /1023 sej/ano -0,07 -0,01 -0,03 -0,01 -4,10 -0,07 -0,04 -4,31 
Exportados / Importados   13,58 66,62 1,08 52,98 19,68 29,21 4,84 8,86 
Fração Recursos Renováveis % 79,67 92,53 91,94 97,61 75,84 98,16 74,08 84,97 
Fração de recursos econômicos % 0,64 <0,01 4,48 0,02 3,36 0,15 0,95 3,08 
Fração de serviços importados % 0,25 <0,01 3,35 <0,01 0,33 0,11 0,26 1,47 
Fração dos recursos gratuitos % 94,12 97,85 92,56 99,21 80,06 98,78 94,45 88,99 
Uso por unidade de área, / 1015 sej/ha  3,81 3,64 4,43 3,88 5,23 10,99 3,47 4,63 
Uso por pessoa /1016 sej/hab 6,02 8,04 20,51 20,67 8,78 25,04 7,46 11,61 
População / 106 hab 1,50 0,69 3,39 0,42 7,43 0,63 1,29 15,36 
Capacidade de Carga  /106 hab 1,20 0,64 3,12 0,41 5,64 0,62 0,96 13,05 
Capacidade de Carga Padrão Desenvolvidos /106 hab 9,59 5,12 24,96 3,29 45,09 4,92 7,66 104,41 
EMR /1013 sej/$ 1,09 1,74 2,98 3,76 2,37 4,69 1,56 2,40 
Razão do uso de eletricidade % 4,73 0,61 1,41 0,12 6,93 0,83 9,34 3,93 
Combustível usado por pessoa /1015 sej/hab 3,11 1,65 6,07 1,59 2,23 2,67 3,11 3,21 
EYR  155 9.381 22 6.021 29 677 105 32,48 
ELR  0,26 0,08 0,09 0,02 0,32 0,02 0,35 0,18 
EIR  0,01 <0,01 0,05 <0,01 0,03 <0,01 0,01 0,03 
ESI  609 116.266 254 246.196 93 36.162 301 183 
IDH  0,78 0,75 0,78 0,75 0,76 0,78 0,76 0,76 
PIB /1010 $ 0,83 0,32 2,33 0,23 2,75 0,33 0,62 7,42 
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Figura 25 – Diagrama do Triângulo Ternário da Região Norte no ano de 2007. 

 

4.1.2 Região Nordeste 
 

Apesar de corresponder a 18,25% do território nacional, a região Nordeste 

concentra 28,01% da população do país, o que revela uma diferenciação básica em 

relação à região Norte no que diz respeito à densidade demográfica (33,16 hab/km²).  

Compreendendo os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Bahia, essa região abriga centros 

estratégicos do processo histórico de ocupação do litoral açucareiro e do interior do 

Brasil. Hoje, uma das principais características do espaço regional nordestino é a 

diversidade de suas estruturas econômicas, com focos de dinamismo nas cidades 

litorâneas e nas áreas agropastoris tradicionais do interior. 
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Na área urbana, o pólo petroquímico de Camaçari (Bahia) e a consolidação 

de um moderno setor têxtil e de confecções no Ceará são grandes influências para o 

crescimento das suas respectivas capitais - Salvador e Fortaleza - no espaço 

regional. 

Na área rural, vale ressaltar a introdução de modernas técnicas de produção, 

como na lavoura de soja e algodão nos chapadões de cerrado do oeste baiano e da 

fruticultura irrigada no Vale do São Francisco. 

O gráfico da figura 26 apresenta uma distribuição dos fluxos em emergia da 

Região Nordeste. Percebe-se, na distribuição, que os fluxos estão mais 

concentrados entre os recursos renováveis e os não renováveis. 

Os principais fluxos da região são a Maré e a Energia do vento entre os 

recursos renováveis. Esses dois fluxos são influenciados diretamente pelo extenso 

litoral da região, pela forte insolação e a área total. 

Dentre as transformações internas, destacam-se a produção agrícola, a 

pecuária e a pesca; os dois primeiros proporcionam uma perda de solo elevada na 

região, enquanto que a pesca ajuda no desenvolvimento dos estados por ser 

bastante explorada, tornando-se uma importante fonte de abastecimento. Como 

grandes sistemas regionais que são, os estados da região Nordeste apresentam 

diversidade nos setores econômicos. Apresentam estados também com produção e 

consumo de petróleo, gás natural e exploração mineral e, por ainda estar em 

processo de desenvolvimento, consome e exporta seus recursos básicos e acaba 

importando materiais finalizados e serviços de outras fontes.   
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Figura 26 – Assinatura Ambiental da Região Nordeste 

 

A seguir, apresentam-se os estados da região e a avaliação dos mesmos 

conforme os indicadores em Contabilidade em Emergia.  

O segundo maior estado da região nordeste é o Maranhão com a segunda 

maior costa litorânea brasileira, depois da Bahia; mantém a pesca como atividade 

importante na economia. Com cerca de 64 t anuais, o Maranhão responde pela 

maior produção de pescado artesanal do país.  

A produção de grãos nos cerrados maranhenses concentra-se principalmente 

no Centro-Sul do estado com mais de 500 mil ha de terras agricultáveis para arroz, 

milho, algodão e soja. 

O Piauí é o estado com o menor trecho de costa - apenas 66 km -, mas trata-

se de um litoral privilegiado: na fronteira com o Maranhão, no oeste, situa-se o delta 

do rio Parnaíba, o único em mar aberto do continente americano. 

Como característica do semiárido nordestino o estado enfrenta extensos 

períodos de seca. Por conseqüência, a agricultura caracteriza-se como de 

subsistência e a criação de gado é extensiva, com destaque aos rebanhos bovinos, 

caprinos, suínos e ovinos, e a criação de aves. Observa-se o gráfico da figura 10 e 

percebe-se que esses dados influenciam diretamente os fluxos de emergia do 

estado. A produção agrícola e a pecuária acabam, também, afetando a perda do 

solo.  
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O litoral cearense, com 1,66 milhões de hectares, onde chove 1,2 m/ano é a 

aposta do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace) para desenvolver a 

produção agrícola. Excetuando-se as dunas, alagadiços e aglomerados urbanos, até 

500 mil ha podem ser alocados para a agricultura, pois são áreas com solos 

razoáveis, ainda não utilizados. Por sua semelhança com a região do cerrado, com 

terras planas e chuvas satisfatórias, cujo único empecilho é a ocorrência de solos 

arenosos, para os quais já há tecnologia, essa área pode se constituir na nova 

fronteira agrícola no Ceará. 

Responsável por 95% da produção de sal do país, o Rio Grande do Norte tem 

410 km de praia. A liderança decorre do baixo índice pluviométrico (0,5 m/ano), da 

temperatura elevada e dos ventos secos característicos da região (8,0 m/s), que 

favorecem a exploração das salinas. 

É o maior produtor nacional de petróleo em terra e o segundo no mar; atrás, 

apenas, do Rio de Janeiro. É o terceiro na exploração de gás natural, responsável 

por 9% da produção brasileira. Caracterizada pelo baixo grau de mecanização, a 

atividade agropecuária ocupa cerca de 70% da área do estado. O principal produto é 

a cana-de-açúcar.  

A Paraíba é um tradicional produtor de cana-de-açúcar; o estado obteve, em 

2007, o melhor desempenho na colheita do produto no Brasil. Contudo, a seca 

permanece como um dos seus principais problemas; nos locais mais áridos tem 

chovido menos que os 0,5 m/ano da média histórica da região. A seca é responsável 

pela morte de 70% do gado bovino e perdas significativas para a agricultura.  

Pernambuco possui a segunda maior produção de cana do Nordeste; 

perdendo, somente, para o estado de Alagoas. Destaca-se na extração de recursos 

minerais, principalmente, granito e calcário; e responde por 95% da oferta de gesso 

do país. Ficando atrás somente da Bahia, o estado também é o segundo em 

produção industrial do Nordeste; destaque para o setor alimentício e as dos setores 

químicos, de materiais elétricos, comunicações, metalúrgicas e minerais não 

metálicos.  

Alagoas é o maior produtor de cana-de-açúcar do nordeste. O setor agrícola  

do estado de Alagoas, além da cana está apoiado no algodão, fumo, mandioca, 

milho e coco-da-baía. Consumiu, em 2007, segundo dados da ANP, 4433421,11 

barris de petróleo em seus sistemas produtivos. Segundo dados do DNPM é um dos 

maiores produtores minerais da região, com mais de 710 mil toneladas em 2007. 
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Sergipe é o menor estado brasileiro em área. Situa-se no litoral do Nordeste e 

possui clima tropical e úmido na Zona da Mata e mais árido no sertão. Devido à 

pequena extensão territorial, a pecuária é representada por um rebanho de apenas 

918 mil bovinos, 83,3 mil ovinos e 82,3 mil suínos, que proporcionaram, para 2007, 

337.400 t na produção pecuária (IBGE). Ao mesmo tempo em que o setor 

agropecuário decresce, o setor industrial aumenta sua produção. As áreas 

dedicadas a culturas tradicionais, como algodão, cana-de-açúcar, mandioca e milho, 

vêm diminuindo, enquanto se expandem as lavouras com melhor desempenho 

comercial, como a do coco-da-baía e a da laranja, principal produto estadual.  

A Bahia é o sistema regional mais populoso da região nordeste, e com a mais 

extensa faixa litorânea do Brasil (922 km). A indústria petroquímica baiana foi 

responsável por grande parcela do PIB industrial; em 2007, foram consumidos 

31.012.693,20 barris de petróleo no estado segundo dados da ANP.  No setor 

agrícola destacam-se a soja e o milho, principais produtos agrícolas do oeste 

baiano. Surgem, também, com força, o algodão e o café, além da mamona, 

melancia e feijão. 

Na pecuária, a criação de caprinos adapta-se às condições do semiárido e 

traz bom retorno econômico. Na região semiárida, ainda se criam 2 milhões de 

carneiros e ovelhas, o segundo maior rebanho brasileiro. Já a criação de bovinos 

atinge a expressiva marca de 10 milhões de cabeças. Em 2007, a produção 

pecuária atingiu a marca de 4.040.700,00 t. 

Após apresentar os principais dados primários de produção e aspectos 

econômicos dos estados do Nordeste, apresenta-se, a seguir, o estudo sobre os 

fluxos em emergia por densidade de área de cada estado da região. 

Percebe-se no gráfico da figura 27 que os fluxos em emergia dos recursos 

renováveis são aqueles que possuem maior representatividade. Para o estado do 

Maranhão, por exemplo, o fluxo em emergia para a energia da maré foi de 1,5E+12 

sej/m². Sendo este o maior fluxo de energia renovável da região, é proveniente da 

variação da maré de 5,6 m (CPTEC/INPE) no ano de 2007 e do extenso litoral de 

640 km, o segundo maior do Brasil. Os estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e 

Ceará também possuem considerável fluxo de emergia proveniente da energia da 

maré. Vale salientar que o estado da Bahia, que possui o maior litoral do Brasil com 

932 km, não possui maior fluxo de energia da maré, devido à variação média de 1,2 

m no ano de 2007. 
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Nos estados do Maranhão, Piauí, Alagoas, Sergipe e Bahia a energia da 

química da chuva, somada com a energia potencial representam em fluxos de 

emergia renovável a segunda principal fonte destes estados. Destaca-se o estado 

do Maranhão que possui a maior densidade de fluxo em emergia com 1,85E+11 

sej/m², devido ao índice pluviométrico médio em 2007 de 1,4 m/ano. Já para os 

estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco a segunda fonte de 

energia renovável é proveniente da energia do vento. A precipitação média, a 

velocidade do vento e as altitudes médias dos estados são os principais fatores 

internos que influenciam nos fluxos de vento e chuva. Pode-se observar, ainda, no 

gráfico da figura 27 que o Rio Grande Norte com 2,37E+11 sej/m² é o estado com 

maior fluxo em emergia da energia do vento, decorrente da alta velocidade média do 

vento em 2007 de 8 m/s (vide Anexo A). Na pecuária, os estados que possuem 

maiores fluxos em emergia por m² são os de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, 

resultado da produção pecuária em sej dividido pela área dos estados; ressalta-se, 

porém, que os estados que possuem maior produção agrícola em t são os estados 

da Bahia, Maranhão e Ceará, que também são os três maiores estados em área 

territorial da região. 

Em relação aos recursos não renováveis, o gás natural foi mais consumido no 

estado do Rio Grande do Norte no ano de 2007, seguido pelo estado do Ceará. Esta 

fonte de energia ainda é pouco explorada em toda a região nordeste. Em relação ao 

petróleo e seus derivados, Sergipe, Alagoas e Pernambuco com 1,37E+11 sej/m², 

1,27E+11 sej/m² e 1,21E+11 sej/m², respectivamente, são aqueles com maiores 

fluxos conforme observa-se no gráfico da figura 27. Para os minerais percebe-se 

que Sergipe e Paraíba possuem maiores fluxos e para os metais o estado do 

Maranhão é o que possui maior representatividade neste fluxo. 

Em decorrência da característica dos estados da Região Nordeste, estados 

com grandes áreas utilizadas para o agronegócio, observa-se que a perda do solo é 

o principal fluxo não renovável da região, com destaque aos estados do Ceará, 

Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. 

Pode-se observar, ainda, que os estados da Região utilizam fontes de dados 

primárias e gratuitas, provenientes da natureza em sua maioria, para tanto basta 

verificar que os fluxos em emergia para os recursos provenientes da economia são 

baixos para todos os estados. 
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Figura 27: Assinatura Ambiental dos estados do Nordeste em  2007 
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A tabela 6 contempla todos os indicadores ambientais calculados dos estados 

da Região Nordeste. A partir desses dados, podem-se retirar conclusões 

semelhantes às já observadas no gráfico da assinatura ambiental da região, bem 

como informações adicionais no estudo destes sistemas regionais. 

Trata-se, na verdade, de mais uma região que apresenta, em sua avaliação, 

valores de recursos renováveis superiores aos não renováveis e dos provenientes 

da economia. Observando o indicador de recursos renováveis (R), percebe-se que o 

estado do Maranhão, com 6,06E+23 sej/ano, é aquele que possui o maior fluxo em 

emergia renovável disponível, decorrente principalmente da energia da maré. Os 

outros estados da região possuem valores inferiores, como por exemplo, a Bahia 

com 1,84E+23 sej/ano, quase 3 vezes menos; sendo, porém, o segundo estado com 

maior fluxo de emergia renovável.  

Contudo, quando se observa a fração de recursos renováveis, além do estado 

do Maranhão, com 76,64%, percebe-se que os estados do Piauí, Rio Grande do 

Norte e Ceará possuem percentuais elevados, respectivamente 61,60%, 73,17% e 

58,61%. Em um nível mais baixo, porém com percentuais de recursos renováveis 

elevados estão Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco. Sendo 

Pernambuco o estado que possui 34,50% de recursos renováveis disponíveis, o 

menor entre os estados da região.  

Por outro lado, Pernambuco é o estado que utiliza mais recursos provenientes 

da economia, com 27,57% em suas atividades produtivas, seguido da Bahia, 

Sergipe e Alagoas.  

Em relação à emergia exportada, os estados do Maranhão e da Bahia são os 

que possuem os maiores valores, 1,29E+23 sej/ano e 1,32E+23 sej/ano, 

respectivamente. O Maranhão principalmente pela exportação de Alumínio e o 

Minério de Ferro; já a Bahia, por ser um estado produtor e com setor industrial em 

crescimento, exporta além de produtos agrícolas, derivados de petróleo, materiais 

finalizados e equipamentos (vide Anexo A).  

Observa-se, na relação importados menos exportados que os estados de 

Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Ceará possuem valores positivos, ou seja, 

importam mais emergia do que exportam. Confirmado pelos valores abaixo de 1 na 

relação exportado dividido por importados. Fato esse decorrente da qualidade da 

emergia importada, ou seja, importam produtos com altos valores de transformidade 
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e também pela quantidade de produtos e serviços importados para suprir as baixas 

frações do uso dos recursos gratuitos desses estados em relação aos demais. 

Para a quantidade de emergia total (U), os estados do Maranhão e da Bahia 

são aqueles que possuem maiores valores em sej/ano, contudo quando se observa 

o uso por unidade de área, a Bahia passa a ser o último estado na classificação em 

relação a este indicador, exatamente por ser o maior estado. Entretanto, o Maranhão 

continua como o maior, apesar da sua área territorial ser a segunda da região, sinal 

que a emergia utilizada por este sistema regional é bastante elevada.  

O mesmo se observa quando a relação passa a ser o uso por pessoa, já que 

a Bahia possui a maior população da região. Em relação à população e observando 

a capacidade de carga dos recursos renováveis, percebe-se que os estados do 

Maranhão, Ceará e Bahia são os que possuem recursos renováveis para manter 

mais pessoas com o mesmo padrão de vida da região. Somando estes três estados 

tem-se que 16,74 milhões de pessoas, ou 31% da população total da região 

Nordeste, seriam mantidas com os recursos renováveis destes sistemas regionais. 

Porém, os estados do Maranhão e Rio Grande do Norte são aqueles capazes de 

manter, proporcionalmente, mais pessoas somente com os recursos renováveis. 

Caso o consumo fosse semelhante ao de uma pessoa que mora em um país 

com um padrão desenvolvido, bastaria o estado da Bahia para suprir toda a 

população do Nordeste atual, com 54,80 milhões de pessoas. Entre aqueles que 

seriam capazes de suprir mais pessoas estão o Maranhão, Ceará, Pernambuco e 

como informado, antes, a Bahia. 

Em relação ao padrão de desenvolvimento econômico dos estados, 

Maranhão e Piauí são os que possuem os maiores valores de EMR, e Pernambuco 

é o estado da região que possui a economia mais desenvolvida.  

Alagoas e Sergipe são os estados que utilizam mais emergia proveniente da 

energia elétrica, seguidos da Bahia e Pernambuco, conforme se pode observar nos 

valores em percentuais da razão do uso de eletricidade. 

Com 2,42E+15 sej/hab, o Rio Grande do Norte é o estado que mais utiliza 

combustível per capita, Em seguida, tem-se Sergipe com 2,18E+15 e a Bahia com 

2,14E+15. Bahia é, comprovadamente, o que mais consome em quantidade total por 

ser o estado mais populoso da região; conforme os dados da tabela 6 observa-se 

que a população do estado é superior a 14 milhões de pessoas. 
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    O indicador de rendimento ambiental (EYR) dos estados são superiores a 

cinco, exceto Pernambuco com 3,63. Os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte e Paraíba são os que possuem maiores EYR da região.  

Em relação ao indicador de carga ambiental (ELR), observa-se na tabela 6 

que o estado de Pernambuco é o que possui maior carga ambiental na região, com 

1,90. Pernambuco é também aquele que mais utiliza recursos econômicos com 0,38; 

ou seja, conforme os indicadores em emergia dos sistemas regionais, o estado de 

Pernambuco é aquele que possui em seus sistemas produtivos o modelo de 

desenvolvimento menos favorável. Por consequência, na figura 28, apresenta-se o 

Diagrama Ternário dos estados nordestinos; percebe-se que o único estado que 

apresenta um baixo nível de sustentabilidade (médio prazo) é Pernambuco. Todos 

os outros estão acima da linha de sustentabilidade 5 (cinco). 

Percebe-se, neste estudo, que os estados nordestinos tendem a descer no 

triângulo, aproximando-se mais do consumo dos recursos não renováveis que dos 

renováveis; continuando, ainda, com pouco uso dos recursos provenientes da 

economia, como Pernambuco, por exemplo, que é o único estado que fica abaixo da 

linha de sustentabilidade 5. 

Todos os estados possuem IDH médio; com Alagoas e Maranhão sendo 

aqueles que possuem os piores IDH do país.  
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Tabela 6 - Indicadores Ambientais dos estados da Região Nordeste 
Indicador Und NORDESTE  
   MA PI CE RN PB PE AL SE BA Nordeste 
Renovável (R) /1023 sej/ano 6,06 0,65 1,15 0,51 0,23 0,36 0,20 0,14 1,84 7,54 
Não Renováveis (N) /1023 sej/ano 1,42 0,40 0,66 0,18 0,26 0,39 0,15 0,16 1,60 5,25 
Emergia Importada (Ftotal) /1023  sej/ano 0,43 <0,01 0,16 0,01 0,02 0,28 0,06 0,04 0,49 1,51 
Emergia Total  (U) /1023 sej/ano 7,91 1,05 1,97 0,70 0,51 1,03 0,42 0,34 3,94 14,30 
Emergia Exportada (PE) /1023 sej/ano 1,29 0,01 0,11 0,07 0,02 0,09 0,15 0,02 1,32 2,40 
Fração de Fontes Internas % 95 100 92 98 95 72 85 88 88 89 
Importados menos Exportados /1023  -0,86 -0,01 0,05 -0,06 0,00 0,20 -0,09 0,02 -0,83 -0,90 
Exportados / Importados  sej/ano 2,99 2,43 0,68 5,85 0,83 0,30 2,37 0,44 2,69 1,59 
Fração Recursos Renováveis % 76,64 61,60 58,61 73,17 44,87 34,50 48,39 41,83 46,80 52,75 
Fração de recursos econômicos % 5,46 0,34 7,91 1,75 4,82 27,57 15,10 11,90 12,47 10,54 
Fração de serviços importados % 1,01 0,14 2,43 0,74 2,05 5,68 1,95 1,39 4,70 2,81 
Fração dos recursos gratuitos % 83,08 96,27 86,97 86,31 76,12 60,53 68,00 62,50 75,90 75,73 
Uso por unidade de área, / 1015 sej/ha 23,82 4,18 13,22 13,29 8,98 10,50 15,09 15,68 6,98 9,20 
Uso por pessoa /1016 sej/hab 12,42 3,34 2,30 2,24 1,34 1,17 1,33 1,70 2,69 2,67 
População / 106 hab 6,37 3,15 8,55 3,13 3,77 8,81 3,16 2,02 14,64 53,59 
Capacidade de Carga  /106 hab 4,88 1,94 5,01 2,29 1,69 3,04 1,53 0,84 6,85 28,26 
Capacidade de Carga Padrão Desenvolvido 
/106 hab 39,04 15,50 40,08 18,33 13,53 24,31 12,22 6,76 54,80 226,11 
EMR /1013 sej/$ 4,50 1,34 0,70 0,55 0,41 0,30 0,42 0,37 0,65 0,74 
Razão do uso de eletricidade  % 0,11 0,78 0,12 0,57 0,67 7,23 73,66 45,27 9,26 6,50 
Combustível usado por pessoa /1015 sej/hab 1,26 1,12 1,10 2,42 1,23 1,35 1,85 2,18 2,14 1,62 
EYR  18,31 297,39 12,65 57,00 20,74 3,63 6,62 8,40 8,02 9,48 
ELR  0,30 0,62 0,71 0,37 1,23 1,90 1,07 1,39 1,14 0,90 
EIR  0,06 0,00 0,09 0,02 0,05 0,38 0,18 0,14 0,14 0,12 
ESI  60,05 477,15 17,91 155,45 16,88 1,91 6,21 6,04 7,05 10,59 
IDH  0,68 0,70 0,72 0,74 0,72 0,72 0,68 0,74 0,74 0,72 
PIB /1010 $ 1,76 0,79 2,80 1,27 1,23 3,46 0,99 0,94 6,09 19,32 
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Figura 28 – Diagrama do Triângulo Ternário para a Região Nordeste no ano de 2007. 

 

 4.1.3 Região Sudeste 
 
A região Sudeste tem uma área superior a 920 mil quilômetros quadrados 

(10,86 do território nacional) e é formada pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e São Paulo. No Sudeste, concentra-se não apenas a maior proporção do 

PIB nacional (56,78), mas também o maior contingente populacional – 77.873.120 

habitantes – equivalendo a 42,33 do total nacional. 

Grande parte do parque industrial brasileiro (setores de extração de petróleo e 

mineral, siderúrgico, metal-mecânico, químico, têxtil e mobiliário) localiza-se no 

perímetro comandado por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.  

Na assinatura ambiental da região apresentada na figura 29, percebe-se que 

os maiores fluxos de emergia de energia renovável são provenientes da energia da 

maré, da energia química da chuva e da energia das ondas. Em relação às 

transformações internas, destaca-se a pecuária e para os não renováveis a 
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produção de Metais, sendo este o maior fluxo de toda a região, os Minerais e o 

consumo de Petróleo. Nos importados, os combustíveis e os serviços importados 

são os fluxos mais relevantes da região. 

 

 
Figura 29 – Assinatura Ambiental da Região Sudeste 

 

A seguir apresenta-se estudo acerca dos estados da região. Inicia-se por 

Minas Gerais, o maior estado do Sudeste e principal produtor de café e leite do país. 

Minas é também o segundo estado brasileiro mais industrializado, atrás apenas de 

São Paulo. Os produtos mais vendidos pelo estado são: minério de ferro, aço, café, 

pedras preciosas, veículos e autopeças (site Portal Brasil). 

Outro ramo significativo é o siderúrgico, beneficiado pelo fato de Minas Gerais 

responder por 75% da produção brasileira de minério de ferro. Outros minerais 

explorados em território mineiro são: ouro, cimento, aço, ferroliga, zinco, fosfato. 

Mantém a liderança nacional na agropecuária, que ocupa quase 70% da área 

estadual e se concentra, sobretudo, no sul, no sudeste e no Triângulo Mineiro. 

Metade da safra brasileira de café é produzida no estado; é, também, o segundo 

maior produtor de feijão do Brasil, atrás do Paraná; e, o terceiro de milho. Produtor 

da maior safra nacional de frutas, Minas destaca-se no cultivo de abacaxi: 27,75% 

do total do país são obtidos no estado. 
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Detentor do maior rebanho bovino do Brasil, depois de Mato Grosso do Sul, 

Minas, por conseguinte, é líder na produção de leite, com 6 bilhões de litros por ano, 

27,5% do total brasileiro; e o quarto colocado na de carne. O estado responde por 

10% da produção nacional de ovos e de carne de frango; desta forma, a produção 

pecuária para o ano de 2007 conforme dados do IBBE foi de 6.747.600 t. 

Minas Gerais, como um grande sistema regional, possui um desequilíbrio 

social e econômico entre suas regiões; grandes áreas não são utilizadas ou 

utilizadas para plantio e possui áreas urbanizadas. Enquanto o sul concentra as 

indústrias e grande parte da atividade agrícola, o norte, castigado pela seca, é uma 

das áreas carentes economicamente.  

O Espírito Santo está entre os cinco primeiros estados exportadores do país. 

Além de produtos do estado, como minério de ferro, placas de aço, granito e café, 

são escoados veículos e aço, de Minas Gerais, e produtos agrícolas, do Centro-

Oeste (produtos exportados que só passam pelo estado), conforme a contabilidade 

ambiental em emergia para sistemas regionais; esses produtos não influenciam 

diretamente nos cálculos dos indicadores por serem tratados como produtos 

exportados sem uso (N2).  

Na agropecuária, o destaque são as lavouras de café, que produzem 20% do 

total nacional. Um setor em desenvolvimento é o das indústrias de móveis, papel e 

celulose, como consequência da boa adaptação do eucalipto plantado ao norte, à 

beira-mar. No centro-sul, ganham força a indústria de transformação (produtos 

químicos, siderúrgicos, cimento e celulose) e a de bens de consumo (calçados, 

alimentos e bebidas). Ainda assim, um dos maiores obstáculos para a expansão da 

atividade industrial é a falta de energia, pois o Espírito Santo gera apenas 18% do 

total que consome e depende do fornecimento das usinas de Furnas e Itaipu (Portal 

Brasil).  

Possui uma produção pequena de petróleo: apenas 1% do total produzido 

diariamente no país. O estado lidera a extração nacional de mármore e granito 

ornamentais, com o que arrecada acima de um bilhão de dólares por ano.  

É responsável por 39% das exportações brasileiras de rochas ornamentais e 

por 50% de placas de mármore beneficiadas, de acordo com o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio.  

O Estado do Rio de Janeiro ocupa o lugar de segunda maior economia do 

Brasil. Para isso, conta com um parque industrial composto por indústrias 
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metalúrgicas, siderúrgicas, químicas, de alimentos, mecânicas, editoriais e de 

celulose. 

A principal atividade econômica do Estado do Rio de Janeiro está ligada à 

prestação de serviços. A menor participação produtiva é a agropecuária na 

composição do PIB (Produto Interno Bruto) estadual.  

No setor industrial, a produção envolve segmentos de metalurgia, siderurgia, 

gás químico, petroquímico, naval, automobilístico, audiovisual, cimenteiro, 

alimentício, mecânico, extração de petróleo, entre outros. Na agropecuária, o Rio de 

Janeiro não é expressivo em produção nem em área cultivada; mesmo assim, pode-

se destacar a produção de cana-de-açúcar, mandioca, tomate, arroz, feijão, milho, 

batata, laranja e banana.  

No extrativismo, ocupa um lugar de destaque na extração de sal, calcário, 

dolomita e mármore e, segundo dados da ANP, de petróleo, responsável por grande 

parte da produção nacional em 2007 com 38.781.238,82 barris.  

Responsável por mais de 34% do PIB nacional de 2007, São Paulo destaca-

se por seu parque industrial - que responde por 40% da produção nacional.  

A agropecuária paulista ocupa 70% da área do estado; é bastante 

diversificada e possui bom padrão tecnológico. Líder em agronegócios, o estado é 

responsável por um terço do PIB agroindustrial do Brasil. São Paulo lidera a 

produção nacional de frutas, com destaque para a laranja. É também o primeiro em 

cana-de-açúcar e legumes, e um dos maiores produtores de grãos, café, leite, aves 

e ovos. (IBGE) 

Na área de comércio exterior, São Paulo responde por 35% de todas as 

exportações brasileiras, com mais de 51 bilhões de reais exportados em 2007. Dos 

produtos paulistas que vão para outros países, 91% são industrializados. Do total, 

26% das exportações do estado vão para o Mercosul; 21%, para a América do 

Norte; 17% para a Europa; 11% para outros países da América do Sul; 6% para a 

Ásia e 19%, para outros países. (IBGE)  

Na distribuição dos fluxos de emergia dos estados, observa-se na figura 30 o 

gráfico da assinatura ambiental dos estados da Região Sudeste. Percebe-se que 

dentre os fluxos de recursos renováveis, o estado do Rio de Janeiro é aquele que 

possui maiores valores em emergia para esses fluxos. Destaca-se entre os 

renováveis do estado a energia da maré, a energia química da chuva e a energia 
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das ondas com 711E+9  sej/m², 177E+9  sej/m² e 629E+9  sej/m² respectivamente, 

superior ao do Espírito Santo com 477E+9  sej/m², 104E+9  sej/m² e 149E+9  sej/m².  

Nas transformações internas, destacam-se São Paulo e Minas Gerais na 

produção agrícola com 114E+9  sej/m² e 72E+9  sej/m² cada um; em relação à 

produção pecuária, mais uma vez São Paulo, com 217E+9  sej/m² é o estado com 

maior representatividade neste fluxo, seguido de perto pelos outros estados da 

região. Pode-se, ainda, destacar a produção de pesca do estado do Rio de Janeiro 

com 68E+9 sej/m². 

Como fluxos provenientes de fontes não renováveis tem-se os fluxos em 

emergia dos metais do estado do Espírito Santo com 8.460E+9 sej/m²; em seguida, 

para os metais, o segundo maior fluxo da região é do estado de Minas Gerais com 

849E+9 sej/m². Destaca-se também, o consumo de petróleo nos estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo com 703E+9 sej/m² e 575E+9 sej/m² respectivamente. Ainda no 

estado do Rio de Janeiro o gás natural tem um valor representativo no gráfico da 

assinatura ambiental da região com 468E+9 sej/m². 

Observa-se que, para os fluxos importados dos estados, a importação de 

combustíveis e serviços importados são os fluxos que possuem maior 

representatividade, principalmente para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 
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Figura 30: Assinatura Ambiental dos Estados do Sudeste em 2007.
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A tabela 7 apresenta os indicadores ambientais em emergia dos estados da 

Região Sudeste. Pode-se observar que os estados de Minas Gerais e São Paulo 

são aqueles que possuem maiores valores de fluxo de emergia renovável, contudo 

quando se observa as frações de renováveis percebe-se que o estado do Rio de 

Janeiro é aquele que possui o maior percentual, com 29,82%; e o estado do Espírito 

Santo é aquele que possui o menor percentual na fração, com 6,94%.  Em relação 

aos não renováveis os estados de Minas Gerais e Espírito Santo com 7,19E+23 

sej/ano e 4,07E+23 sej/ano, são os que utilizam mais destes recursos dentro do 

sistema, com mais de 75% da emergia total utilizada pelo estado. Em contrapartida, 

os estados de Rio de Janeiro e São Paulo utilizam 42,18% e 42,30% da emergia 

total em recursos provenientes da economia. Apesar dos elevados percentuais para 

os recursos econômicos destes dois estados, somente São Paulo possui fluxo de 

emergia importada superior ao fluxo de emergia exportada como se pode observar 

no valor positivo da relação importado menos exportado da tabela 7. 

Ao observar a fração de recursos gratuitos, pode-se identificar que para os 

estados da Região Sudeste, os valores dos não renováveis não são provenientes 

dos recursos rurais (N0), como produção agrícola, pecuária e pesca, mas sim de 

fontes de uso concentrado (N1), como os minerais, metais, combustíveis e perda do 

solo, no exemplo, Minas Gerais: Sabe-se que os recursos gratuitos são a soma dos 

renováveis (R) com os recursos rurais (N0) divididos pela emergia total (U); para o 

estado, o valor da fração dos recursos gratuitos é igual a 24,84%; a fração dos 

renováveis do estado é de 15,15%, logo, conclui-se que o valor de N0, em 

percentual, é de 9,69%, resultado da subtração da fração de recursos gratuitos 

menos a fração de renováveis. Como visto anteriormente, Minas Gerais possui mais 

de 75% dos recursos utilizados provenientes dos não renováveis, logo, se 9,69% 

correspondem a N0, o restante corresponde a N1. A mesma analogia pode ser feita 

para os outros estados. 

É importante ressaltar que os estados de Minas Gerais e São Paulo, são os 

dois estados que possuem a maior quantidade de emergia em sua contabilidade 

ambiental, com 9,30E+23 sej/ano e 8,44E+23 sej/ano, respectivamente; somados, 

correspondem a 23% da emergia total do Brasil. 

Dividindo-se a emergia total pela área em hectares do estado (vide Anexo A), 

encontra-se o uso por unidade de área, e neste indicador o estado do Espírito Santo 

é o que possui o maior valor, 105,82E+15 sej/ha. Apesar de o Espírito Santo possuir 
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a metade da emergia total (U) que Minas Gerais possui, por exemplo, tem uma área 

territorial 12 (doze) vezes menor que a de Minas Gerais; por isso o alto valor no 

indicador do uso por área. Em relação ao uso por pessoa, a situação é semelhante. 

São Paulo, por ser o estado mais populoso da região e do Brasil, possui um valor de 

2,04E+16 sej/pessoa, bem menor que o de Minas Gerais e Espírito Santo; contudo, 

superior ao Rio de Janeiro. Percebe-se, na tabela 7, que se compararmos a 

capacidade de carga dos estados da Região Sudeste com os estados das Regiões 

Norte e Nordeste, a quantidade de pessoas que os estados do sudeste são capazes 

de manter somente com os recursos renováveis, é inferior proporcionalmente aos 

das regiões supracitadas. Caso a capacidade de carga fosse dimensionada com o 

mesmo padrão de vida das pessoas dos países desenvolvidos, os estados de Minas 

Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro seriam capazes de suprir toda a população; 

contudo, o estado do Espírito Santo não seria capaz de manter toda a população, 

provocando assim um esgotamento dos recursos no sistema. 

Em relação ao desenvolvimento econômico, tem-se o maior valor de PIB no 

estado de São Paulo, sendo este o maior do Brasil; em seguida tem-se o Rio de 

Janeiro e, logo após, o Espírito Santo (vide figura 39). Observa-se, também, por 

meio da relação emergia/$ (EMR), que o estado do Rio de Janeiro possui a 

economia mais desenvolvida da Região, com 0,13E+13 sej/$; São Paulo vem em 

segundo com 0,17E+13 sej/$. Essa diferença é decorrente da área territorial de São 

Paulo, que por ser maior que o Rio de Janeiro, dificulta um pouco mais a circulação 

de dinheiro. Minas Gerais possui 0,69E+13 sej/$ e o Espírito Santo 1,45E+13 sej/$. 

A razão do uso de eletricidade dos estados da Região Sudeste tem no estado 

do Rio de Janeiro o valor mais significativo, com 18,76%, seguido dos estados de 

São Paulo com 10,59%, Minas Gerais com 9,31% e o Espírito Santo com 1,58%; 

exceto por este último, todos superiores ao calculado para a região toda. São 

valores elevados; por conseguinte, entende-se que os estados utilizam mais energia 

para transformação de recursos básicos em tecnologia e informação (Odum, 1996). 

Outra fonte de energia mensurada é a quantidade de combustível em 

emergia, usado por pessoa. Percebe-se que o estado do Espírito Santo possui a 

maior quantidade de emergia de combustível por pessoa com 3,76E+15 sej/hab., 

seguido por São Paulo, com 3,47E+15 sej/hab e Rio de Janeiro com 3,20E+15 

sej/hab.    
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Em relação ao indicador de rendimento ambiental (EYR) os estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo com 13,32 e 10,40 respectivamente, são os que possuem 

maior rendimento nos seus sistemas produtivos. São Paulo e Rio de Janeiro 

possuem um rendimento médio, com valores de 2,37 e 2,36, respectivamente.  

A carga ambiental (ELR) do estado do Espírito Santo é a maior da região com 

13,40, considerada de alto impacto ambiental. Minas Gerais com 5,6, São Paulo 

com 6,68 e Rio de Janeiro com 2,36, também possuem carga ambiental, contudo de 

impacto ambiental médio. Sendo Minas Gerais o estado que possui a menor fração 

de recursos econômicos, o indicador de investimento (EIR) do estado, também é o 

menor da região. Rio de Janeiro e São Paulo possuem o mesmo valor de EIR, 0,73  

(o maior da região). O indicador de sustentabilidade ambiental (ESI) depende da 

relação entre o EYR e o ELR e, apesar dos estados possuírem altos valores de 

EYR, possuem também valores elevados de ELR como visto acima - característica 

de regiões desenvolvidas ou em desenvolvimento, que utilizam de suas fontes não 

renováveis no processo de desenvolvimento econômico. Desta forma, conforme se 

pode observar no diagrama ternário da figura 31, percebe-se que São Paulo e 

Espírito Santo possuem  nível de sustentabilidade de curto prazo, e Rio de Janeiro e 

Minas Gerais possuem nível de sustentabilidade de médio prazo. Ressalta-se, 

ainda, que todos os estados possuem IDH de alto nível de desenvolvimento. 
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Tabela 7 – Indicadores Ambientais dos estados da Região Sudeste 
Indicador Und SUDESTE   
  1,00E+23 MG ES RJ SP Sudeste 
Renováveis (R) /1023 sej/ano 1,41 0,34 0,63 1,10 3,24 
Não Renováveis (N) /1023 sej/ano 7,19 4,07 0,59 3,77 15,76 
Emergia Importada (Ftotal) /1023  sej/ano 0,70 0,47 0,90 3,57 5,63 
Emergia Total  (U) /1023 sej/ano 9,30 4,88 2,12 8,44 24,64 
Emergia Exportada (PE) /1023 sej/ano 3,86 2,10 1,81 3,10 10,24 
Fração de Fontes Internas % 92 90 58 58 77 
Importados menos Exportados /1023  -3,16 -1,64 -0,91 0,47 -4,61 
Exportados / Importados   sej/ano  5,52 4,49 2,02 0,87 1,82 
Fração de recursos renováveis % 15,15 6,94 29,82 13,02 13,16 
Fração de recursos econômicos % 7,51 9,62 42,18 42,30 22,87 
Fração de serviços importados % 2,38 4,64 15,35 19,54 9,83 
Fração dos recursos gratuitos  24,84 7,59 31,58 20,30 20,13 
Uso por unidade de área, / 1015 sej/ha  15,86 105,82 48,60 34,00 26,65 
Uso por pessoa /1016 sej/hab 4,64 13,98 1,33 2,04 3,04 
População / 106 hab 20,03 3,49 16,01 41,38 80,92 
Capacidade de Carga  /106 hab 3,03 0,24 4,77 5,39 10,65 
Capacidade de Carga Padrão Desenvolvidos /106 hab 24,27 1,94 38,19 43,10 85,18 
EMR /1013 sej/$ 0,69 1,45 0,13 0,17 0,30 
Razão do uso de eletricidade  % 9,31 1,58 18,76 10,59 9 
Combustível usado por pessoa /1015 sej/hab 2,84 3,76 3,20 3,47 3,27 
EYR  13,32 10,40 2,37 2,36 4,37 
ELR  5,60 13,40 2,35 6,68 6,60 
EIR  0,08 0,11 0,73 0,73 0,30 
ESI  2,38 0,78 1,01 0,35 0,66 
IDH  0,80 0,80 0,83 0,83 0,82 
PIB /1010 $ 13,41 3,35 16,49 50,15 83,40 
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Figura 31 – Diagrama do Triângulo Ternário da Região Sudeste em 2007. 

 

 

4.1.4 Região Sul 
 

Com mais de 575 mil quilômetros quadrados, a região Sul corresponde a 

6,77% do território nacional e abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Com uma população de 26.733.595 habitantes (14,53% dos 

habitantes do país), essa região possui uma alta densidade demográfica (46,38 

hab/Km²) em relação ao total nacional. 

A presença no campo da pequena produção familiar, do colono de origem 

européia, marca a estrutura dessa região, ao lado da diversidade cultural que a 

diferencia do resto do país. No Sul, destacam-se atividades típicas do pequeno 

produtor rural integradas à grande indústria, como a avicultura, a suinocultura e o 

fumo, além da produção de soja, milho trigo, feijão, arroz e da fruticultura (maçã, 

uva). 
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Cataratas do Iguaçu atraem cerca de 700 mil estrangeiros por ano. A 40 km dali, na 

fronteira com o Paraguai, fica a Hidrelétrica de Itaipu, a maior do planeta (Portal 

Brasil). 

Para cada habitante da capital Curitiba, existem 55 m² de área verde, índice 

243 vezes maior do que o mínimo recomendado pela OMS. Em 2010, na cidade de 

Shangai, aconteceu a “EXPO 2010”, que tratava exatamente da qualidade de vida e 

da harmonia com o meio ambiente da cidade. O evento possuía como foco o tema 

“Better City, Better Life”, para aguçar entre os participantes a idéia de 

desenvolvimento sustentável e a capacidade de recuperar sistemas regionais com 

pouco verde. O Paraná conta com um setor agropecuário diversificado, com altos 

índices de produtividade. O cultivo do café, responsável pelo início do processo de 

desenvolvimento econômico na virada do século, deu lugar à produção de soja, 

milho, algodão e trigo. É o maior produtor brasileiro de soja, com 11,8 milhões de 

toneladas, em 2007. 

O estado também se destaca na produção de hortigranjeiros, sendo o 

segundo maior produtor de batata do país. Com importante participação na pecuária, 

tendo o terceiro maior rebanho suíno do país e 6% do rebanho nacional de gado 

bovino de corte em 2007, a produção pecuária do estado foi de 3.517.200 t. (IBGE) 

Santa Catarina é o menor e o menos populoso estado da região sul. Possui 

5,6% no total de exportações brasileiras, que o coloca na sexta posição no ranking 

nacional. A pauta de exportações do estado é variada, abrangendo desde produtos 

da pecuária até materiais finalizados; este último por possuir um setor industrial 

consolidado. Como característica de sistemas regionais os sistemas produtivos 

estão distribuídos por regiões - agroindústria no oeste, minerais no sul, máquinas e 

equipamentos no norte. No nordeste, destacam-se os materiais finalizados, pois é 

onde estão instalados fabricantes de móveis e de materiais de construção . 

Baseada em pequenas propriedades, a agropecuária ocupa 70% do território 

catarinense. Centralizada no oeste do estado, a criação de suínos e aves impulsiona 

a instalação de frigoríficos e abatedouros na região; por conseguinte, o estado 

obteve em 2007 uma produção pecuária de 1.971.000 t. Santa Catarina é 

responsável, ainda, por 30% da oferta nacional de frutas. O estado é o maior 

produtor nacional de cebola e o segundo de maçã - com 47,2% do total da safra 

brasileira; fica pouco atrás do Rio Grande do Sul. Outros produtos de destaque são: 

milho, arroz, soja, fumo e alho (IBGE). 
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O Rio Grande do Sul ocupa uma posição privilegiada, tendo boa parte de sua 

força produtiva concentrada no setor industrial. Destacam-se os ramos petroquímico, 

tabagista, de construção e alimentício.  

Na região dos pampas - as grandes planícies situadas na fronteira com o 

Uruguai e a Argentina - estão as estâncias de gado, que desempenham papel 

fundamental na economia gaúcha. O Rio Grande do Sul possui o maior número de 

ovinos e o terceiro maior número de suínos do país. Conta com o quinto rebanho de 

gado bovino do Brasil e foi responsável por 4.758.500 t de produtos provenientes da 

pecuária em 2007, a maior parte destinada ao corte; e é o maior produtor nacional 

de grãos, principalmente soja, milho, feijão, trigo e arroz. Lidera também a produção 

de maçã. 

A seguir, observa-se a figura 33 que apresenta o gráfico da assinatura 

ambiental dos estados da Região Sul. Percebe-se que os recursos renováveis dos 

estados estão distribuídos nos fluxos da energia química da chuva, energia do 

vento, energia das ondas e calor da Terra. Destaca-se para o estado de Santa 

Catarina o maior fluxo em densidade de empower da região com 263,96E+9 sej/m² 

de energia química da chuva e 199,17E+9 sej/m² de energia das ondas. O estado do 

Rio Grande do Sul possui para a energia química da chuva 201,46E+9 sej/m², e para 

o estado do Paraná o principal fluxo também é proveniente da energia química da 

chuva com 263,96E+9 sej/m². 

Em transformações internas, o principal fluxo que se pode observar é a 

produção agrícola. Para o estado do Paraná, tem-se 659,31E+9 sej/m², já para o Rio 

Grande do Sul, 391,83E+9 sej/m² e para Santa Catarina 301,28E+9 sej/m². Outro 

fluxo com representatividade das transformações internas vem da pecuária com 

290,75E+9 sej/m², 248,29E+9 sej/m² e 237,55E+9 sej/m². 

Dentre os não renováveis destaca-se, principalmente, a perda do solo e o 

consumo de petróleo. A perda do solo justifica-se pela área utilizada para os 

serviços agropecuários da região. Responsável pelo maior fluxo da região a perda 

do solo em densidade de empower por área do estado do Paraná contabilizada para 

o ano de 2007 foi de 1.315,82E+9 sej/m². Para o estado de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul tem-se, respectivamente, 480,12E+9 sej/m² e 388,93E+9 sej/m².  

Para os fluxos importados, os três estados da região acabam importando 

mais serviços, sendo o estado de Santa Catarina aquele que mais utiliza fluxo de 

emergia dos serviços importados. 
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Figura 33: Assinatura Ambiental dos estados da Região Sul em 2007. 
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A tabela 8 possui os indicadores ambientais dos estados da Região Sul do 

país. Pode-se observar inicialmente que o estado do Rio Grande do Sul é aquele 

que possui maior fluxo em emergia renovável; e, Santa Catarina, o menor. Contudo, 

observando as frações de recursos renováveis, percebe-se que o percentual de 

renováveis de Santa Catarina é o maior dentre os 3 estados, com 31,40%. Os fluxos 

de não renováveis são maioria na Região Sul. Por exemplo, o estado do Paraná que 

possui 3,13E+23 sej/ano, corresponde a 62% dos recursos não renováveis do 

estado e 57% da região. Para Santa Catarina o percentual de não renováveis é de 

48% da emergia total (U) do estado, e para o Rio Grande do Sul a fração de não 

renováveis é de 43%.   Como apresentado no gráfico da figura 32, o principal fluxo 

responsável pelo grande número de não renováveis é a perda do solo.  

Observa-se ainda que em relação à fração de fontes internas, os estados da 

região possuem valores de 76%, 79% e 70% respectivamente para Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. 

Na relação importados menos exportados, entende-se que os estados 

exportam mais emergia do que importam; exatamente, devido aos valores negativos 

obtidos como resultado desta subtração. Reforçado, ainda, o quociente da divisão 

exportados por importados, sempre maior que 1.  

Após a contabilidade ambiental do estado do Paraná, observa-se que este 

possui o maior valor em emergia total (U) da região, com 5,05E+23 sej/ano. Rio 

Grande do Sul, com 3,63E+23 sej/ano e Santa Catarina, com 1,80E+23 sej/ano, 

completam os valores de emergia total da Região Sul, os quais, somados, dão como 

resultado 10,60E+23 sej/ano. Percebe-se então, que o Paraná com 25,35E+15 

sej/ha também é o estado que consegue otimizar mais o uso de fluxos em emergia 

por unidade de área, seguido por Santa Catarina, com 18,83E+15 sej/ha e Rio 

Grande do Sul, com 12,89E+15 sej/ha.  

    Em relação ao uso por pessoa, o estado que se pode dizer possuir o mais 

alto padrão de vida da região, é o estado do Paraná com 4,73E+16 sej/hab. O Rio 

Grande do Sul com 3,33E+16 sej/hab e Santa Catarina com 2,93E+16 sej/hab 

completam os valores de uso de fluxos em emergia por pessoa da Região Sul. 

O Rio Grande do Sul no uso somente de recursos renováveis e mantendo o 

mesmo padrão de consumo, seria capaz de manter uma população de três milhões 

de pessoas. E, caso o padrão de consumo fosse semelhante ao de países 

desenvolvidos, a quantidade de pessoas abastecidas pelos recursos do estado 
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subiria para vinte e quatro milhões; mais do que o dobro da população atual do 

estado. Esta relação se manteria semelhante se aplicada para o estado de Santa 

Catarina. Contudo, ao observar o estado do Paraná, percebe-se que no uso 

somente dos renováveis o estado seria capaz de manter pouco mais de um milhão e 

meio de pessoas, mantendo o padrão de vida atual e com o padrão de vida de 

sistemas regionais desenvolvidos a quantidade de pessoas suportadas seria um 

pouco maior que a população atual. Isto significa que este estado utiliza-se mais de 

recursos não renováveis em seus sistemas produtivos. 

Ao observar-se a relação emergia/dinheiro (EMR), percebe-se que o estado 

de Santa Catarina, com 0,31E+13 sej/$, possui o menor valor entre os três, e 

consequentemente, possui a economia mais desenvolvida da região. Em seguida 

vem o estado do Rio Grande do Sul, com 0,37E+13 sej/$ e por último o Paraná com 

0,56E+13 sej/$. 

Com 20,75% o estado do Paraná possui a maior razão no uso de eletricidade 

em emergia. Conforme Odum (1996), este é o estado mais desenvolvido da região; 

entretanto, quando se avalia a relação de combustíveis por pessoa, o estado de 

Santa Catarina é o que possui o maior valor em emergia por pessoa, com 4,14E+15 

sej/hab., ficando o Rio Grande do Sul em terceiro com relação a estes dois 

indicadores.  

Santa Catarina também é o estado que possui maior rendimento ambiental 

(EYR), conforme se pode observar na tabela 8. É também o estado que possui a 

menor carga ambiental (ELR) e o menor valor em investimento (EIR). O Rio Grande 

do Sul possui o menor EYR da região, o segundo em relação à carga ambiental e o 

que possui maior valor em relação ao investimento ambiental. O estado do Paraná, 

possui um valor de EYR próximo ao de Santa Catarina, assim como valor de 

investimento ambiental; contudo, a carga ambiental do estado é a maior da região, 

com 5,92.  

No diagrama ternário apresentado na figura 34, percebe-se que nenhum 

estado possui nível de sustentabilidade de longo prazo. O Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina estão posicionados na zona de médio prazo; enquanto que o estado 

do Paraná está posicionado na zona de curto prazo. Por outro lado, todos possuem 

valores de IDH com alto nível de desenvolvimento. 

 



102 
 

Tabela 8 - Indicadores Ambientais dos Estados da Região Sul 
Indicador Und SUL   
  1,00E+23 PR SC RS Sul 
Renováveis (R) /1023 sej/ano 0,73 0,56 1,00 2,43 
Não Renováveis (N) /1023 sej/ano 3,13 0,86 1,55 5,53 
Emergia Importada (Ftotal) /1023  sej/ano 1,19 0,38 1,08 2,65 
Emergia Total  (U) /1023 sej/ano 5,05 1,80 3,63 10,60 
Emergia Exportada (PE) /1023 sej/ano 1,69 0,60 1,43 3,73 
Fração de Fontes Internas % 76 79 70 75 
Importados menos Exportados /1023  -0,50 -0,22 -0,35 -1,08 
Exportados / Importados   sej/ano 1,42 1,58 1,32 1,41 
Fração de recursos renováveis % 14,45 31,40 27,49 22,88 
Fração de recursos econômicos % 23,57 20,96 29,75 24,97 
Fração de serviços importados % 6,08 9,49 9,54 7,77 
Fração dos recursos gratuitos % 66,64 60,76 58,23 63,15 
Uso por unidade de área, / 1015 sej/ha  25,35 18,83 12,89 18,40 
Uso por pessoa /1016 sej/hab 4,73 2,93 3,33 3,83 
População / 106 hab 10,69 6,12 10,91 27,72 
Capacidade de Carga  /106 hab 1,54 1,92 3,00 6,34 
Capacidade de Carga Padrão Desenvolvidos /106 hab 12,35 15,37 24,00 50,75 
EMR /1013 sej/$ 0,56 0,31 0,37 0,43 
Razão do uso de eletricidade   20,75 15,74 7,75 15 
Combustível usado por pessoa /1015 sej/hab 3,37 4,14 3,27 3,50 
EYR  4,24 4,77 3,36 4,01 
ELR  5,92 2,18 2,64 3,37 
EIR  0,31 0,27 0,42 0,33 
ESI  0,72 2,18 1,27 1,19 
IDH  0,82 0,84 0,83 0,83 
PIB /1010 $ 8,98 5,81 9,81 24,60 
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                            Figura 34 – Diagrama do Triângulo Ternário para Região Sul em 2007. 

 

 
4.1.5 Região Centro-Oeste 

 

Com uma área de mais de 1,6 milhões de quilômetros quadrados (18,86% do 

território nacional), a região Centro-Oeste é formada pelos estados do Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Historicamente ocupada pela 

atividade garimpeira e por uma pecuária extensiva, a organização dessa região foi 

alterada pelo processo de transferência da capital federal, iniciado com a 

inauguração de Brasília em 1960. Essa mudança impactou de forma direta o meio 

urbano-regional do Centro-Oeste, com expansão da moderna agroindústria de grãos 

(soja e milho), de carnes e no crescimento do setor de serviços. 

Além do bioma Cerrado e Amazônia no norte do Mato Grosso, a presença do 

Pantanal constitui um fator determinante no potencial turístico que o Centro-Oeste 
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mercados consumidores do Sul e do Sudeste, e também pelo solo fértil - a terra 

roxa, sobretudo no planalto do rio Paraná. 

A produção de milho, por exemplo, evoluiu 400%, e a da soja em grão passou 

a representar 9% da safra brasileira, com 2,79 milhões de t. Porém, há declínio de 

setores mais tradicionais, principalmente das lavouras de algodão, arroz, feijão e 

trigo. A estiagem e as enchentes castigam constantemente os agropecuaristas do 

estado. 

Mato Grosso do Sul tem uma das mais baixas taxas de densidade 

demográfica do país - 6,4 habitantes por km². Está em sétimo lugar entre os estados 

brasileiros no ranking do índice de desenvolvimento humano (IDH), da ONU. As 

grandes distâncias, o vazio populacional e o fato de que quase um terço de suas 

terras sofre inundação periódica dificultam a circulação de dinheiro no estado e o 

desenvolvimento econômico.  

O estado de Mato Grosso apresenta relevo pouco acidentado e alterna um 

conjunto de grandes chapadas, no planalto mato-grossense, com altitudes médias 

entre 400 e 800 m, e áreas de planície pantaneira, sempre inundadas pelo rio 

Paraguai e seus afluentes. Três ecossistemas principais estão presentes: o 

pantanal, o cerrado e a floresta amazônica. 

O desmatamento e as queimadas, provocados por produtores rurais para a 

abertura de novas áreas de plantio ou de criação de gado, constituem as principais 

ameaças ao meio ambiente mato-grossense. Como consequência, as nascentes dos 

principais rios sofrem os efeitos da erosão e do assoreamento causados pela 

destruição das matas ciliares. Estudos do INPE e da NASA apontam que, entre 2001 

e 2007, o estado perdeu 38 mil km² de floresta, sendo que 54,4 mil km² foram 

convertidos diretamente em plantações de soja. 

O rebanho bovino é, atualmente, o maior do país, com 26,064 milhões de 

cabeças (2007). Ele se concentra no norte e no sudeste do estado, e o manejo dos 

animais é feito com bom padrão tecnológico. 

A principal força econômica está na agricultura, cujo crescimento é 

demonstrado por recordes na produção de soja e de algodão. Desde a divisão, a 

área plantada aumenta quatro vezes e a produção, 760%.  

A produtividade média da soja é de 2,8 mil kg por ha, igual à norte-americana 

e 20% superior à brasileira. Mato Grosso apresenta a menor densidade demográfica 

da região centro-oeste, com média de 3,2 habitantes por km². E a população se 
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distribui de forma desigual. Há desertos demográficos ao norte, onde a densidade 

gira em torno de 1,8 habitantes por km2, e áreas urbanas como Cuiabá (120 

habitantes por km2) e Várzea Grande (190 habitantes por km2).  

O mais central dos estados brasileiros, Goiás, é o mais populoso da Região 

Centro-Oeste; tem o relevo marcado por amplos planaltos e chapadões. A 

vegetação predominante é o cerrado, entremeado por campos e matas nas áreas de 

várzeas. Como acontece em todo o Centro-Oeste, a região apresenta períodos de 

chuva e de seca bem demarcados.  

Conciliar a expansão da agroindústria e da pecuária com a preservação do 

cerrado, uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, é um dos 

principais desafios de Goiás. Ao mesmo tempo em que possui o terceiro maior 

rebanho de gado bovino do país e ocupa a liderança na produção de grãos, o estado 

convive com graves danos ambientais provocados pela ocupação predatória do 

território. 

Anualmente, são colhidos em torno de 22% da safra brasileira de tomates. 

Além disso, o estado é o segundo maior produtor de algodão em pluma (atrás de 

Mato Grosso do Sul), possui a quarta maior área cultivada com soja no Brasil e 

ocupa o quinto lugar no cultivo de milho. A safra de girassol cresce e Goiás passa a 

responder por 70% da produção nacional.  

A expansão da agropecuária, entretanto, tem causado prejuízos ao cerrado 

goiano. As matas ciliares são destruídas e as reservas permanentes, desmatadas, 

cedendo lugar ao gado bovino e às plantações. Na região das nascentes do rio 

Araguaia, há focos de erosão, provocados pelo desmatamento para a implantação 

de pastagens, o que produz as voçorocas - erosões profundas, praticamente 

incontroláveis, que atingem o lençol freático. Algumas chegam a medir 1,5 km de 

extensão, por 100 m de largura e 30 m de profundidade. 
Goiás é o estado mais populoso do Centro-Oeste, concentrando 43% da 

população total da região. A renda per capita goiana é a menor do Centro-Oeste, 

segundo o Instituto de Pesquisa Econômico Aplicado (IPEA), e inferior à renda 

média brasileira. As grandes propriedades rurais (mais de mil ha) representam 

apenas 4,9% dos estabelecimentos agrários do estado e controlam 47,1% do 

território goiano. As pequenas propriedades (até 100 ha) correspondem a 60,5% do 

total de propriedades, mas ocupam apenas 9,2% da área do estado.  



107 
 

Percebe-se, ainda, no gráfico que todos os estados da região Centro-Oeste, 

possuem como principal fonte de energia renovável a energia química da chuva e a 

energia percentual da chuva, com destaque para o estado do Mato Grosso que 

possui densidade de empower por área igual a 180,80E+9 sej/m². O Distrito Federal 

constitui uma unidade atípica na federação. Não é um estado nem possui 

municípios. Consiste em um território autônomo com uma pequena área em 

comparação aos estados.  Apresenta a maior renda per capita do Brasil - mais que o 

dobro da média nacional, possui a densidade demográfica mais alta do Brasil, de 

410,9 habitantes por km². Exatamente por ter baixa participação em serviços 

primários e secundários, e pouca área territorial, os principais fluxos em emergia 

deste sistema regional são o consumo de petróleo e de minerais, que ficam bem 

evidenciados em relação aos fluxos dos estados. 

Comparando-se os fluxos dos estados percebe-se que para as 

transformações internas, Goiás possui os maiores fluxos em densidade de empower 

para a produção agrícola e pecuária. Destaca-se também o fluxo da pecuária para o 

estado do Mato Grosso do Sul.  

Em relação aos recursos não renováveis, observa-se que o principal fluxo, 

excetuando os fluxos do Distrito Federal, é a perda de solo. Com valores de 

338,94E+9 sej/m², 273,11 sej/m² e 248,89 sej/m², respectivamente, para os estados 

de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a perda de solo dos sistemas 

regionais é provocada, principalmente, pela atividade destacada da agropecuária 

dos sistemas regionais da região. 

O Distrito Federal é o estado que em densidade de empower por área possui 

o maior fluxo de serviços importados, característica de sistema regional que não 

possui sistemas produtivos e necessita importar recursos para manter o 

desenvolvimento econômico. Destaca-se ainda o fluxo de combustíveis importados 

para o estado do Mato Grosso do Sul.  
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Figura 36: Assinatura Ambiental dos Estados da Região Centro-Oeste em 2007.  
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A tabela 9 apresenta os indicadores ambientais da Região Centro-Oeste de 

acordo com os dados obtidos da contabilidade ambiental do ano de 2007 de cada 

estado da região. Observa-se que o estado do Mato Grosso possui a maior 

quantidade de recursos renováveis disponíveis na região, com 3,03E+23 sej/ano, 

sendo este fluxo a principal fonte de energia do estado por representar 50,71% da 

emergia total (U). Os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás com 0,98E+23 sej/ano 

e 1,04E+23 sej/ano possuem 39,69% e 38,61% respectivamente, de recursos 

renováveis disponíveis. Já o Distrito Federal com apenas 8% dos recursos 

renováveis, é o sistema regional da região que necessita mais dos recursos 

provenientes da economia e dos não renováveis, conforme se observa no gráfico da 

assinatura ambiental da figura 36. 

Em relação aos recursos não renováveis, o estado do Mato Grosso utiliza em 

suas atividades produtivas 2,68E+23 sej/ano, seguido do estado de Goiás com 

1,46E+23 sej/ano e Mato Grosso do Sul com 1,02E+23 sej/ano. O Distrito Federal 

utiliza apenas 0,22E+23 sej/ano, correspondente a 4% dos recursos não renováveis 

da Região Centro-Oeste.  

Em relação aos recursos econômicos (Ftotal), o estado do Mato Grosso do 

Sul e o Distrito Federal utilizam 18,91% e 15,82% do uso da emergia total do estado. 

Os principais fluxos importados por esses sistemas regionais são os provenientes 

dos combustíveis e os serviços importados. Já com frações menores, com 4,53% e 

6,94% respectivamente, encontram-se os estados do Mato Grosso e Goiás. 

Observa-se, ainda, que os estados do Mato do Grosso do Sul e o Distrito Federal 

importam mais emergia que exportam e os estados do Mato Grosso e Goiás 

exportam mais do que importam conforme valores calculados para a relação 

importados menos exportados. 

Na região, e como se pode observar no anexo A, o Distrito Federal possui a 

menor área dos sistemas regionais estudados, por conseguinte, o uso de emergia 

por unidade de área deste sistema é o maior dentre os outros com 48,65E+15 

sej/m². Os outros estados possuem valores aproximados variando entre 6,90E+15 

sej/m² e 7,90E+15 sej/m², perfazendo, assim, uma distribuição similar de emergia 

entre os estados. 

Considerando o uso por pessoa, o estado do Mato Grosso possui 19,92E+16 

sej/hab, sendo, conforme este indicador o estado que possui o maior padrão de vida 

para as pessoas. Em seguida, vem o estado do Mato Grosso do Sul com 10,44E+16 
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sej/hab, Goias com 4,53 sej/hab e o Distrito Federal com 1,08 sej/hab. Contudo, 

quando se observam os valores de EMR, tem-se que, o Distrito Federal possui a 

economia mais desenvolvida, seguido de Goias, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. 

Esta discrepância nos resultados dos dois indicadores pode ser justificada devido à 

concentração urbana dos sistemas regionais; o Distrito Federal possui a maior 

concentração, entre todos, o que possibilita maior circulação de dinheiro. 

A capacidade de carga indica que o Distrito Federal é o que possui menor 

carga de renováveis para sustentar o desenvolvimento sustentável do sistema. Em 

termos proporcionais, o estado do Mato Grosso, por possuir mais fração de 

renováveis acaba sendo o estado capaz de manter mais pessoas; contudo, por 

possuir uma população maior e 39% de recursos renováveis, o estado de Goiás 

possui capacidade de carga para sustentar 2,29 milhões de pessoas, 

correspondentes a 37% da população total região. Em relação à capacidade de 

carga com o padrão de desenvolvimento, chama a atenção, a situação do Distrito 

Federal que, mesmo utilizando mais recursos provenientes da economia, não é 

suficiente para manter a população atual.  

Goiás e Mato Grosso do Sul são os estados que utilizam mais energia 

elétrica, sugerindo, por esse indicador como os estados mais desenvolvidos da 

região (Odum, 1996). Em relação ao uso de combustível por pessoa os quatro 

sistemas regionais possuem valores aproximados, perfazendo uma média regional 

de 3,40E+15 sej/hab. 

Todos os estados da região possuem indicador de rendimento ambiental 

(EYR) elevado; contudo, quando se observa a carga ambiental, o Distrito Federal 

possui um alto impacto ambiental, diferente dos outros que possuem valores de 

baixo impacto, ainda. Esses dois indicadores influenciam no índice de 

sustentabilidade ambiental (ESI).  Conforme se pode observar no diagrama ternário 

da figura 47, o Distrito Federal é aquele estado que possui um ESI abaixo de 1 (ESI 

= 0,55), o que significa que o nível de sustentabilidade é baixo.  O estado do Mato 

Grosso do Sul já está em um nível de médio prazo para a sustentabilidade e Mato 

Grosso e Goiás estão com nível de longo prazo.. 

Na posição que se encontram, os estados da Região Centro-Oeste 

caracterizam-se por utilizarem bastante os recursos não renováveis, fato este já 

relatado quando se avaliou a Região por meio dos dados da tabela 9 e do gráfico da 

Assinatura Ambiental da figura 36. 
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Tabela 9 – Indicadores Ambientais da Região Centro-Oeste  
Indicador Und CENTRO-OESTE Centro-Oeste
  1,00E+23 MS MT GO DF 
Renovávels(R) /1023 sej/ano 0,98 3,03 1,04 0,02 5,24 
Não Renováveis (N) /1023 sej/ano 1,02 2,68 1,46 0,22 5,44 
Emergia Importada (Ftotal) /1023  sej/ano 0,47 0,27 0,19 0,04 0,97 
Emergia Total  (U) /1023 sej/ano 2,46 5,98 2,69 0,28 11,65 
Emergia Exportada (PE) /1023 sej/ano 0,39 1,93 0,83 0,01 2,29 
Fração de Fontes Internas % 81 95 93 84 92 
Importados menos Exportados /1023  0,07 -1,65 -0,65 0,04 -1,32 
Exportados / Importados   sej/ano  0,84 7,11 4,47 0,21 2,36 
Fração de recursos renováveis % 39,69 50,71 38,61 8,00 44,98 
Fração de recursos econômicos % 18,91 4,53 6,94 15,82 8,31 
Fração de serviços importados % 3,03 0,43 2,16 13,66 1,69 
Fração dos recursos gratuitos % 75,93 92,24 81,77 22,97 84,85 
Uso por unidade de área, / 1015 sej/ha  6,90 6,62 7,90 48,65 7,25 
Uso por pessoa /1016 sej/hab 10,44 19,92 4,53 1,08 8,38 
População / 106 hab 2,36 3,00 5,93 2,61 13,90 
Capacidade de Carga  /106 hab 0,94 1,52 2,29 0,21 6,25 
Capacidade de Carga Padrão Desenvolvidos /106 hab 7,49 12,18 18,30 1,67 50,00 
EMR /1013 sej/$ 1,58 2,52 0,74 0,05 0,89 
Razão do uso de eletricidade   12,28 2,28 15,10 1,13 7 
Combustível usado por pessoa /1015 sej/hab 3,19 3,88 3,30 3,26 3,40 
EYR  5,29 22,07 14,42 6,32 12,03 
ELR  1,52 0,97 1,59 11,51 1,22 
EIR  0,23 0,05 0,07 0,19 0,09 
ESI  3,48 22,70 9,06 0,55 9,83 
IDH  0,80 0,80 0,80 0,87 0,82 
PIB /1010 $ 1,56 2,37 3,62 5,55 13,11 
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                   Figura 37 – Diagrama do Triângulo Ternário da Região Centro-Oeste em 2007. 

 

 

A seguir, compara-se os valores do PIB e a EMR para apresentar quais os 

estados possuem as economias mais desenvolvidas no Brasil como um todo. 

Observa-se, na figura 38, que São Paulo possui um valor de PIB 

desproporcional em relação aos outros estados, seguido pelo Rio de Janeiro e 

Minas Gerais. Avaliando os estados das outras regiões, destacam-se, ainda, o 

Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia, com alguma 

representatividade no valor do PIB do país. 
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Figura 38: PIB dos Estados Brasileiros 

 
 Contudo, quando se observa o gráfico da relação emergia/dinheiro (EMR) da 

figura 39, observa-se que os estados que possuem menor EMR são o Distrito 

Federal, Rio de Janeiro e São Paulo; o Distrito Federal, por ser um sistema regional 

de área territorial pequena, alta densidade populacional e um dos maiores PIB do 

País, utiliza-se de pouco emergia em seus sistemas produtivos. Rio de Janeiro e 

São Paulo são, sem dúvida, os estados mais desenvolvidos do Brasil, e ambos 

estão situados na Região Sudeste, que, como já discutido, é a região mais rica e 

desenvolvida do país. Ressalta-se que a EMR foi utilizada por Odum (1996), na 

avaliação de sistemas regionais dos países como indicador de nível de 

desenvolvimento econômico. 
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Figura 39: Gráfico com a EMR dos estados brasileiros em 2007 

 
Seguindo a mesma linha de avaliação, entende-se o gráfico da figura 40 

como uma comprovação de que os sistemas regionais que possuem maiores 

valores econômicos são aqueles que possuem maior IDH. Alguns estados acabaram 

ou não utilizam seus estoques naturais, e estão importando de outros sistemas 

regionais para manter o desenvolvimento e a sustentabilidade. O ponto mais 

afastado no gráfico da figura 40 é o Estado de São Paulo, que possui, em sua 

contabilidade ambiental, alto valor de F e  um alto IDH.  

Por outro lado, o Distrito Federal possui pouco F e o maior IDH entre todos, 

situação que destoa das demais, por ser um sistema regional de característica 

diferente dos demais.  Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná são estados que 

possuem valores de F altos, se desconsiderado o valor de São Paulo; possuem 

níveis de IDH altos também. Por outro lado, como visto anteriormente, todos esses 

estados possuem valores de ESI abaixo de 3 (três), ou seja, utilizam-se mais dos 

recursos econômicos e não renováveis para manter a sustentabilidade do que de 

recursos não pagos. 
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Figura 41 – Relação entre o IDH e o Percentual de Renováveis (%R). 

 
 
Outra forma de apresentar os dados econômicos, sociais e ambientais dos 

estados foi o uso de mapas temáticos. Utilizou-se a tecnologia Alov Map para 

visualizar no mapa do Brasil o índice de sustentabilidade ambiental dos estados 

(ESI), o índice de desenvolvimento humano (IDH), o rendimento em emergia (EYR) 

e a carga ambiental (ELR).  Percebe-se que no mapa da figura 42 (a), a separação 

dos estados brasileiros conforme o IDH está em dois níveis: em laranja, os que 

possuem médio IDH (todos os estados da Região Norte e Nordeste e o Mato Grosso 

da Região Centro-Oeste); e em verde, estão todos os estados das regiões Sul e 

Sudeste além de  Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal com alto IDH. 

Na figura 42 (b), observa-se que todos os estados que possuem médio IDH, 

possuem valores de ESI acima de 5 (convencionado no mapa na cor verde), exceto 

o estado de Pernambuco que possui ESI de médio prazo (amarelo). Para os estados 

com alto IDH, o valor calculado de ESI varia entre médio prazo e curto prazo 

(vermelho), exceto o estado de Goiás, que, como se observa, possui tanto IDH alto 

quanto ESI de longo prazo.  No mapa da figura 42 (c) observa-se que apenas seis 

estados brasileiros possuem indicador de rendimento (EYR) entre 1 e 5 (amarelo): 

Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
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Sul; todos os outros estados possuem EYR acima de 5. E na figura 42 (d) observa-

se que os estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, exceto o Distrito 

Federal, possuem conforme o indicador de carga ambiental (ELR), baixo impacto 

ambiental (verde) em seus sistemas produtivos. Já os estados de Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem nível 

médio de impacto ambiental, e o Distrito Federal e o Espírito Santo são os que 

possuem maior valor de carga ambiental, acima de 10 (vermelho). 

 

 
Figura 42 - Mapa temático dos estados.  a) Valores do IDH, verde para IDH de alto e laranja para IDH 

médio. b) Valores de ESI, com verde para os de longo prazo de sustentabilidade, amarelo para os de 

médio prazo e vermelho para os de curto prazo. c) Valores de EYR, verde para alto EYR e amarelo 

para baixo EYR. d) Valores de ELR, com verde para baixo impacto, amarelo para médio impacto e 

vermelho para alto impacto ambiental. 
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4.2 Estudo Comparativo das Regiões 
  
Após avaliação e apresentação dos dados de todos os Estados e do Distrito 

Federal apresenta-se na figura 43 um resumo dos fluxos de densidade de empower 

de emergia por m² para que seja realizada a comparação das regiões como 

sistemas regionais que são. Percebe-se, para os recursos renováveis, que a Região 

Norte é a que possui maiores fluxos em emergia, destacando-se a energia química 

da chuva e o calor da Terra. 

Em relação às transformações internas os fluxos em emergia da Produção 

Agrícola são mais representativos na Região Centro-Oeste com 3.094E+9 sej/m². Já 

para a produção pecuária destaca-se principalmente a Região Norte e mais uma vez 

a Região Centro-Oeste. Por conseqüência, a perda de solo dessas duas regiões são 

os maiores fluxos não renováveis, com participação também do consumo de 

petróleo em todos os estados e o uso dos metais na Região Sudeste. 

A Região Sudeste que é a responsável pelo maior consumo de recursos 

provenientes da economia (Ftotal), como se apresenta nos fluxos de emergia para 

os serviços importados. 

Observa-se na tabela 10, que os valores de emergia total (U) das regiões são 

17,83E+23 sej/ano, 14,23E+23 sej/ano, 24,64E+23 sej/ano, 10,60E+23 sej/ano e 

11,65E+23 sej/ano, respectivamente, para as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul 

e Centro-Oeste, as quais possuem como fração de recursos renováveis 84,97% 

para o Norte, 52,75% para o Nordeste, 13,16% para o Sudeste, 22,88% para o Sul e 

40,20% para a região Centro-Oeste. Em relação aos recursos provenientes da 

economia, verifica-se que as regiões Sul e Sudeste são aquelas que possuem as 

maiores frações, 24,97% e 22,87%, respectivamente.  

Assim como o Brasil, era esperado que as regiões tivessem características 

exportadoras constatadas por meio dos valores negativos na relação importados 

menos exportados da tabela 10. 

Constata-se que a região que possui maior capacidade de carga é a Região 

Norte, porém a região que consegue sustentar a maior quantidade de pessoas 

somente com os recursos renováveis é a Região Nordeste com 28,26 milhões de 

pessoas, quase que 15% da população total do país. Para o padrão dos países 

desenvolvidos, percebe-se que todas as regiões conseguem sustentar a população 

total, com destaque negativo para a Região Sudeste que se aproxima do limite, com 
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a quantidade de habitantes sustentados com o uso de recursos econômicos no 

mesmo padrão dos países desenvolvidos, próximo da população total da região.  

As regiões Sul e Sudeste são aquelas que possuem maior indicador de 

desenvolvimento conforme a razão de uso de eletricidade, em relação aos 

combustíveis; as regiões se equiparam com os valores, exceto pela região Nordeste 

que possui a menor quantidade de uso de combustível por pessoa. 

Em relação ao indicador de rendimento ambiental (EYR) percebe-se na tabela 

10, que a Região Norte possui o maior rendimento entre todas, seguida pela Região 

Centro-Oeste. A Região Norte possui também como indicador favorável, uma carga 

ambiental (ELR) baixa em relação às outras.  O destaque negativo nesta avaliação 

fica pela Região Sudeste com o maior ELR = 6,60, que indica um alto impacto 

ambiental na região. A Região Sudeste, junto com a Região Sul são as que 

possuem, também, maiores valores para o indicador de investimento (EIR). 

Para o indicador de sustentabilidade ambiental (ESI), entende-se que a 

Região Norte possui valor bem acima de 5, o que indica que a quantidade de 

energia renovável disponível é elevada em relação às outras. A Região Nordeste e a 

Centro-Oeste também possuem valor de ESI superior a 5; assim, essas 3 regiões 

possuem sustentabilidade a longo prazo. A Região Sul, com valor de ESI de 1,19, 

apresenta nível de sustentabilidade de médio prazo e a Região Sudeste, com valor 

de ESI igual a 0,66, possui nível de sustentabilidade de curto prazo.  

O diagrama ternário da figura 44 posiciona as regiões do país em relação ao 

índice de sustentabilidade ambiental.     
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Tabela 10 – Indicadores ambientais em emergia das Regiões do Brasil. 

Indicador Und        Centro-
Oeste BRASIL 

  1,00E+23 Norte Nordeste Sudeste Sul 

Renováveis (R) /1023 sej/ano 15,15 7,54 3,24 2,43 5,24 31,09 

Não Renováveis (N) /1023 sej/ano 2,13 5,25 15,76 5,53 5,44 34,95 

Emergia Importada (Ftotal) /1023  sej/ano 0,55 1,51 5,63 2,65 0,97 11,31 

Emergia Total  (U) /1023 sej/ano 17,83 14,30 24,64 10,60 11,65 77,35 

Emergia Exportada (PE) /1023 sej/ano 4,86 2,40 10,24 3,73 2,29 23,44 

Fração de Fontes Internas % 97 89 77 75 92 85 

Importados menos Exportados /1023  -4,31 -0,90 -4,61 -1,08 -1,32 -12,14 

Exportados / Importados   sej/ano 8,86 1,59 1,82 1,41 2,36 2,07 

Fração de recursos renováveis % 84,97 52,75 13,16 22,88 44,98 40,20 

Fração de recursos econômicos % 3,08 10,54 22,87 24,97 8,31 14,62 

Fração de serviços importados % 1,47 2,81 9,83 7,77 1,69 5,31 

Fração dos recursos gratuitos % 88,99 75,73 20,13 63,15 84,85 60,21 

Uso por unidade de área, / 1015 sej/ha  4,63 9,20 26,65 18,40 7,25 9,08 

Uso por pessoa /1016 sej/hab 11,61 2,67 3,04 3,83 8,38 4,04 

População / 106 hab 15,36 53,59 80,92 27,72 13,90 191,47 

Capacidade de Carga  /106 hab 13,05 28,26 10,65 6,34 6,25 76,97 
Capacidade de Carga Padrão 
Desenvolvidos /106 hab 104,41 226,11 85,18 50,75 50,00 615,72 

EMR /1013 sej/$ 2,40 0,74 0,30 0,43 0,89 0,52 

Razão do uso de eletricidade   3,93 6,50 9 15 7 8 

Combustível usado por pessoa /1015 sej/hab 3,21 1,62 3,27 3,50 3,40 2,85 

EYR  32,48 9,48 4,37 4,01 12,03 6,84 

ELR  0,18 0,90 6,60 3,37 1,22 1,49 

EIR  0,03 0,12 0,30 0,33 0,09 0,17 

ESI  183,58 10,59 0,66 1,19 9,83 4,60 

IDH  0,76 0,72 0,82 0,83 0,82 0,69 

PIB /1010 $ 7,42 19,32 83,40 24,60 13,11 147,85 
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Figura 44 – Diagrama Ternário das Regiões do Brasil com dados de 2007. 

 
 
4.3 Comparação dos resultados obtidos com os encontrados na literatura 

 

Nos gráficos das figuras  45 (a) e 45 (b), percebe-se que as curvas possuem 

uma mesma tendência a seguir. Quando se analisou a relação entre o IDH e o ESI  

dos países e comparou-se com a dos estados, entendeu-se que a direção de 

desenvolvimento dos países e dos estados, bem como de qualquer sistema urbano, 

é sempre de utilizar os recursos naturais de uma forma desplanejada, consumindo e 

degradando para aumentar a “qualidade de vida”, ou melhor, o IDH. Essa tendêcia 

para os sistemas regionais pode-se observar, também, no gráfico da figura 41. 

O próprio PNUD, quando define o IDH, cita que este indicador não mede o 

melhor lugar para se viver ou o local onde as pessoas são mais felizes. Então, 

aumentar o padrão de vida, crescer economicamente, desenvolver-se conforme os 

padrões aferidos pelo IDH acaba provocando o decréscimo no nível de 

sustentabilidade. Sugere-se com esta comparação que os sistemas regionais não 
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devam seguir como modelo de desenvolvimento o adotado para alcançar altos 

valores de IDH. 

 

 
 

 
Figura 45 (a) – Relação entre o IDH e o ESI dos Estados Brasileiros. (b) – Relação entre o IDH e o 

ESI dos Países com dados retirados do site NEAD. 
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ainda, com os dados dispostos no triângulo que os valores de %R caíram no período 

de 1981 a 2007, de 72% (Coelho et al, 2002) para 45%. Para o mesmo período os 

valores de %N aumentaram de 20% para 41%, e os %F, recursos provenientes da 

economia, subiram de 9% para 14% após 26 anos passados. 

 

 
Figura 47 – Diagrama Ternário do Brasil ao longo dos anos 
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5. CONCLUSÃO 
 
Neste trabalho, analisaram-se os indicadores ambientais e econômicos dos 

Estados Brasileiros, bem como o Brasil como um todo. A principal contribuição parte 

da idéia de avaliar o Brasil de uma forma mais analítica, ou seja, utilizou-se os 

estados como sistemas regionais menores para organizar os dados e calcular os 

indicadores em emergia utilizados para apresentar os resultados neste trabalho. Nos 

resultados encontrados, percebeu-se que os estados seguem uma linha de 

desenvolvimento que prioriza mais o crescimento pelos recursos econômicos que 

pelo uso planejado dos recursos naturais. 

Para melhor apresentar a proposta do trabalho, utilizou-se os dados do NEAD 

para conhecer a tendência seguida pelos países estudados em relação ao 

desenvolvimento econômico e os indicadores ambientais em emergia. A mesma 

influência que os outros países sofreram em relação ao desenvolvimento 

econômico, o Brasil e os estados demonstraram sofrer. O país está saindo de uma 

situação que mantinha indicadores de sustentabilidade a longo prazo para 

indicadores de médio prazo; além disso, como se sabe, o país está deixando de ser 

subdesenvolvido para ser desenvolvido. 

Todavia essa mudança tem um preço: O desenvolvimento que as grandes 

nações alcançaram foram em prol de uma degradação ambiental e esgotamento de 

suas reservas ou das reservas de outros. O Brasil, que é ainda um país com enorme 

potencial de recursos naturais, sempre solicita que os demais países sejam 

contemplados com compensações ambientais por não degradarem suas florestas ou 

por não poluírem o meio ambiente, uma posição de certa forma elogiada. Mas, e 

quando se olha para a política interna, onde por ser um país continental apresenta 

uma heterogeneidade em seus estados semelhante ao mundo, nos aspectos 

econômicos, sociais e ambientais? Não seria justo que os estados da região 

sudeste, por exemplo, pagassem compensação ambiental para os estados da região 

norte? Pensa-se que sim. 

Quando se analisaram os diagramas ternários, percebe-se bem que os 

estados do norte posicionam-se sempre próximos aos recursos renováveis, diferente 

dos estados do sudeste, que são, na verdade, sustentados com a matéria- prima do 

Norte e do Nordeste brasileiro, estando, portanto, em uma situação privilegiada, em 
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detrimento de regiões que evidenciam grande riqueza natural e injusta calamidade 

social.  
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6. PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Sugere-se, para trabalhos futuros em relação a contabilidade ambiental do 

Brasil a partir dos estados, que seja realizada uma série histórica, para desta forma 

acompanhar quais as condições ambientais e sociais dos estados em relação ao 

desenvolvimento econômico. Desta forma, poderiam ser identificados quais os fluxos 

que afetam a sustentabilidade ambiental ao longo do tempo, e  seria possível, por 

meio destes parâmetros, definir políticas públicas para ajustar em tempo viável o 

modelo de desenvolvimento econômico dos estados. 

Calcular as trocas entre os estados, que neste trabalho não foram 

contabilizadas por não se ter encontrado, na literatura, fontes com dados 

significativos e precisos. Verificar em relação a este estudo, o quanto afeta a falta 

desses dados e reorganizar a tese com os novos dados. Aplicar para os estados a 

mesma comparação de indicadores apresentado por Giannetti et al (2010) nos 

países do Mercosul. 

Desenvolver uma aplicação com mapas temáticos a partir de modelos 

georreferenciados, para melhor agrupar os dados e representar os resultados 

obtidos. 

Calcular a contabilidade ambiental dos municípios por estado, inciando por 

exemplo pelo Estado de São Paulo, por ser o Estado mais desenvolvido do país. 

Um outro projeto futuro parte da idéia proposta por Coelho et al (2002): Dada 

a grande variedade brasileira de paisagens naturais, solos, relevos, bem como 

condições climáticas, uma consequência natural deste projeto é a elaboração de 

contabilidade em emergia por região. Como se pode observar, a região Norte é a 

maior região do Brasil e recebe o maior fluxo de contribuições da natureza; contudo, 

tem um dos desempenhos econômicos mais modestos do país. Entende-se que as 

contribuições dos sistemas produtivos humanos estão mais localizadas no centros 

urbanos. Portanto fazer uma avaliação em cima da magnitude do território brasileiro 

mostra a necessidade, inclusive, de além de utilizar a divisão territorial por regiões e 

estados, passar a analisar regiões a partir de sua inserção dentro das grandes 

bacias hidrográficas brasileiras, e destas para micro bacias, num esforço de 

aproximação que consiste em analisar áreas com particularidades comuns no que 

diz respeito às principais variáveis ambientais, econômicas e sociais. 
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ANEXO A – Tabela Dados Gerais com dados básicos da Região Sudeste 
 

Tipo/Estado SUDESTE 
MG ES RJ SP 

Renováveis und     
Área m² 5,87E+11 4,61E+10 4,37E+10 2,48E+11 
Área Continental m² 0,00E+00 3,61E+10 5,85E+10 5,72E+10 
Insolação kcal/cm²/ano 156,95 156,95 156,95 156,95 
Albedo decimal 0,3 0,3 0,3 0,3 
Latitude decimal 18,520 S 19,547 S 22,067 S 22,415 S 
Longitude decimal 44,631 W 40,699 W 43,005 W 48,268 W 
Precipitação m/ano 0,7 0,6 1 1,3 
Altitude média M 734,43 313,61 348,55 561,67 
Densidade do ar kg/m³ 1,3 1,3 1,3 1,3 
Veloc. média anual do vento m/s 6 6 6 6 
Tamanho do litoral M  392000 636000 622000 
Altura das ondas M  1,4 2,2 2,1 
Variação da maré M  1,5 1,4 1,2 
Calor terra J/m² 1870000 1870000 1870000 1870000 
Hidroeletricidade KWh/ano 6,09E+10 5,42E+09 2,80E+10 6,28E+10 
Transformados      
Produção Agrícola T 9431185 116474 36354 6313117 
Produção Pecuária T 6747600 645300 616100 3829800 
Pesca T 16874 27077 85483 67095 
Madeira para Lenha m³ 2427739,802 18182,492 3390 194922 
Extração Florestal m³ 62794 2693 1190 56828 
Não Renováveis      
Gás Natural m³/ano  9,65E+08 8,03E+09 3,24E+08 
Petróleo barris 7,17E+07 1,34E+07 3,88E+07 1,80E+08 
Carvão  T/ano - - 17.311,19 55.395,82 
Minerais      
Água mineral T/ano 146.118,87 48.706,29 256.084,62 2.695.918,25 
Fósforo T/ano 1.111.038,61 - - 552.385,07 
Potássio T/ano 44.509,63 2.832,43 404,63 61.099,58 
Outros T/ano 24.422.928,36 422.052,38 2.645.064,82 20.205.221,75 
Metais      
Alumínio T/ano 379.618,53 - - 2.431.218,13 
Minério de Ferro T/ano 41.248.872,06 32.487.311,24 - 8.900.633,22 
Cobre T/ano - - - 4.117,28 
Ouro T/ano - - - 0,30 
Outros T/ano 574.878,43 4.469,25 12.648,50 534.596,29 
Área Plantada m² 2,82E+10 6,09E+08 1,94E+08 1,95E+10 
Perda do solo g/m2/ano 1883,14091 2139,713498 2249,932429 1803,565053 

Importados      
Combustíveis      
Gás Natural m³/ano 0 0 0 0 
Derivados do Petróleo L/ano 0 0 5713941269 11160827494 
Carvão  T/ano 6123094,607 6093620,72 3677463,58 2132115,769 
Metais  0 0 0 0 
Bauxita T/ano 0 0 0 0 
Alumínio T/ano 14748,011 11194,635 3537,055 73883,884 
Minério de Ferro T/ano 0 0 0 0 
Aço T/ano 27321,203 102186,483 43852,489 125282,207 
Minério de Cobre T/ano 0 0 0 0 
Ouro T/ano 0 0 0 0 
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Outros T/ano 28699,226 138566,279 0 0 
Minerais  0 0 0 0 
Cimento T/ano 0 0 0 0 
Fósforo T/ano 0 0 0 0 
Potássio T/ano 880286,188 100146 57034,196 0 
Nitrogênio T/ano 439903,954 81559,508 0 1152584,491 
Outros T/ano 182017,062 975,66 0 15989,401 
Alimentos e Prod. Agrícolas T/ano 486934,015 363886,784 871794,847 1581137,07 
Pecuária (carne, peixe) T/ano 0 16098,881 10465,788 7029,863 
Plástico e Borracha T/ano 3456,109 28181,311 16520,318 178917,023 
Produtos Químicos T/ano 1442066,884 140223,371 225436,047 2449938,517 
Materiais Finalizados  0 0 0 0 
Madeira T/ano 0 0 0 141096,897 
Papel T/ano 22210,621 11046,907 118608,872 156701,784 
Outros T/ano 862257,056 989288,53 1049823,393 10731826,09 
Máquinas e Equipamentos T/ano 135102,308 171760,065 69721,948 327312,811 
Serviços Importados $US 8.522.255.446 8.699.058.186 12.535.119.314 63.421.822.388 
SI2 $US 2,02E+09 2,06E+09 2,97E+09 1,50E+10 
Exportados      
Alimentos e Prod. Agrícolas T/ano 3163075,697 250331,147 0 19585979,37 
Pecuária (carne, peixe) T/ano 271771,43 8595,767 16276,513 469812,028 
Materiais Finalizados  0 0 0 0 
Madeira T/ano 1034816,8 2791,446 0 0 
Papel T/ano 0 0 8548,255 556228,218 
Outros T/ano 1440654,796 55987,816 623763,303 8474990,647 
Combustíveis  0 0 0 0 
Gás Natural m³/ano 0 0 0 0 
Derivados do Petróleo L/ano 0 292151112,9 28059155312 8042831015 
Carvão  T/ano 0 1102,47 0 0 
Metais  0 0 0 0 
Bauxita T/ano 114626,661 0 0 0 
Alumínio T/ano 0 0 35684,61 225124,738 
Minério de Ferro T/ano 143203784,2 43017088,34 0 0 
Aço T/ano 4819881,138 2802964,086 1318020,585 1092448,814 
Minério de Cobre T/ano 0 0 0 0 
Ouro T/ano 23,301 0 0 0 
Outros T/ano 456761,323 376471,92 0,642 18626,664 
Minerais  0 0 0 0 
Cimento T/ano 0 465 0 0 
Fósforo T/ano 0 0 0 0 
Potássio T/ano 0 0 0 0 
Nitrogênio T/ano 0 0 0 0 
Outros T/ano 659331,617 1437964,693 31574,951 97278,309 
Produtos Químicos T/ano 271142,971 2163851,592 144573,856 1773152,901 
Máquinas e Equipamentos T/ano 189480,316 282,249 264895,36 1492545,28 
Plástico e Borracha T/ano 0 1204,469 69623,737 228050,478 
Serviços Exportados $US 18.355.152.652 6.871.954.867 14.315.694.020 51.734.202.981 
Econômico e Social      
PIB R$  2,41E+11 6,03E+10 2,97E+11 9,03E+11 
População  20033665 3487199 16010429 41384039 
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ANEXO B – Contabilidade Ambiental do Estado de São Paulo 
 

Cod       Item Energia  UEV Emergia EmDólares
      (sej/unit) *  (sej)  (US$)
       
Recursos Renováveis      
1 Energia Solar 1,40E+21J 1 1,40E+21 8,35E+08
2 Energia Química da Chuva 1,44E+18J 30500 4,39E+22 2,61E+10
3 Energia Potencial Chuva 3,55E+17J 47000 1,67E+22 9,92E+09
4 Energia do Vento 1,01E+19J 2450 2,48E+22 1,48E+10
5 Ondas 4,81E+17J 51000 2,45E+22 1,46E+10
6 Maré 3,02E+17J 73900 2,23E+22 1,33E+10
7 Calor da Terra 4,64E+17J 58000 2,69E+22 1,60E+10
       
Transformações Internas      
8 Hidroeletricidade 2,26E+17J 3,36E+05 7,60E+22 4,52E+10
9 Produção Agrícola 8,46E+16J 3,36E+05 2,84E+22 1,69E+10
10 Pecuária 1,60E+16J 3,36E+06 5,39E+22 3,20E+10
11 Pesca 2,81E+14J 8,40E+06 2,36E+21 1,40E+09
12 Produção de Lenha 1,17E+15J 3,45E+04 4,05E+19 2,41E+07
13 Extração Florestal 3,43E+14J 3,80E+04 1,30E+19 7,74E+06
       
Não Renováveis      
14 Gás Natural 1,22E+16J 6,80E+04 8,27E+20 4,92E+08
15 Petróleo 1,10E+18J 1,30E+05 1,43E+23 8,49E+10
16 Carvão 1,61E+15J 6,69E+04 1,07E+20 6,38E+07
17 Minerais 2,35E+13g 2,15E+09 5,06E+22 3,01E+10
18 Metais 1,19E+13g 1,02E+10 1,21E+23 7,21E+10
19 Perda do Solo 3,52E+13g 1,68E+09 5,91E+22 3,51E+10
       
Importados      
21 Combustível 5,94E+17J 1,23E+05 7,34E+22 4,36E+10
22 Metais 1,99E+11g 4,60E+09 9,17E+20 5,45E+08
23 Minerais 1,17E+12g 7,65E+09 8,93E+21 5,31E+09
24 Produtos agrícolas 1,85E+16J 3,36E+05 6,23E+21 3,70E+09
25 Produtos Pecuários 3,24E+13J 3,36E+06 1,09E+20 6,46E+07
26 Plástico e Borracha 5,37E+15J 1,11E+05 5,95E+20 3,54E+08
27 Químicos 2,45E+12g 1,48E+10 3,63E+22 2,15E+10
28 Materiais Finalizados 1,10E+13g 5,76E+09 6,35E+22 3,77E+10
29 Máquinas e Equipamentos 3,27E+11g 6,70E+09 2,19E+21 1,30E+09
30 Serviços Importados 6,34E+10$ 2,60E+12 1,65E+23 9,80E+10
       
Exportados      
32 Produtos Agrícolas 2,30E+17J 3,36E+05 7,71E+22 4,58E+10
33 Produtos Pecuários 2,16E+15J 3,36E+06 7,27E+21 4,32E+09
34 Materiais Finalizados 9,03E+12g 5,72E+09 5,16E+22 3,07E+10
35 Combustível 3,84E+17J 1,11E+05 4,26E+22 2,53E+10
36 Metais 1,34E+12g 5,51E+09 7,36E+21 4,38E+09
37 Minerais 9,73E+10g 1,00E+09 9,73E+19 5,78E+07
38 Químicos 1,77E+12g 1,48E+10 2,62E+22 1,56E+10
39 Máquinas e Equipamentos 1,49E+12g 6,70E+09 1,00E+22 5,94E+09
40 Plástico e Borracha 6,84E+15J 1,11E+05 7,59E+20 4,51E+08
41 Serviços Exportados 5,17E+10$ 1,68E+12 8,71E+22 5,17E+10
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ANEXO C – Cálculos do Estado de São Paulo 
 
Recursos Renováveis  REFERÊNCIA:

1 Energia Solar  
 Plataforma Continental 5,72E+10 m^2 profundidade de 200 m Odum, 1996 
 Área Terrestre 2,48E+11 m^2    
 Insolação 1,57E+02 Kcal/cm^2/ano  
   Albedo  = 

0,30 
(% given as decimal)  

        Energia(J)  = (plataforma 
continental)*(insolação)*(1-albedo) 

 

                 = (____m^2)*(____Cal/cm^2/y)*(E+04c
m^2/m^2)* 

 

  (1-
albedo)*(4186J/kcal)

 

                 = 1,40E+21 J/ano  
 UEV = 1 sej/J  Definição 

2 Energia Química da 
Chuva 

 

 Área Terrestre 2,48E+11 m^2  
 Plataforma Continental 5,72E+10 m^2 profundidade de 200 m 
   Chuva (terra)  = 1,30 m/ano   Odum, 1996 
 Chuva (plataforma)  = 0,59 m/ano (45% da chuva 

total) 
 

   Taxa de Evaporação= 1,04 m/ano (80% da chuva 
total) 

  

 Energia (terra) (J)=  (área)(Evaporação)(Número de 
Gibbs) 

 

                  =  
(____m^2)*(____m)*(1000kg/m^3)*(4
.94E3J/kg) 

 

                  = 1,28E+18 J/ano  
 Energia (plataforma) (J)=  (área da plataforma)(precipitação)(Número de Gibbs) 
                  = 1,65E+17 J/ano  
 Total Energia (J)  = 1,44E+18 J/ano  
 UEV = 3,05E+04 sej/J  [Odum, 2000, 

Folio #1] 
3 Energia Potencial  Chuva  
 Área Terrestre 2,48E+11 m^2   
   Chuva(terra)  = 1,30 m   
 Altitude Média 561,67 m   
  Taxa de Escoamento  = 0,20 %   
        Energia(J)  = (área)(Chuva(terra))(% taxa de escoamento)(Altitude 

Média)(gravidade) 
                 = (____m^2)*(____m)*(____%)*(1000kg/m^3)*(___m)*(9.8m

/s^2) 
                 = 3,55E+17 J/ano  
 UEV = 4,70E+04 sej/J  [Odum, 2000, 

Folio #1] 
4 Energia do Vento  
 Área Terrestre 2,48E+11 m^2  
 Densidade do Ar 1,30E+00 kg/m^

3   
 

 Velocidade Média Anual 6,00E+00 mps  
 Vento Geotrópico = 1,00E+01 mps   
 Drag Coeff. = 1,00E-03  
 Energia (J) = (area)(densidade do ar)(drag coefficient)(velocidade^3) 
 = (_____m^2)(1.3 kg/m^3)(1.00 E-3)(______mps)(3.14 E7 

s/ano) 
        Energia(J) = 1,01E+19 J/ano  
 UEV = 2,45E+03 sej/J  [Odum, 2000, 

Folio #1] 
5 Ondas    
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 Litoral 6,22E+05 m  Odum, 1996 
 Altura das Ondas 2,10E+00 m  Odum, 1996 
        Energia(J) =  (litoral)(1/8)(densidade)(gravidade)(altura das 

ondas^2)(velocidade) 
 = (__m)(1/8)(1.025E3kg/m3)(9.8 

m/sec2)(__m)^2(__m/sec)(3.14E7s/ano) 
        Energia(J) = 4,81E+17 J/ano  
 UEV = 5,10E+04 sej/J  [Odum, 2000, 

Folio #1] 
6 Maré  
 Plataforma Continental 5,72E+10 m^2   
 Média da Maré 1,20 m   Odum, 1996 
 Densidade 1,03E+03 kg/m^

3   
 

   Marés/ano  = 7,30E+02 (estimado 2 marés/dia em 365 dias) 
        Energia(J) = (plataforma continental)(0.5)(marés/ano)(média da 

maré)^2 
  (densidade da água do 

mar)(gravidade) 
 

                  = (____m^2)*(0.5)*(____/ano)*(____m)^2*(_____kg/m^3) 
  *(9.8m/s^2)  
                  = 3,02E+17 J/ano  
 UEV = 7,39E+04 sej/J  [Odum, 2000, 

Folio #1] 
7 Calor da Terra     
 Área Terrestre 2,48E+11 m^2   
 Fluxo de Calor  = 1,87E+06 J/m^2    Sahel Project 
 Energia (J) = (área)(fluxo de calor)   
 Energia (J)  = (____m2)(1.00E6 

J/m2) 
 

 = 4,64E+17 J/ano  
 UEV = 5,80E+04 sej/J  [Odum, 2000, 

Folio #2] 
Transformações Internas  

8 Hidroeletricidade  
 Kilowatt Hrs/ano = 6,28E+10 KWh/ano (assume 

80% load) 
 Eletrobrás 

 Energia (J) = (Energia Produção)(Energia content)  
        Energia (J) = (____KWh/ano)*(3.6 E6 J/KWh)  
                  = 2,26E+17 J/ano  
 UEV = 3,36E+05 sej/J  [Odum, 1996, 

Accounting] 
9 Produção Agrícola  
   Produção  = 6,31E+06 t   IBGE 
 Energia (J) = (Produção Total)(Energia contida)  
        Energia (J) =  (____ MT)*(1E06 g/MT)*(80%)*(4.0 kcal/g)*(4186 J/kcal) 
                  = 8,46E+16 J/ano  
 UEV = 3,36E+05 sej/J  [Brown, 1996, 

105-130] 
10 Pecuária  

 Produção Pecuária  = 3,83E+06 t   IBGE 
 Energia (J) = (Produção Total)(Energia contida)  
        Energia(J) =  (____ MT)*(1E+06 g/MT)*(20%)*(5.0 KCal/g)*(4186 

J/KCal) 
                  = 1,60E+16 J/ano  
 UEV = 3,36E+06 sej/J  [Brown, 1996, 

105-130] 
11 Pesca  

   Pescados  = 6,71E+04 t (80% umidade)  IBAMA 
 Energia (J) = (Produção Total)(Energia contida)  
        Energia (J) =  (____ MT)*(1E+06 g/MT)*(5.0 KCal/g)*(20%)*(4186 

J/KCal) 
                  = 2,81E+14 J/ano  
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 UEV = 8,40E+06 sej/J  [Brown, 1996, 
105-130] 

12 Produção de Lenha  IBGE 
   Produção de Lenha  = 1,95E+05 m^3   
 Energia (J) = (Produção Total)(Energia contida)  
        Energia (J) =  (____ m^3)(0.5E6g/m^3)(3.6 kcal/g)(80%)(4186 J/kcal) 
                  = 1,17E+15 J/ano   
 UEV = 3,45E+04 sej/J   Brown,2000 

13 Extração Florestal  
   Extração  = 5,68E+04 m^3   IBGE 
 Energia (J) = (Produção Total)(Energia contida)  
        Energia (J) =  (____ m^3)(0.5E+06 g/m^3)(80%)(3.6 kcal/g)(4186 J/kcal) 
                  = 3,43E+14 J/ano  
 UEV = 3,80E+04 sej/J   Brown,2000 

Não Renováveis  
14 Gás Natural  

   Consumo  = 3,24E+08 m^3/a
no 

  ANP 

 Energia (J) = (____ m^3/ano)(Energia content)  
        Energia (J) = (____n^3/ano)*(8966 kcal/n^3)*(4186 

J/kcal) 
 

                  = 1,22E+16 J/ano  
 UEV = 6,80E+04 sej/J  [Romitelli, 2000, 

53-69] 
15 Petróleo   

 Consumo  = 1,80E+08 barrel
s 

 ANP 

 Energia (J) = (____ barrel/ano)(Energia content)  
        Energia (J) = (____ barrel/ano)*(6.1E9 

Joules/barrel) 
 

                  = 1,10E+18 J/ano  
 UEV = 1,30E+05 sej/J  [Odum, 1996, 

Accounting] 
16 Carvão   DNPM 

 Consumo  = 
55.395,82 

t/ano   

 Energia (J) = (____ MT/ano)(Energia content)  
        Energia (J) = (____ 

MT/ano)*(2.9E+10 
J/Mt) 

 

                  = 1,61E+15 J/ano  
 UEV = 6,69E+04 sej/J  [Odum, 1996, 

Accounting] 
17 Minerais   DNPM 

  Consumo UEV  
 Adubo = 2,70E+06 t/ano 1,12E+06 sej/g Bastiononi et al. 

2005 
 Fósforo = 

552.385,07 
t/ano 2,99E+10 sej/g 

 Potássio = 
61.099,58 

t/ano 2,92E+09 sej/g 

 Nitrogênio = 2,02E+07 t/ano 1,68E+09 sej/g [Odum, 1996, 
Accounting] 

 Consumo Total = 2,35E+07 t/ano 2,15E+09 sej/g DNPM 
        Massa (g) =  (____E6 

MT/ano)*(1E6 g/MT) 
 

                  = 2,35E+13 g/ano  
 UEV (calculado) = 2,15E+09 sej/g  

18 Metais  UEV  
 Aluminium = 2,43E+06 t/ano 5,41E+09 sej/g [Odum, 1996, 

Accounting] 
 Minério de Ferro 8,90E+06 t/ano 1,20E+10 sej/g Cohen,2006 
 Cobre 4,12E+03 t/ano 9,80E+10 sej/g Cohen,2006 
 Ouro 2,95E-01 t/ano 5,40E+11 sej/g Cohen,2006 
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 Outros 5,35E+05 t/ano 1,68E+09 sej/g [Odum, 1996, 
Accounting] 

 Consumo = 1,19E+07 t/ano 1,02E+10 sej/g DNPM 
        Massa (g) = (____E5 MT)*(1E6 

g/MT) 
 

                  = 1,19E+13 g/ano  
 UEV (calculado) = 1,02E+10 sej/g  

19 Perda do Solo  EMBRAPA 
 Área Plantada 1,95E+10 m2  IBGE 
 Perda do Solo = 1,80E+03 g/m2/ano  EMBRAPA 
 Matéria Orgânica Contida 

(%) = 
7 %  

        Energia (J) = (__ g/m2/ano)*( __ m2)*(% organic)*(5.4 Kcal/g)(4186 
J/Kcal) 

                  = 5,56E+16 J/ano  
 Massa (g) = 3,52E+13 g/ano  
 UEV Solo= 1,68E+09 sej/g  [Odum, 1996, 

Accounting] 
 UEV soma= 3,00E+05 sej/J  [Brown, 2001, 

folio #3] 
Importados  

21 Combustível  
 Natural gás = 0,00E+00 m3/an

o 
 

 Energia (J) = (____ m3/ano)*(8966 kcal/m3)*(4186 
J/kcal) 

 

 Derivados do Petróleo = 1,12E+10 L/ano  MDIC 
        Energia (J) = (____ L/ano)*(1.14E4kcal/L)*(4186 

J/kcal) 
 

 Coal = 2,13E+06 t/ano  
        Energia (J) = (_ t/ano)*(2.9E10 J/t) UEV  
 Natural gás = 0,00E+00 J/ano 6,80E+04 sej/J Brown and 

Arding, 1991 
 Derivados do Petróleo = 5,33E+17 J/ano 1,30E+05 sej/J [Odum, 1996, 

accounting] 
 Coal = 6,18E+16 J/ano 6,69E+04 sej/J [Odum, 1996, 

accounting] 
                  = 5,94E+17 J/ano  
 UEV = 1,23E+05 sej/J  

22 Metais UEV  
 Alumínio ou (Bauxita) = 0,00E+00 t/ano 5,41E+09 sej/g Cohen,2006 
 Alumínio = 7,39E+04 t/ano 5,41E+09 sej/g Cohen,2006 
 Minério de Ferro = 0,00E+00 t/ano 1,20E+10 sej/g Cohen,2006 
 Aço = 1,25E+05 t/ano 4,13E+09 sej/g [Brown, 2000, 

141-154] 
 Minério de Cobre = 0,00E+00 t/ano 9,80E+10 sej/g Cohen,2006 
 Ouro = 0,00E+00 t/ano 5,04E+11 sej/g Cohen,2006 
 Outros = 0,00E+00 t/ano 1,68E+09 sej/g [Odum, 1996, 

Accounting] 
   Importados  = 1,99E+05 t/ano 4,60E+09 sej/g MDIC 
        Massa (g) = (____ t/ano)*(1E6 

g/t) 
 

                  = 1,99E+11 g/ano  
 UEV (calculado) = 4,60E+09 sej/g  

23 Minerais  UEV  [Odum, 1996, 
Accounting] 

 Cimento = 0,00E+00 t/ano 1,97E+09 sej/g [Brown, 2000, 
141-154] 

 Fósforo = 0,00E+00 t/ano 2,99E+10 sej/g 
 Potássio = 0,00E+00 t/ano 2,92E+09 sej/g 
 Nitrogênio = 1,15E+06 t/ano 7,73E+09 sej/g 
 Outros = 1,60E+04 t/ano 1,68E+09 sej/g [Odum, 1996, 

Accounting] 
   Importados  = 1,17E+06 t/ano 7,65E+09 sej/g MDIC 
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        Massa (g) = (____ MT/ano)*(1E6 
g/MT) 

 

                  = 1,17E+12 g/ano  
 UEV (calculado) = 7,65E+09 sej/g  

24 Produtos agrícolas  
   Importados  = 1,58E+06 t/ano   MDIC 
        Energia (J) = (____ t/ano)*(1E6g/t)*(3.5 Kcal/g)*(4186 J/Kcal)*(80%) 
                  = 1,85E+16 J/ano  
 UEV = 3,36E+05 sej/J  [Brown, 1996, 

105-130] 
25 Produtos Pecuários  

   Importados  = 7,03E+03 t/ano   MDIC 
        Energia (J) = (____ t/ano)*(1E6 g/t)*(5 Kcal/g)*(4186 J/Kcal)*(0.22 

protein) 
FAOSTAT, 2000 

                  = 3,24E+13 J/ano  
 UEV = 3,36E+06 sej/J  [Brown, 1996, 

105-130] 
26 Plástico e Borracha  

   Importados  = 1,79E+05 t/ano   MDIC 
        Energia (J) = (____ t/ano)*(1000 

Kg/t)*(30.0E6J/kg) 
 

                  = 5,37E+15  
 UEV = 1,11E+05 sej/J  [Odum, 1996, 

accounting] 
27 Químicos  

   Importados = 2,45E+06 MT/an
o  

 MDIC 

        Massa (g) = (____ t/ 
yr)*(1E6g/t) 

 

                  = 2,45E+12 g/ano  
 UEV = 1,48E+10 sej/g * as pesticides  Brown and 

Arding, 1991 
28 Materiais Finalizados UEV  

 Madeira = 1,41E+05 t/ano 8,80E+08 sej/g [Brown, 2000, 
141-154] 

 Papel = 1,57E+05 t/ano 3,69E+09 sej/g [Luchi, 2000, 303-
316] 

 Outros = 1,07E+07 t/ano 5,85E+09 sej/g (*como PVC) [Brown, 2000, 
141-154] 

   Importados  = 1,10E+07 t/ano 5,76E+09 sej/g 
        Energia (J) = (____ t/ano)*(1E6g/t)  
                  = 1,10E+13 g/ano  
 UEV (calculado)= 5,76E+09 sej/g  

29 Máquinas e 
Equipamentos 

  

 Importados  = 3,27E+05 t/ano   MDIC 
   Massa (g) =  (____ E4 

t/ano)*(1E6g/t) 
 

                  = 3,27E+11 g/ano  
 UEV = 6,70E+09 sej/g  [Brown, 2001, 

folio #3] 
30 Serviços Importados  

 Valor em Dólares 6,34E+10 $US   MDIC 
 World Emergy/$ Ratio = 2,60E+12 sej/$   Sahel Project 

31 Turismo    
 Valor em Dólares 1,50E+10 $US   
   

Exportados  
32 Produtos Agrícolas   

   Exportados: 1,96E+07 t/ano   MDIC 
        Energia (J) =  (____ t)*(1E+06 g/t)*(80%)*(3.5 

Cal/g)*(4186 J/Cal) 
 

                  = 2,30E+17 J/ano  
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 UEV = 3,36E+05 sej/J  [Brown, 1996, 
105-130] 

33 Produtos Pecuários  
   Exportados  = 4,70E+05 t/ano   MDIC 
        Energia (J) = (____ t)(1E+06 g/t)(5 Cal/g)(4187 

J/Cal)(.22 prot) 
 

                  = 2,16E+15 J/ano  
 UEV = 3,36E+06 sej/J  [Brown, 1996, 

105-130] 
34 Materiais Finalizados UEV  

 Madeira = 0,00E+00 t/ano 8,80E+08 sej/g [Brown, 2000, 
141-154] 

 Papel = 5,56E+05 t/ano 3,69E+09 sej/g [Luchi, 2000, 303-
316] 

 Outros = 8,47E+06 t/ano 5,85E+09 sej/g (*como PVC) [Brown, 2000, 
141-154] 

   Exportados  = 9,03E+06 t/ano 5,72E+09 sej/g MDIC 
        Energia (J) =  (____ t)(1.0E+06 

g/t) 
 

                  = 9,03E+12 g/ano  MDIC 
 UEV (calculado) = 5,72E+09 sej/g  

35 Combustível  
 Gás Natural = 0,00E+00 m3/an

o 
 MDIC 

 Energia (J) = (____ m3/ano)*(8966 kcal/m3)*(4186 
J/kcal) 

 

 Derivados do Petróleo = 8,04E+09 L/ano  
        Energia (J) = (____ L/ano)*(1.14E4kcal/L)*(4186 

J/kcal) 
 MDIC 

 Coal = 0,00E+00 MT/an
o 

 

        Energia (J) = (_ t/ano)*(2.9E10 J/t) UEV  
 Gás Natural = 0,00E+00 J/ano 5,88E+04 sej/J [Romitelli, 2000, 

53-69] 
 Derivados do Petróleo = 3,84E+17 J/ano 1,11E+05 sej/J [Odum, 1996, 

Accounting] 
 Carvão = 0,00E+00 J/ano 6,69E+04 sej/J [Odum, 1996, 

Accounting] 
                  = 3,84E+17 J/ano  
 UEV = 1,11E+05 sej/J  

36 Metais UEV  
 Alumínio ou (Bauxita) = 0,00E+00 t/ano 1,43E+09 sej/g [Odum, 1996, 

Accounting] 
 Alumínio = 2,25E+05 t/ano 1,25E+10 sej/g [Brown, 2000, 

141-154] 
 Minério de Ferro = 0,00E+00 t/ano 1,44E+09 sej/g [Odum, 1996, 

Accounting] 
 Aço = 1,09E+06 t/ano 4,13E+09 sej/g [Brown, 2000, 

141-154] 
 Minério de Cobre = 0,00E+00 t/ano 1,66E+11 sej/g [Odum, 1996, 

Accounting] 
 Ouro = 0,00E+00 t/ano 4,22E+08 sej/g [Odum, 1991, 

114] 
 Outros = 1,86E+04 t/ano 1,68E+09 sej/g [Odum, 1996, 

Accounting] 
   Exportados  = 1,34E+06 t/ano 5,51E+09 sej/g MDIC 
   Massa (g) = (____ t)*(1E6 

g/t) 
 

                  = 1,34E+12 g/ano  
 UEV (calculado)= 5,51E+09 sej/g  

37 Minerais  UEV  [Odum, 1996, 
Accounting] 

 Cimento = 0,00E+00 t/ano 1,97E+09 sej/g [Brown, 2000, 
141-154] 

 Fósforo = 0,00E+00 t/ano 2,99E+10 sej/g 
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 Potássio = 0,00E+00 t/ano 2,92E+09 sej/g 
 Nitrogênio = 0,00E+00 t/ano 7,73E+09 sej/g 
 Outros = 9,73E+04 t/ano 1,68E+09 sej/g [Odum, 1996, 

Accounting] 
   Exportados        = 9,73E+04 t/ano 1,68E+09 sej/g MDIC 
   Massa (g) =  (____ t)(1.0E+06 

g/t) 
 

                  = 9,73E+10 g/ano  
 UEV (calculado)= 1,68E+09 sej/g  

38 Químicos  
   Exportados  = 1,77E+06 t/ano   MDIC 
   Massa (g) = (____ t)*(1E6 

g/t) 
 

                  = 1,77E+12 g/ano  
 UEV = 1,48E+10 sej/g * as pesticides  Brown and 

Arding, 1991 
39 Máquinas e 

Equipamentos 
  

 Exportados  = 1,49E+06 t/ano   MDIC 
   Massa (g) =  (____ 

t/ano)*(1E6g/t) 
 

                  = 1,49E+12 g/ano  
 UEV = 6,70E+09 sej/g  [Brown, 2001, 

folio #3] 
40 Plástico e Borracha  

   Exportados  = 2,28E+05 t/ano   MDIC 
        Energia (J) = (____ t/ano)*(1000 

Kg/t)*(30.0E6J/kg) 
 

                  = 6,84E+15  
 UEV = 1,11E+05 sej/J  [Odum, 1996, 

accounting] 
41 Serviços Exportados  

 Valor em Dólares 5,17E+10 $US    MDIC 
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ANEXO D – Resumo dos Fluxos do Estado de São Paulo 
 

    Emergia Dólares 
Variável       Item sej/ano E23 E10 
   
   R Recursos Renováveis 1,10  
    
   N Não Renováveis 3,77  
    

N0 Recursos Rurais 0,62  
    

N1 Uso Concentrado 3,16  
    

N2 Exportados sem uso 0,50  

Ftotal Importados 3,57  

F1 Combustíveis e Minerais 0,83  
    
G Bens Importados 1,09  
    
I  Dólares pagos para Importação  6,34 
    

P2I 
Emergia de serviços e bens 
importados 1,65  

    
      E Dólares recebidos pela exportação  5,17 
    

    PE 
Valor em emergia de bens e 
serviços exportados 3,10  

    
     X PIB  50,2 
    
    P1 Relação - Emergia do Estados/$  1,68E+12  
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Anexo E - Índicadores em Emergia do Estado de São Paulo 
    
Item Indicador Expressão Quantidade 

        
1 Fluxo de Emergia Renovável R 1,10E+23
2 Fluxo em Emergia dos recursos    
 Não renováveis N 3,77E+23
3 Fluxo de Emergia Importada F+G+P2I 3,57E+23
4 Fluxo de Emergia Total R+N+F+G+P2I 8,44E+23
5 Emergia Total Usada, U N0+N1+R+F+G+P2I 8,44E+23
6 Emergia Total Exportada PE 3,10E+23
7 Fração de Emergia derivada   
 de fontes internas (NO+N1+R)/U 0,58
8 Importados menos Exportados (F+G+P2I)-(PE) 4,69E+22
9 Exportados / Importados (PE)/(F+G+P2I)                         0,87 
10 Fração Usada   
 De recursos renováveis R/U 0,13
11 Fração de recursos econômicos (F+G+P2I)/U 0,42
12 Fração de serviços importados P2I/U 0,20
13 Fração dos recursos gratuitos (R+N0)/U 0,20
14 Razão dos concentrados rurais (F+G+P2I+N1)/(R+N0) 3,93
15 Uso por unidade de área, (Empower Density) U/(area ha) 3,40E+16
16 Uso por pessoa U/population 2,04E+16
17 Capaciade de Carga dos renováveis População 4,14E+07
 No padrão de vida  (R/U) (população) 5,39E+06
18 Capacidade de Carga   
 no mesmo padrão dos países desenvolvidos 8(R/U)(população) 4,31E+07
19 Razão da emergia pelo PIB   
      emergia/dolar P1=U/PIB 1,68E+12
20 Combustível usado por pessoa combustível/população 3,47E+15
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ANEXO F ‐ Programa SWERA ‐ Mapa com os valores de energia solar para cada Unidade da 
Federação. 
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ANEXO G ‐ Altitudes Médias ‐ Dados fornecidos diretamente pela equipe responsável 
pelo Brasil em Relevo da Embrapa. 

 
NOME_UF  Média Altimétrica (metros) 

Amazonas  102,39 

Amapá   133,03 

Sergipe  159,83 

Rio Grande do Norte  171,28 

Maranhão  190,99 

Pará  196,41 

Rondônia   206,57 

Alagoas   209,70 

Roraima  238,02 

Acre  242,61 

Rio Grande do Sul   285,09 

Ceará   292,71 

Tocantins  304,84 

Espírito Santo   313,61 

Mato Grosso do Sul  324,58 

Mato Grosso   336,00 

Rio de Janeiro  348,55 

Piauí  350,89 

Paraíba  391,13 

Pernambuco  479,81 

Bahia   527,17 

São Paulo  561,67 

Goiás   630,15 

Paraná  638,03 

Santa Catarina   679,97 

Minas Gerais  734,43 

Distrito Federal   1033,74 

     

* Dados fornecidos pela EMBRAPA.    
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ANEXO H ‐ Energia Hidrelétrica e Carvão Mineral – Parte Planilha obtida do site da 
ELETROBRÁS. 

 
 
PRODUÇÃO DE ENERGIA         

ESTADO 

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 103 m3 
(a) 

  PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL 
106 m3 (a) 

  PRODUÇÃO DE CARVÃO 
MINERAL 103 t 

  

2006 2007 % 07/06   2006 2007 % 07/06   2006 2007 % 07/06   

     BRASIL  100.241 101.755 1,5%  17.706 18.152 2,5%  5.881 5.965 1,4%  

   NORTE 2.077 1.952 -6,0%  3.376 3.456 2,4%  0 0 -  

Rondônia   - -   - 

Acre   - -   - 

Amazonas 2.077 1.952 -6,0% 3.376 3.456 2,4%   - 

Roraima   - -   - 

Para   - -   - 

Amapá   - -   - 

Tocantins    - -   - 

   NORDESTE 9.717 9.628 -0,9%  4.806 5.257 9,4%  0 0 -  

Maranhão   - -   - 

Piauí   - -   - 

Ceara 605 599 -1,1% 99 78 -21,5%   - 

Rio G .do Norte 3.842 3.628 -5,6% 1.181 1.079 -8,6%   - 

Paraíba   - -   - 

Pernambuco   - -   - 

Alagoas 492 481 -2,4% 1.023 906 -11,4%   - 

Sergipe 2.281 2.431 6,6% 609 547 -10,2%   - 

Bahia 2.497 2.490 -0,3% 1.894 2.646 39,7%   - 

   SUDESTE 87.911 89.638 2,0%  9.484 9.315 -1,8%  0 0 -  

Minas Gerais   - -   - 

Espírito Santo 3.635 6.703 84,4% 910 965 6,1%   - 

Rio de Janeiro 84.204 82.820 -1,6% 8.218 8.025 -2,3%   - 

São Paulo 73 115 58,4% 357 324 -9,2%   - 

   SUL 536 538 0,3%  39 124 219,1%  5.881 5.965 1,4%  

Paraná 536 538 0,3% 39 124 219,1% 79 82 3,8% 

Santa Catarina   - - 2.605 2.745 5,4% 

Rio G. do Sul   - - 3.197 3.138 -1,8% 

   CENTRO OESTE  0 -   0 -  0 0 -  

Mato G. do Sul   - -   - 

Mato Grosso   - -   - 

Goiás   - -   - 

Distrito Federal     -    -      -  

(a) O Paraná inclui óleo de xisto e gás de xisto        

(b) Inclui geração de autoprodutores         
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ANEXO I ‐ Produção Agrícola ‐ Somatório da Produção Agrícola de cada Unidade da 
Federação e Quantidade de Área utilizada na plantação. Dados Estatísticos do IBGE para 

2007. Estado de São Paulo 
 
 

Tabela 1.3.4 - Área plantada, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e  

valor da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas - São Paulo - 2007 
 

 

 Principais produtos 
Área 

plantada 
(ha) 

Área 
colhida 

(ha) 

Quantidade 
produzida

(t) 

Rendimento 
médio 
(kg/ha) 

Valor 
(1 000 R$) 

Algodão herbáceo  (em caroço)                     36 080  36 080  104 910  2 907  91 547

Amendoim  (em casca)                              73 520  73 520  177 520  2 414  132 040

Arroz  (em casca)                                 24 600  24 600   70 500  2 865  34 287

Feijão  (em grão)                                 192 750  192 750  314 776  1 633  383 916

Mamona  (baga)                                    1 910  1 910  3 010  1 575  2 127

Milho  (em grão)                                  957 610  957 610 3 921 701  4 095  931 487

Soja  (em grão)                                   525 300  525 300 1 424 894  2 712  569 182

Sorgo granífero  (em grão)                        68 600  68 600  166 400  2 425  32 161

Trigo  (em grão)                                  44 070  44 070  98 717  2 240  32 090

Triticale  (em grão)  24 900  24 900  65 495  2 630  17 303
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ANEXO J ‐ Produção Pecuária ‐ Cálculo da quantidade em toneladas da Pecuária. 
IBGE – Estado de São Paulo 

 
 

       
        

Categorias 
Quantidade (cabeças) Variação anual 

2006 2007 (2007/2006) (%) 

Grande porte  13 415 333  12 339 490  (-)   8,0

Bovino  12 790 383  11 790 564  (-)   7,8

Bubalino   71 358   67 229  (-)   5,8

Eqüino   472 835   421 654  (-)   10,8

Asinino   6 338   5 683  (-)   10,3

Muar   74 419   54 360  (-)   27,0

Médio porte  2 181 794  2 209 213    1,3

Suíno  1 727 955  1 724 228  (-)   0,2

Caprino   75 772   69 554  (-)   8,2

Ovino   378 067   415 431    9,9

Pequeno porte  182 882 208  211 291 921    15,5

Galos, frangas, frangos e pintos  139 804 295  168 911 053    20,8

Galinhas  40 343 976  39 691 881  (-)   1,6

Codornas  2 673 836  2 643 825  (-)   1,1

Coelhos   60 101   45 162  (-)   24,9
     
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 
Agropecuária, Pesquisa da Pecuária Municipal 2006-2007.       
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ANEXO K ‐ Produção Pesqueira ‐ Fornecido pelo IBAMA para o ano de 2007. 
Apresenta‐se somente uma tabela resumida do Anuário Pesqueiro do Brasil. 
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ANEXO L ‐ Madeira para Lenha ‐ Dados fornecidos pelos dados estatísticos por 

estado do IBGE para o ano de 2007.  
Tabela 4 - Quantidade e valor dos produtos da silvicultura, por produto, 

segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2007 

         

        (continua)

Grandes Regiões 
e 

Unidades da Federação 

Madeiras 

Carvão vegetal Lenha 
Madeira em tora 

Para papel e celulose Para outras finalidades 

Quantidade 
(t) 

Valor 
(1 000 R$) 

Quantidade
(m³) 

Valor 
(1 000 R$) 

Quantidade
(m³) 

Valor 
(1 000 R$) 

Quantidade 
(m³) 

Valor 
(1 000 R$) 

Brasil 3 806 044 1 585 241 39 089 275 1 112 621 60 964 307 2 836 487 44 167 434 2 644 276

Norte                      -                            -  80 000  1 040 1 620 645  90 118 2 405 964  117 902

Rondônia                      -                            -                      -                            -                      -                            -                      -                            -

Acre                      -                            -                      -                            -                      -                            -                      -                            -

Amazonas                      -                            -                      -                            -                      -                            -                      -                            -

Roraima                      -                            -                      -                            -                      -                            -                      -                            -

Pará                      -                      -  80 000  1 040 1 481 504  84 594  715 843  56 888

Amapá                      -                            -                      -                            -  139 141  5 524 1 690 121  61 013

Tocantins                      -                            -                      -                            -                      -                            -                      -                            -

Nordeste  542 204  151 504 1 083 340  16 153 12 929 915  708 425  440 709  25 106

Maranhão  378 826  111 807  4 889   46  25 467   306  25 008  1 251

Piauí                      -                            -                      -                            -                      -                            -                      -                            -

Ceará  1 908   725                      -                      -                      -                      -  60 757  1 825

Rio Grande do Norte   56   25  42 295   451                      -                            -                      -                            -

Paraíba                      -                            -                      -                            -                      -                            -                      -                            -

Pernambuco                      -                            -                      -                            -                      -                            -                      -                            -

Alagoas                      -                            -   80   1                      -                            -   51   12

Sergipe   20   16  73 672  1 287                      -                            -                      -                            -

Bahia  161 394  38 931  962 404  14 367 12 904 448  708 119  354 893  22 018

Sudeste 3 076 037 1 354 453 11 468 660  345 407 28 398 751 1 207 547 10 900 869  476 600

Minas Gerais 2 886 417 1 238 307 3 326 732  115 642 6 086 462  249 998 1 928 757  124 392

Espírito Santo  106 100  57 635  365 833  9 130 4 931 406  264 570  274 931  24 161

Rio de Janeiro  7 989  3 669  368 710  8 900  40 000  3 600  71 600  5 485

São Paulo  75 531  54 842 7 407 385  211 735 17 340 883  689 379 8 625 581  322 562

Sul  102 778  48 508 24 976 141  697 198 17 957 764  828 566 29 164 361 1 939 009

Paraná  51 713  20 507 6 150 370  173 354 8 549 765  490 035 15 209 903 1 143 487

Santa Catarina  8 538  4 472 5 221 508  140 436 6 676 970  266 385 8 744 851  568 652

Rio Grande do Sul  42 527  23 529 13 604 263  383 408 2 731 029  72 147 5 209 607  226 869

Centro-Oeste  85 025  30 775 1 481 134  52 823  57 232  1 831 1 255 531  85 660

Mato Grosso do Sul  68 176  21 411  468 143  10 395  57 232  1 831  985 407  54 704

Mato Grosso                      -                            -  251 246  8 379                      -                            -  68 864  18 899

Goiás  16 849  9 365  749 245  33 521                      -                            -  201 260  12 057

Distrito Federal                      -                            -  12 500   528                      -                            -                             -                         -
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Anexo M ‐ Extração Florestal ‐ Parte da tabela por estado do IBGE para o ano de 2007. 

 
Tabela 16 - Quantidade e valor dos produtos, carvão vegetal, lenha e madeira em tora, da extração vegetal 

de madeiras, 
segundo as Unidades da Federação, as Mesorregiões, as Microrregiões e os Municípios - 2007 

      (continua)

Unidades da Federação, 
Mesorregiões, Microrregiões 

e Municípios 

Carvão vegetal Lenha Madeira em tora 

Quantidade
(t) 

Valor 
(1 000 R$)

Quantidade
(m3) 

Valor 
(1 000 R$) 

Quantidade
(m3) 

Valor 
(1 000 R$)

São Paulo                                                    777 448 194.145 3.004 56.828 2.664
          São José do Rio Preto                         110 46 3.040 102 310 20
              Fernandópolis                                 110 46                   -                   -                   -                -
                   Turmalina                                 110 46                   -                   -                   -                -
              São José do Rio Preto                                           -                  - 2.141 61 293 19
                   Adolfo                                                          -                  - 50 2                   -                -
                   Altair                                                          -                  - 30 1                   -                -
                   Bady Bassitt                                                    -                  - 80 2 280 18
                   Bálsamo                                                         -                  - 40 1                   -                -
                   Cedral                                                          -                  - 50 1                   -                -
                   Guapiaçu                                                        -                  - 90 2                   -                -
                   Icém                                                            -                  - 28 1                   -                -
                   Ipiguá                                                          -                  - 140 4                   -                -
                   Jaci                                                            -                  - 250 6                   -                -
                   José Bonifácio                                                 -                  - 80 2                   -                -
                   Mendonça                                                        -                  - 70 2                   -                -
                   Mirassol                                                        -                  - 40 1                   -                -
                   Mirassolândia                                                  -                  - 52 2 1 0
                   Nova Aliança                                                   -                  - 80 2                   -                -
                   Nova Granada                                                  -                  - 47 2 3 0
                   Onda Verde                                                      -                  - 35 2 2 0
                   Orindiúva                                                       -                  - 39 2                   -                -
                   Palestina                                                       -                  - 59 3 4 0
                   Paulo de Faria                                                  -                  - 61 3 3 0
                   Potirendaba                                                     -                  - 300 8                   -                -
                   São José do Rio Preto                                      -                  - 250 6                   -                -
                   Ubarana                                                         -                  - 20 0                   -                -
Cont... 
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ANEXO N ‐ Gás natural – Parte da Planilha com tabela dinâmica fornecida pela ANP.

Produção nacional de gás natural por Unidade da Federação e localização (terra e mar) - 2000-2009 (103 m3)

 

            
SÃO PAULO           
GÁS NATURAL TOTAL (mil m3)         
UN. DA 
FEDERAÇÃO SÃO PAULO         
LOCALIZAÇÃO (Tudo)         
xxxxxxxxxxxxxxx
xxx 

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx
xxx 

xxxxxxxxxxxxxx
xxx 

xxxxxxxxxxxxxx
xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

  ANO         
Meses 2000 2004 2005 2006 2007 

Janeiro 
                             
33.841  

                    
35.120  

                    
35.808  

                    
28.484  29.872 

Fevereiro 
                             
37.646  

                    
37.941  

                    
32.143  

                    
28.165  26.264 

Março 
                             
24.532  

                    
36.893  

                    
35.481  

                    
29.784  26.214 

Abril 
                             
23.821  

                    
31.537  

                    
33.205  

                    
25.829  24.382 

Maio 
                             
29.606  

                    
37.076  

                    
34.218  

                    
26.504  28.107 

Junho 
                             
23.740  

                    
33.325  

                    
32.198  

                    
32.991  27.218 

Julho 
                             
25.877  

                    
30.732  

                    
28.291  

                    
32.530  28.810 

Agosto 
                             
24.622  

                    
33.345  

                    
32.302  

                    
30.883  28.451 

Setembro 
                             
23.144  

                    
32.600  

                    
30.651  

                    
30.502  22.108 

Outubro 
                             
24.575  

                    
28.740  

                    
30.377  

                    
31.436  28.794 

Novembro 
                             
26.891  

                      
8.450  

                    
27.043  

                    
30.018  26.867 

Dezembro 
                             
25.803  

                    
37.640  

                    
27.996  

                    
29.884  27.016 

Total do Ano 
                             
324.098  

                  
383.399  

                 
379.713  

                 
357.010  324.103 

Fonte: ANP - Boletim Mensal de Produção, conforme o Decreto n.º 2.705/98. 
Notas: O valor total da produção inclui os volumes de reinjeção, queimas e perdas e consumo próprio de gás natura
                  (m3) = metro cúbico.            
                  (n/d) = não disponível.            
                 Dados atualizados em 03 de fevereiro de 2010. 
1 Variação percentual do somatório dos valores desde o mês de janeiro até um determinado mês do ano de 2009, e
somatório do mesmo período do ano de 2008. 
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ANEXO O ‐ Petróleo e Derivados ‐ Planilha com tabela dinâmica fornecida pela ANP. 
Encontra‐se em Dados Estatísticos Mensais 

 
 
SÃO PAULO           
COMBUSTÍVEIS TOTAL (b)         
UN. DA FEDERAÇÃO SÃO PAULO         
PRODUTO (Tudo)         
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx   
  ANO         

Dados 2000 2001 2005 2006 2007

Janeiro 
                            
13.207.664  

              
13.751.923  

              
11.470.174                12.398.613         13.181.772 

Fevereiro 
                            
13.910.931  

              
12.572.287  

              
11.726.122                12.053.609         12.783.602 

Março 
                            
13.925.741  

              
14.762.733  

              
13.318.940                13.846.707         14.958.606 

Abril 
                            
13.687.381  

              
13.960.267  

              
12.916.277                12.879.033         13.983.375 

Maio 
                            
14.212.896  

              
14.618.863  

              
13.147.305                14.180.783         15.162.441 

Junho 
                            
15.066.360  

              
14.824.742  

              
13.615.879                13.731.557         15.132.461 

Julho 
                            
14.178.188  

              
14.656.013  

              
13.402.154                13.711.011         15.061.144 

Agosto 
                            
15.096.800  

              
15.309.630  

              
14.411.446                14.554.102         16.280.518 

Setembro 
                            
14.306.653  

              
14.653.893  

              
13.749.000                14.231.059         15.065.082 

Outubro 
                            
14.880.013  

              
15.724.151  

              
13.369.075                14.271.957         16.709.902 

Novembro 
                            
14.604.435  

              
14.305.750  

              
13.302.241                13.867.979         15.882.349 

Dezembro 
                            
14.120.667  

              
13.473.235  

              
13.695.086                14.047.439         15.883.448 

Total do Ano 
                          
159.112.232  

            
172.613.486  

            
158.123.697              163.773.849       180.084.699 

Fonte: Distribuidoras de combustíveis autorizadas pela ANP, conforme Portaria ANP 202/99.   
Notas: Até 2006, a fonte dos dados foi o Demonstrativo de Controle de Produtos - DCP. A partir de 2007 a fonte é o Sistema de 
Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. 
                  Até 2006, inclui as vendas e o consumo próprio das distribuidoras.   A partir de 2007, inclui apenas as vendas. 

                 (m3) = metro cúbico.            
                 (n/d) = não disponível.         
                 A partir de 2008, a mistura de biodiesel puro (B100) ao óleo diesel passou a ser obrigatória. Entre janeiro e junho de 2008, a 
mistura de biodiesel puro (B100) ao óleo diesel foi de 2%, entre julho de 2008 e junho de 2009 foi de 3% e entre julho e dezembro de 
2009 foi de 4%. 
                 A partir de 01/01/2010, o biodiesel passou a ser adicionado ao óleo diesel na proporção de 5% em volume, conforme 
Resolução CNPE nº 6 de 16/09/2009. 
                 Dados atualizados em 28 de janeiro de 2011       
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ANEXO P – Parte do Anuário Mineral ‐ Dados resumidos em planilha de acordo com o 
consumo de mineral por cada estado. Anuário Mineral do Brasil por Unidade Federativa. 
(DNPM) 
 
matéria‐prima  Produção  und  MG  ES  RJ  SP 

Água Mineral  5021267  T  146.118,87  48.706,29  256.084,62  2.695.918,25 

Bauxita  20744182  T  379.618,53  ‐  ‐  2.431.218,13 

Amianto  227267  T  5.454,41  ‐  12.363,32  17.090,48 

Areia  6.154.209  T  121.853,34  ‐  ‐  5.011.987,73 

Areia Industrial  4.808.256  T  615.937,59  ‐  295.707,74  2.456.537,99 

Argila  2.737.828  T  708.823,67  156.329,98  91.443,46  224.775,68 

Bário  40.493  T  ‐  ‐  9.548,25  ‐ 

Calcário  66.311.515  T  21.339.045,53 218.828,00  2.148.493,09  9.131.095,62 

Carvão Mineral  5.770.398  T  ‐  ‐  17.311,19  55.395,82 

Caulim  2.300.005  T  ‐  ‐  6.900,02  194.580,42 

Cianita  3.143  T  391,93  ‐  ‐  2.751,07 

Cobalto  1.225  T  ‐  ‐  ‐  1.225,00 

Cobre  131.964  T  ‐  ‐  ‐  4.117,28 

Cromo  229.548  T  19.970,68  ‐  2.984,12  4.522,10 

Diamante  0,06  T  0,01  ‐  ‐  0,01 

Diatomita  7.841  T  109,77  ‐  243,07  4.536,02 

Dolomita e Magnesita  1.800.807  T  456.144,41  3.961,78  1.980,89  228.702,49 

Enxofre  61.811  T  26.207,86  7.170,08  2.478,62  8.183,78 

Estanho  11.545.376  Kg  927.093,69  ‐  ‐  4.229.071,23 

Feldspato  271.261  T  7.947,95  298,39  16.004,40  35.697,95 

Ferro  278.144.788  T  41.248.872,06
32.487.311,2

4  ‐  8.900.633,22 

Fluorita  70.427  T  19.628,00  1.521,22  3.190,34  41.544,89 

Fosfato  1.899.536  T  1.111.038,61  ‐  ‐  552.385,07 

Gemas  0,353  T  0,00  ‐  0,00  0,12 

Geodos  1.131  T  120,45  105,41  112,99  ‐ 

Gipsita  521.554  T  140.506,65  3.285,79  41.411,39  46.261,84 

Grafita  49.967  T  11.467,43  489,68  1.638,92  3.932,40 

Lítio  472  T  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Manganês  3.192.453  T  509.515,50  ‐  ‐  336.803,79 

Mica  16.882  T  ‐  ‐  ‐  675,28 

Nóbio  58.009  T  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Níquel  36.297  T  8.653,20  ‐  76,22  19.451,56 

Ouro  37.371  Kg  ‐  ‐  ‐  295,23 

Potássio  404.633  T  44.509,63  2.832,43  404,63  61.099,58 

Prata  6.621  Kg  ‐  ‐  ‐  766,05 

Quartzo  343.982  T  305.559,21  ‐  ‐  ‐ 
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Rochas Britadas e Cascalho  92.406.263  m³  7.549.591,69  3.492.956,74 6.403.754,03  40.002.671,25 

Rochas Ornamentais  2.469.157  m³  66.914,15  135.556,72  62.469,67  109.136,74 

Talco   1.285.642  T  283.355,50  27.641,30  5.785,39  289.012,32 

Tântalo  180.664  Kg  3.215,82  ‐  ‐  ‐ 

Titânio  79.808  T  494,81  4.469,25  39,90  21.851,43 

Tungstênio  164  T  ‐  ‐  ‐  52,76 

Turfa  47.283  T  ‐  ‐  ‐  6.298,10 

Vermiculita e Perl ita  29.307  T  756,12  2.420,76  ‐  14.943,64 

Zinco  168.724  T  35.313,93  ‐  ‐  133.410,07 

Zircônio  16.569  T  ‐  ‐  ‐  13.049,74 

             

Metais      574.878,43  4.469,25  12.648,50  534.596,29 

Minerais      24.422.928,36 422.052,38  2.645.064,82  20.205.221,75 
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ANEXO Q ‐ Tabelas da Embrapa ‐ Tabelas retiradas do resultado do formulário proposto pela 
Embrapa para cálculo da perda do solo do estado de São Paulo. Utilizou‐se as áreas 
plantadas por tipo de plantação para mensurar e armazenou‐se os resultados junto com as 
tabelas da Produção 
 

Tipo de Exploração Área [ha] Perda Solo [t/ano] N [t/ano] P [t/ano] K [t/ano] 

Algodão 36080 894784 865,7 23,63 90 
Amendoin 73520 1962984 1.899,19 51,85 197,44 

Arroz 24600 617460 597,39 16,31 62,1 
Feijão 192750 7343775 7.105,10 193,98 738,64 

Mamona 1910 79265 76,69 2,09 7,97 
Milho 1026210 12314520 11.914,30 325,28 1.238,59 
Soja 594270 11944827 11.556,62 315,51 1.201,41 

Totais 1.949.340,00 35.157.615,00 34.014,99 928,65 3.536,15 
 19493400000 1803,565053    
      

O Custo econômico da erosão do 
solo é R$ 67.791.198,65      
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Anexo R ‐ Importados ‐ Planilha resumo com metodologia de codificação para calcular os 
produtos importados por unidade da federação. 

 
Estado de São Paulo 

 
 TOTAL DA ÁREA 48.404.032.873 100 28.560.519.179 

   

 TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS 21.247.746.119 43,9 18.045.014.454 

   CLASS

1 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO   4.690.806.098 9,69 8.142.169.801 A2

2 OUTRAS PARTES P/AVIOES OU HELICOPTEROS   1.077.768.651 2,23 1.931.098 I

3 OUTS.PARTS.P/APARS.D/TELEFONIA/TELEGRAFIA   1.068.632.301 2,21 4.126.185 I

4 TURBORREATORES DE EMPUXO>25KN   753.308.862 1,56 468.702 I

5 "GASOLEO" (OLEO DIESEL)   710.706.797 1,47 1.004.434.411 A2

6 OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS A  545.485.928 1,13 65.222.272 I

7 DISPOSITIVOS DE CRISTAIS LIQUIDOS (LCD)   456.383.143 0,94 4.280.056 I

8 OUTROS CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLÍTICOS   410.981.883 0,85 366.648 I

9 CAIXAS DE MARCHAS P/VEICULOS AUTOMOVEIS   404.527.043 0,84 29.446.446 I

10 MICROPROCESSADORES MONT.P/SUPERF.(SMD)   346.064.221 0,71 173.260 I

11 TRIGO (EXC.TRIGO DURO OU P/SEMEADURA),E TRIGO   334.496.092 0,69 1.581.137.070 D

12 OUTS.MEDICAM.C/COMP.HETEROCICL.HETEROAT.NITRO 329.026.897 0,68 1.263.222 G

13 OUTROS CLORETOS DE POTASSIO   262.075.255 0,54 1.152.584.491 C4

14 BORRACHA NATURAL GRANULADA OU PRENSADA   231.023.216 0,48 107.342.768 F

15 CIRCUITOS IMPR.C/COMP.ELÉTR./ELETR.MONTADOS   224.007.891 0,46 464.256 I

16 M.RAM <=25NS,EPROM,EEPROM,PROM,ROM,FLASH   215.183.269 0,44 77.251 I

17 HULHA BETUMINOSA,NAO AGLOMERADA   201.973.679 0,42 2.132.115.769 A3

18 OUTROS CIRCUITOS INTEGRADOS   201.735.274 0,42 502.935 I

19 OUTRAS PARTES E ACESS.DE CARROCARIAS P/VEIC.A   189.789.634 0,39 27.660.065 I

20 OUTROS PROPANOS LIQUEFEITOS   187.206.408 0,39 302.289.011 G

21 OUTS.FUNGICIDAS APRESENTADOS D/OUTRO MODO   175.338.602 0,36 9.182.650 C5

22 CIRCUITO IMPRESSO   174.217.446 0,36 1.656.940 I

23 OUTS.INSETICIDAS,APRESENTADOS D/OUTRO MODO   168.806.834 0,35 6.806.751 C5

24 TERMINAIS PORTÁTEIS DE TELEFONIA CELULAR   165.208.133 0,34 301.467 I

25 OUTROS MEDICAM.CONT.PRODS.P/FINS TERAPEUTICOS 160.165.543 0,33 2.081.386 G

26 OUTS PARTES DE MAQS.E APARELHOS DE 
TERRAPLANA   

157.616.550 0,33 34.513.458 I

27 OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS MECANICOS 
C/FUNCA   

153.898.070 0,32 4.692.396 I

28 OUTS.CIRCUITOS IMPRESSOS P/MAQUINAS AUTOMAT.P  152.151.320 0,31 488.559 I

29 QUEROSENES DE AVIACAO   151.428.801 0,31 184.239.432 A2

30 OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS   149.677.981 0,31 12.025.015 F

31 OUTRAS OBRAS DE ALUMINIO   143.466.970 0,3 2.889.981 B2

32 MEDICAMENTO C/CICLOSPORINA A,FLUSPIRILENO,ETC  136.360.034 0,28 3.731 G
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33 DESPERDICIOS E RESIDUOS, DE ALUMINIO   135.549.804 0,28 70.993.903 B2

34 OUTS.INSTRUMENTOS E 
APARS.AUTOMAT.P/REGULACAO   

133.952.900 0,28 172.061 I

35 OUTROS MOTORES DIESEL/SEMIDIESEL   132.450.508 0,27 10.272.386 I

36 PARTES DE OUTS. MAQS.E APARELHOS DE 
TERRAPLANA   

131.764.389 0,27 29.345.414 I

37 NITRATO DE AMONIO, MESMO EM SOLUCAO AQUOSA   127.812.424 0,26 511.948.481 G

38 OUTRAS UNIDADES DE DISCOS OPTICOS   125.958.914 0,26 3.592.299 I

39 OUTS.FREIOS E PARTES,P/TRATORES/VEÍCS.AUTS.   124.868.893 0,26 30.957.653 I

40 OUTS.INSTRUMENTOS,APARELHOS E MAQS.DE MEDIDA/  124.357.468 0,26 895.895 I

41 OUTS.REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE 
LABORATOR   

123.250.348 0,25 2.120.000 G

42 OUTS.PARTES/ACESS.IMPRESS./TRAÇAD./GRÁFICOS   119.613.777 0,25 5.241.121 I

43 PARTES DE TURBORREATORES OU DE 
TURBOPROPULSOR   

119.232.817 0,25 40.079 I

44 UNIDADES DE DISCOS MAGNETICOS,P/DISCOS RIGIDO   117.696.244 0,24 924.340 I

45 SERVO-ASSISTIDAS P/TORQUE>=750NM DE TRATORES/  115.117.087 0,24 6.666.135 I

46 OUTROS ACUMULADORES ELETRICOS   114.294.213 0,24 1.017.678 I

47 OUTROS POLIETERPOLIOIS,EM FORMAS PRIMARIAS   113.182.555 0,23 58.691.783 H3

48 OUTRAS MEMÓRIAS DIGITAIS MONTADAS   110.559.916 0,23 66.972 I

49 OUTS.COND.ELÉT.TEN.<=100V,C/PEÇAS DE CONEXÃO   110.003.804 0,23 4.374.757 I

50 OUTRAS PARTES P/APARELHOS INTERRUP.CIRCUITO E  109.490.091 0,23 3.422.425 I

51 UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO   108.841.248 0,22 343.130.896 G

52 OUTROS CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLÍT.DIGITAIS   108.213.610 0,22 206.957 I

53 OUTROS CONTROLADORES 
ELETRON.AUTOMAT.P/VEIC.A   

107.868.496 0,22 1.565.203 I

54 JUNTAS,GAXETAS,SEMELHS.DE BORRACHA VULCAN.N/E 107.253.915 0,22 3.422.657 F

55 OUTS.COMPOSTOS HETEROCICL.C/1 CICLO PIRAZOL,N  105.776.625 0,22 1.247.771 G

56 OUTROS MEDICAMENTOS C/COMPOSTOS 
HETEROCICL.ET   

104.069.241 0,22 368.918 G

57 CIRCUITO INTEG.MONOLÍTICO "CHIPSET",MONT.SMD   102.213.955 0,21 78.623 I

58 ENGRENAGENS E RODAS DE FRICCAO,EIXOS DE ESFER  102.116.299 0,21 5.410.431 I

59 OUTS.PARAFUSOS/PINOS/PERNOS,DE FERRO FUNDIDO/  101.766.333 0,21 12.973.089 B4

60 BLOCOS DE CILINDROS,CABECOTES,ETC.P/MOTORES D  100.344.400 0,21 17.306.938 H3

61 OUTROS LIVROS,BROCHURAS E IMPRESSOS 
SEMELHANT   

99.918.467 0,21 13.133.269 F

62 OUTROS CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS   99.747.512 0,21 4.076.733 I

63 PASTA QUIM.MADEIRA DE CONIFERA,A SODA/SULFAT.   99.147.434 0,2 141.096.897 H1

64 BUTANOS LIQUEFEITOS   98.365.489 0,2 155.859.726 A2

65 PAPEL JORNAL,EM ROLOS/FLS.P<=57G/M2,FIBRA PRO   97.256.976 0,2 156.701.784 H2

66 OUTS.HERBICIDAS APRESENTADOS D/OUTRO MODO   97.073.519 0,2 9.999.170 G

67 OUTRAS PARTES P/MOTORES DIESEL OU SEMIDIESEL   94.215.571 0,19 7.760.354 I

68 OUTS.APARS.P/INTERRUPCAO,ETC.P/CIRCUITOS ELET   93.993.038 0,19 2.187.093 I

69 OUTROS MEDICAM.C/COMPOSTOS DE FUNCAO 
AMINA,ET   

91.761.880 0,19 318.948 G

70 PARTES DE ARVORES DE TRANSMISSAO,MANIVELAS,MA 90.132.447 0,19 9.199.742 I

71 BLOCOS DE CILINDROS,CABECOTES,ETC.P/MOTORES D  89.271.987 0,18 21.915.545 H3
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72 LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,N/ENROLADO,E>1  88.078.730 0,18 112.309.118 B4

73 OUTRAS PARTES PARA MOTORES DE EXPLOSAO   87.815.312 0,18 5.101.030 I

74 OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA,NAO 
ENDU   

87.454.154 0,18 6.746.319 F

75 OUTS.VALVULAS P/TRANSMISSOES OLEO-HIDRAULICAS  86.714.627 0,18 2.223.697 I

76 OUTS.INTERRUPTORES,ETC.DE CIRCUITOS ELETR.P/T   85.836.241 0,18 1.609.235 I

77 ENXOFRE A GRANEL,EXC.SUBLIMADO,PRECIPITADO OU  85.239.459 0,18 1.015.055.061 G

78 CONECTORES P/CIRCUITO IMPRESSO,P/TENSAO<=1KV  84.874.085 0,18 1.089.236 H3

79 OUTS.COMPOSTOS HETEROCICL.CONT.CICLO TRIAZOL  82.716.074 0,17 1.175.891 G

80 OUTS.FRACOES DO SANGUE,PROD.IMUNOL.MODIF.EXC.  80.980.204 0,17 484.098 H3

81 CAIXAS DE TRANSMISSAO,REDUTORES,ETC.DE VELOCI  80.575.343 0,17 6.413.587 H3

82 OUTROS PRODS.E PREPARS.A BASE DE COMPOSTOS 
OR   

79.907.156 0,17 32.734.499 G

83 OLEOS LUBRIFICANTES SEM ADITIVOS   78.819.849 0,16 94.781.308 H3

84 GABINETES,BASTID.ARMAÇ.P/APS.TRANSM./RECPTS.   76.208.250 0,16 1.261.878 H3

85 OUTS.MÁQS.APARELHOS D/IMPRESSÃO P/OFSET   74.794.201 0,15 3.320.778 I

86 BACALHAUS (GADUS) SECOS,MESMO SALGADOS MAS 
N/   

74.780.119 0,15 7.029.863 E

87 OBRAS DE TITANIO   74.710.939 0,15 519.031 G

88 OUTS.FRACOES DO SANGUE,PROD.IMUNOL.MODIF.(MED 74.234.943 0,15 53.203 H3

89 TELA P/MICROCOMPUTADORES 
PORTATEIS,POLICROMAT   

73.431.391 0,15 506.516 H3

90 OUTS.COMPOSTOS HETEROCICL.C/1 CICLO TIAZOL N/   73.356.375 0,15 698.432 G

91 TORNEIRAS E OUTROS DISPOSITIVOS P/CANALIZACOE  73.064.047 0,15 2.308.930 H3

92 PIGMENTOS E SUAS PREPARACOES   72.109.604 0,15 8.904.347 G

93 BORRACHA DE BUTADIENO (BR),EM CHAPAS,FOLHAS,T  71.630.092 0,15 36.246.995 F

94 AMONIACO ANIDRO   70.786.021 0,15 200.761.259 G

95 EMBREAGENS E SUAS PARTES P/TRATORES/VEICULOS   70.125.436 0,14 8.099.930 I

96 PLAQUETAS/PASTILHAS,INTERCAMB.DE CERAMAIS,P/F  69.976.334 0,14 315.480 H3

97 OUTS.PARTES DE BOMBAS P/LIQUIDOS   69.499.231 0,14 3.111.796 I

98 PARTES P/ASSENTOS,DE OUTRAS MATERIAS   67.698.541 0,14 10.490.581 H3

99 OUTRAS SONDAS,CATETERES E CANULAS   67.251.176 0,14 702.284 H3

100 RESINAS EPÓXIDAS SEM CARGA,EM LÍQ.E PASTAS   67.054.765 0,14 15.318.463 G

   

   

101 DEMAIS PRODUTOS    27.156.286.754 56,1 10.515.504.725 H3
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Resumo 

 
Cod  Produto  Und  Total  

A  Combustíveis       

A1  Gás Natural  m³/ano  0 

A2  derivados do Petróleo  L/ano  11160827494 

A3  Carvão   t/ano  2132115,769 

B  Metais     0 

B1  Bauxita  t/ano  0 

B2  Alumínio  t/ano  73883,884 

B3  Minério de Ferro  t/ano  0 

B4  Aço  t/ano  125282,207 

B5  Minério de Cobre  t/ano  0 

B6  Ouro  t/ano  0 

B7  Outros  t/ano  0 

C  Minerais     0 

C1  Cimento  t/ano  0 

C2  Fósforo  t/ano  0 

C3  Potássio  t/ano  0 

C4  Nitrogênio  t/ano  1152584,491 

C5  Outros  t/ano  15989,401 

D  Alimentos e Prod Agrícolas  t/ano  1581137,07 

E  Pecuária (carne, peixe)  t/ano  7029,863 

F  Plástico e Borracha  t/ano  178917,023 

G  Produtos Químicos  t/ano  2449938,517 

H  Materiais Finalizados     0 

H1  Madeira  t/ano  141096,897 

H2  Papel  t/ano  156701,784 

H3  Outros  t/ano  10731826,09 

I  Máquinas e Equipamentos  t/ano  327312,811 

    1,11799E+13 
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ANEXO S ‐ Exportados ‐ Planilha resumo com metodologia de codificação para calcular os 
produtos importados por unidade da federação. 
 

  TOTAL DA ÁREA 51.734.202.981 100 40.850.643.805   

    U$ % KG CLASS 

  TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS 35.030.422.665 67,71 34.425.888.211   

          

1 OUTROS AVIOES/VEICULOS AEREOS,PESO>15000KG,VA  3.561.371.442 6,88 3.218.505 H 

2 ACUCAR DE CANA,EM BRUTO   2.021.835.610 3,91 8.227.853.051 A 

3 OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE 
QUIM   

1.593.182.407 3,08 5.774.925.118 A 

4 SUCOS DE LARANJAS,CONGELADOS,NÃO 
FERMENTADOS   

1.428.390.882 2,76 915.985.076 A 

5 TERMINAIS PORTÁTEIS DE TELEFONIA CELULAR   1.364.712.899 2,64 4.344.058 H 

6 AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500<CM3<=3000,AT  1.330.409.593 2,57 174.906.457 H 

7 OUTRAS GASOLINAS   1.229.385.006 2,38 1.819.815.854 D2 

8 CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS   1.106.795.188 2,14 514.091.693 A 

9 ALCOOL ETILICO N/DESNATURADO C/VOL.TEOR ALCOO  901.192.785 1,74 1.713.737.507 G 

10 OUTS.AVIOES A TURBOJATO,ETC.7000KG<PESO<=1500  858.291.413 1,66 476.700 H 

11 TRATORES RODOVIARIOS P/SEMI-REBOQUES   744.194.172 1,44 86.619.392 H 

12 CONSUMO DE BORDO - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/EM   652.827.711 1,26 1.754.869.130 D2 

13 CONSUMO DE BORDO - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/AE   650.211.079 1,26 811.257.318 D2 

14 PREPARACOES ALIMENTICIAS E CONSERVAS,DE BOVIN  566.543.029 1,1 172.812.934 B 

15 OUTRAS PARTES E ACESS.P/TRATORES E VEICULOS A  540.677.145 1,05 77.336.794 H 

16 CHASSIS C/MOTOR P/VEICS.AUTOMOVEIS TRANSP.PES  535.307.011 1,03 55.873.756 H 

17 OUTROS "BULLDOZERS" E "ANGLEDOZERS",DE LAGART  505.524.899 0,98 70.501.722 A 

18 OUTROS SUCOS DE LARANJAS,NAO FERMENTADOS   486.097.914 0,94 293.281.487 A 

19 PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS 
ELE   

472.732.584 0,91 69.835.576 H 

20 OUTROS PNEUS NOVOS PARA ONIBUS OU CAMINHOES  456.583.048 0,88 139.475.441 I 

21 "FUEL-OIL"   442.338.826 0,86 1.425.037.216 D2 

22 AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1000<CM3<=1500,AT  437.958.801 0,85 51.098.207 H 

23 PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO,   420.771.271 0,81 1.023.654.029 C3 

24 OUTS.COUROS/PELES,INT.BOVINOS,PREPARS.ETC.   405.765.607 0,78 25.282.189 B 

25 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO   395.133.477 0,76 1.025.426.845 D2 

26 PAPEL FIBRA MEC<=10%,40<=P<=150G/M2,FLS.LADO<   386.746.779 0,75 449.365.829 C2 

27 OUTROS NIVELADORES   374.840.772 0,72 51.248.896 H 

28 CATODOS DE NIQUEL NAO LIGADO,EM FORMA BRUTA   366.186.363 0,71 13.048.600 E7 

29 CAIXAS DE MARCHAS P/VEICULOS AUTOMOVEIS   351.364.996 0,68 26.195.610 H 

30 OUTROS VEICULOS AUTOMOVEIS C/MOTOR 
EXPLOSAO,C   

326.170.288 0,63 45.663.098 H 
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31 CHASSIS C/MOTOR DIESEL E CABINA,CARGA>20T   320.346.685 0,62 40.276.220 H 

32 OUTRAS CHAPAS E TIRAS,DE LIGAS ALUMINIO,ESP>0   315.045.779 0,61 97.084.727 E2 

33 CHASSIS C/MOTOR DIESEL E CABINA,5T<CARGA<=20T   296.195.225 0,57 44.364.155 H 

34 CAFE NAO TORRADO,NAO DESCAFEINADO,EM GRAO   290.756.916 0,56 127.262.428 A 

35 MOTOCOMPRESSOR HERMETICO,CAPACIDADE<4700 
FRIG   

286.105.862 0,55 83.260.014 H 

36 PEDACOS E MIUDEZAS,COMEST.DE GALOS/GALINHAS,C  272.547.900 0,53 201.013.780 B 

37 PNEUS NOVOS PARA AUTOMOVEIS DE PASSAGEIROS   267.996.323 0,52 83.500.938 I 

38 OUTRAS PARTES E ACESS.DE CARROCARIAS P/VEIC.A   257.927.542 0,5 61.099.346 H 

39 OUTS.FREIOS E PARTES,P/TRATORES/VEÍCS.AUTS.   255.372.848 0,49 65.721.924 H 

40 OUTRAS PARTES P/AVIOES OU HELICOPTEROS   240.483.439 0,46 473.169 H 

41 CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,FRESCAS OU 
REFRIG   

240.158.489 0,46 44.748.389 B 

42 OUTROS VEICULOS AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL,P/C  239.764.507 0,46 28.865.949 H 

43 CAFE SOLUVEL,MESMO DESCAFEINADO   221.507.158 0,43 32.811.230 A 

44 SUCOS DE LARANJA NAO CONG.C/VALOR BRIX<=20   220.653.296 0,43 794.858.482 A 

45 LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA   216.140.227 0,42 77.579.742 E2 

46 OUTS.CARREGADORAS/PAS-CARREGADORAS,DE 
CARREGA   

212.896.337 0,41 30.927.474 H 

47 OUTROS MOTORES DIESEL/SEMIDIESEL,P/VEIC.DO CA   195.893.560 0,38 12.617.493 H 

48 OUTRAS RODAS,SUAS PARTES E ACESS.P/VEICULOS A  188.472.768 0,36 104.692.235 H 

49 OUTROS PRODS.SEMIMANUF.FERRO/ACO,C<0.25%,SEC.  183.533.645 0,35 418.456.805 E4 

50 OUTROS GRAOS DE SOJA,MESMO TRITURADOS   175.459.735 0,34 630.887.384 A 

51 BAGACOS E OUTS.RESIDUOS SOLIDOS,DA EXTR.DO OL  174.628.220 0,34 775.562.201 A 

52 BLOCOS DE CILINDROS,CABECOTES,ETC.P/MOTORES D  160.099.510 0,31 35.502.118 C3 

53 OUTS.DUMPERS P/TRANSP.MERCADORIA,UTIL.FORA DE  158.208.492 0,31 20.001.193 H 

54 FIOS DE ALUMINIO N/LIG.SEC.TRANSV>7MM,RE<=0.0   150.586.102 0,29 50.460.269 E2 

55 TUBOS FERRO/ACO,SOLD.LONG.ARCO,SEC.CIRC.D>406  149.746.920 0,29 76.884.944 E4 

56 OUTROS LADRILHOS,ETC.DE CERAMICA,VIDRADOS,ESM  149.067.230 0,29 717.951.941 C3 

57 OUTS.ESCAVADORAS COM CAPACID.CARGA>=19M3   145.161.668 0,28 27.149.981 H 

58 BARRAS DE FERRO/ACO,LAMIN.QUENTE,DENTADAS,ETC 136.332.493 0,26 251.024.326 E4 

59 PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS,DE OUTRAS LIGAS 
DE   

133.885.227 0,26 259.771.973 C3 

60 LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,N/ENROLADO,E>1  132.870.658 0,26 163.782.979 E4 

61 OUTROS MOTORES DE EXPLOSAO,P/VEIC.CAP.87,SUP.   130.264.124 0,25 14.034.146 H 

62 EIXOS D/TRANSM.C/DIFERENCIAL P/VEÍCS.AUTOMS.   125.968.289 0,24 16.511.561 H 

63 TERMINAIS PORTATEIS DE TELEFONIA CELULAR   123.639.646 0,24 335.900 H 

64 PISTOES OU EMBOLOS,P/MOTORES DIESEL OU SEMIDI  121.005.696 0,23 10.953.760 H 

65 DENTIFRICIOS   114.228.535 0,22 53.172.994 G 

66 VIRABREQUINS (CAMBOTAS)   114.034.082 0,22 27.312.287 H 

67 PARTES DE OUTS.MAQS.E APARELHOS DE 
TERRAPLANA   

110.792.125 0,21 32.179.967 H 
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68 EMBREAGENS E SUAS PARTES P/TRATORES/VEICULOS   108.686.199 0,21 13.995.514 H 

69 PARTES DE MAQS.E APARS.P/SELECIONAR,ETC.SUBST  101.346.020 0,2 27.325.968 H 

70 VEICULOS AUTOMOVEIS P/TRANSP>=10 PESSOAS,C/MO  100.976.986 0,2 9.254.054 H 

71 MATERIAS VEGETAIS E DESPERD.DE OUTS.VEGETAIS   100.013.318 0,19 799.708.765 A 

72 OUTS.CALÇADS.SOL.EXT.BORR./PLÁST.COURO/NAT.   99.568.708 0,19 4.160.481 C3 

73 OUTS.FUNGICIDAS APRESENTADOS D/OUTRO MODO   98.160.559 0,19 5.695.482 G 

74 SAIS DO ACIDO GLUTAMICO   98.089.028 0,19 97.278.309 F5 

75 MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA   97.899.417 0,19 599.619.654 A 

76 OUTROS AVIOES A TURBOELICE,ETC.7T<PESO<=15T,V   97.480.210 0,19 41.800 H 

77 OUTRAS GELATINAS E SEUS DERIVADOS   96.861.603 0,19 25.471.927 A 

78 OUTS.AMINOALCOOISFENOIS,AMINOACIDOSFENOIS,ETC 90.621.837 0,18 3.159.147 A 

79 MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.75KW<POT<=7500KW 90.265.368 0,17 6.830.052 H 

80 OUTS.COUROS BOVINOS,INCL.BUFALOS,DIVID.UMID.P   88.758.264 0,17 21.184.614 B 

81 ACUMULADORES ELETR.DE CHUMBO,P/ARRANQUE DE 
MO   

88.497.756 0,17 42.189.137 H 

82 OUTS.COUROS/PELES BOVINOS,SECOS,PENA FLOR   88.466.954 0,17 4.770.122 B 

83 OUTRAS PARTES P/MOTORES DIESEL OU SEMIDIESEL   86.360.850 0,17 7.644.624 H 

84 PAPEL KRAFT,FIBRA PROC.MEC<=10%,40G/M2<=P<=15   85.774.574 0,17 106.862.389 C2 

85 OUTS.MEDICAM.C/COMP.HETEROCICL.HETEROAT.NITRO 85.580.368 0,17 546.918 G 

86 TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT>10000  84.498.669 0,16 6.680.785 H 

87 PISTOES OU EMBOLOS,PARA MOTORES DE EXPLOSAO  83.912.189 0,16 4.787.894 H 

88 AMORTECEDORES DE SUSPENSAO P/TRATORES E 
VEIC.   

82.526.394 0,16 15.054.009 H 

89 APARELHOS P/COZINHAR/AQUECER,DE 
FERRO,ETC.COM   

82.060.650 0,16 21.200.836 H 

90 JUNTAS,GAXETAS,SEMELHS.DE BORRACHA VULCAN.N/E 79.638.043 0,15 5.074.099 I 

91 OUTRAS PARTES PARA MOTORES DE EXPLOSAO   79.149.416 0,15 3.355.908 H 

92 PRODS.SEMIMANUFAT.DE FERRO/ACO,N/LIGADOS,CARB 79.021.120 0,15 182.299.760 E4 

93 OUTS.EIXOS E PARTES,P/VEÍCULOS AUTOMÓVEIS   78.900.793 0,15 19.704.961 H 

94 OUTRAS PARTES DE VEICULOS P/VIAS FERREAS   78.613.895 0,15 28.777.100 H 

95 CARTUCHOS P/ESPINGARDAS/CARABINAS DE CANO LIS  78.482.187 0,15 5.067.890 C3 

96 OUTROS TRATORES   77.606.021 0,15 12.165.372 H 

97 ESTANHO NAO LIGADO,EM FORMA BRUTA   77.140.371 0,15 5.578.064 E7 

98 OUTRAS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTRAS 
GA   

77.030.891 0,15 5.617.784 H 

99 AP.SIST.TRONCALIZADO,TERMINAL PORTÁTIL   73.780.613 0,14 325.659 H 

# OUTS.PENSOS ADESIVOS,ARTIGOS ANALOGOS 
C/CAMAD   

73.333.139 0,14 4.126.621 C3 

          

          

# DEMAIS PRODUTOS    16.703.780.316 32,29 6.424.755.594 C3 
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RESUMO 

COD  PRODUTO  UND  TOTAL 

A  Alimentos e Prod Agrícolas  t/ano  19585979,37 

B  Pecuária (carne, peixe)  t/ano  469812,028 

  Materiais Finalizados     

C1  Madeira  t/ano  0 

C2  Papel  t/ano  556228,218 

C3  Outros  t/ano  8474990,647 

  Combustíveis     

D1  Gás Natural  m³/ano 0 

D2  Derivados do Petróleo  L/ano  8042831015 

D3  Carvão  t/ano  0 

  Metais     

E1  Bauxita  t/ano  0 

E2  Alumínio  t/ano  225124,738 

E3  Minério de Ferro  t/ano  0 

E4  Aço  t/ano  1092448,814 

E5  Minério de Cobre  t/ano  0 

E6  Ouro  t/ano  0 

E7  Outros  t/ano  18626,664 

  Minerais     

F1  Cimento  t/ano  0 

F2  Fósforo  t/ano  0 

F3  Potássio  t/ano  0 

F4  Nitrogênio  t/ano  0 

F5  Outros  t/ano  97278,309 

G  Produtos Químicos  t/ano  1773152,901 

H  Máquinas e Equipamentos  t/ano  1492545,28 

I  Plástico e Borracha  t/ano  228050,478 
 


